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Sammanfattning 
I en allt tuffare värld där den globala konkurrensen ständigt växer är det 
särskilt viktigt för mindre företag inom alla branscher att förändra och 
förbättra sin verksamhet.  
 
Lean production är en filosofi med syfte att få en mer optimal och 
resurseffektivare verksamhet genom eliminering av slöseri.  
 
Stora företag har resurser att satsa på produktionsutveckling och det är 
vanligt att Lean har implementerats. Små och medelstora företag förlitar sig 
ofta på egen expertis och upplever att verksamheten fungerar bra som den 
gör idag. Det kan även vara så att kunskap saknas.  
 
Den här rapporten undersöker om det är möjligt för ett mindre företag 
inom IT branschen att spara resurser genom tillämpning av Lean verktyg. 
För att göra den bedömningen studeras litteraturen samt en fallstudie görs. 
På Verifone Sweden AB kartläggs slöseri genom de 7+1 slöserier, 
spagettidiagram samt Rapid Plant Assessment. Därefter implementeras 
metodstandard och utfall granskas.  
 
Resultatet av fallstudien blev i enlighet med litteraturen, att mer slöseri 
uppdagades. Detta per sig ger inte upphov till en resurseffektivare 
verksamhet, men vid eliminering av slöseri kan utrymme för optimalare 
produktion skapas. Slutsatsen är att Lean fungerar även på mindre företag i 
den här branschen. 
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Abstract 
In an increasingly tough world where global competition is constantly 
growing, it is especially important for small businesses in all industries to 
update and improve their operations. 
 
Lean production is a philosophy aiming to achieve a more optimal and 
resource efficient business by eliminating waste. 
 
Large companies have the resources to invest in production and it is 
common that Lean is implemented. Small and medium businesses often rely 
on their expertise and feel that the business works well as it does today. It 
may also be because the lack of knowledge.  
 
This report examines whether it is possible for a small company in the IT 
industry to save resources through the use of Lean tools. To make that 
assessment the literature is studied and a case study is done. At Verifone 
Sweden AB waste is mapped through the 7 + 1 wastes, spaghetti diagrams 
and Rapid Plant Assessment. Standardized work is implemented and a new 
assessment is done. 
 
The results of the case study were in accordance with the literature, that 
more waste was discovered. This by itself will not make the business more 
efficient, but the elimination of the new visible waste can contribute to a 
more optimized production. The conclusion is that Lean works on small 
business in this industry.  
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Inledning	

1.1 Bakgrund/problembeskrivning	
Vi lever i en alltmer digital ålder. ”De senaste tio åren har handlat om att hitta nya sätt att 
skapa, uppfinna och samarbeta på nätet. De kommande tio åren kommer att handla om 
att tillämpa denna kunskap på den verkliga världen.” (Chris Andersson 2012).  
Nya aktörer etableras, växer och hittar nya vägar och ny teknik att tillgodogöra sig delar 
av marknaden. För den som vill överleva detta tuffa klimat gäller det att hänga med och 
ständigt förändras och förbättras. Kvalitetsarbete är nu viktigare än någonsin. 
 
De företag, som på ett innovativt och systematiskt sätt har arbetat med kvalitet och 
kvalitetsutveckling, har ofta nått stora framgångar i marknadsposition, lägre interna 
kostnader och snabbare framtagning av nya produkter (Bergman och Klefsjö 2009). 
 
I japan efter andra världskriget satsades det stort på industrin genom tillämpning av 
masstillverkningsprinciper. Toyota tog till sig av kunskapen och resultatet blev att de nu 
rankas som den biltillverkare som har högst kvalitet i världen. Ett samlingsnamn för 
filosofin som ligger som grund är Lean Produktion.    
 
Lean produktion tillämpas först och främst inom verkstadsindustrier, bland annat hos 
Volvo och Scania i Sverige. I USA där begreppet lanserades menar man på att 
”produktion” även syftar till alla funktioner inom en verksamhet. Denna strategi för 
resurssnålare verksamhet kan idag hittas inom områden som sjukhus, banker och 
tjänster. Inom sjukvården blir det tydligt att fokus ska ligga på att skapa värde för 
patienter som ska behandlas. Hos Små och Medelstora Företag (SMF) kan det ofta finnas en 
misstolkning av Lean produktion och hur tillämpbart det är på ett mindre företag.  
 
Mikroföretag samt små och medelstora företag (SMF) definieras ha max 250 anställda, 
årsomsättning max 50 miljoner euro och balansomslutning på max 43 miljoner euro per 
år (EG 2003).  
 
Chefer kan vara tveksamma eller sakna relevant information för användning av verktygen 
och dess effekter. Det kan även tänkas att man förlitar sig på tidigare erfarenheter, och 
att man inte reviderar aktiviteter i brist på kunskap eller kapital (Dorota 2014). 
 
Den här rapporten kommer att undersöka om det även är tillämpbart på ett företag inom 
IT/betalteknik branschen. En fallstudie kommer att göras på en avdelning på Verifone 
Sweden AB. Företaget är globalt och ägnar sig åt betallösningar.  
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1.2 Syfte	
Lean produktion strävar efter att eliminera faktorer som inte är värdeskapande för 
kunden för att uppnå en resurssnål produktion (Liker 2006).  
 
Det som Toyota och andra välrenommerade företag på kvalitetstoppen har gemensamt 
är en stadig grund att stå på. En grund som innehåller exempelvis standardisering. 
Standardisering av arbetssätt och metoder kommer fortsättningsvis i rapporten nämnas 
metodstandard. Metodstandard är den just nu bäst kända, gemensamt överenskomna 
metod att utföra en arbetsuppgift. Detta är också en förutsättning för fortsatt 
förbättringsarbete och att synliggöra slöseri och värdemoment i en process. 
	
Följande fråga kommer att diskuteras:  

• Kan man vid ett SMF företag inom IT/betalteknik branschen spara resurser 
genom att använda Lean verktyg? 

Målet är även att göra en fallstudie hos företaget Verifone Sweden AB där 
implementering av metodstandard görs. Detta är en förutsättning för att besvara den 
aktuella frågeställningen.  

1.3 Metod	
För att skapa en empirisk definition av problem som företaget lider av vid första anblick 
görs en enklare förstudie. För att kunna lägga fram en studie med lämpligt innehåll för 
ändamålet måste vidare studier ske där tidigare insamlat material analyseras utefter kända 
filosofier samt tillvägagångssätt enligt följande: 
 

• Rapportskrivning sker initialt geografiskt hos företaget då detta skapar en bra 
relation till de anställda och möjlighet till djupare insikt.  

• Intervju med anställda för att fastställa nuläget görs. 
• Kontinuerlig dialog med de anställda under arbetets gång för att kunna se 

förändring i verksamheten. 
• Rapid Plant Assessment (RPA) utvärdering av resurseffektiv produktion. 
• Workshops med mindre grupper av anställda. Kvalitet och metodstandard 

avhandlas. 
• Kartläggning av slöseri före, under och efter implementering av metodstandard. 

Genom: 
• Upprättande av metodstandard på positionerna registrering, laddning och 

packning tillsammans med de anställda på Verifone linjen. 
• Studera de 7+1 former av slöseri på vald avdelning. 
• Kartlägga geografiskt arbetsmönster genom uppritande av spagettidiagram.  

• Ny nulägesanalys görs under senare del av arbetet, detta för att tydligare bedöma 
hur/om syftets frågeformulering nu kan besvaras. 
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1.4 Avgränsningar	
• Andra avdelningar än Deployment på Verifone Sweden AB kommer inte att 

undersökas.  
• Endast positionerna registrering av terminaler, laddning av programvara och 

packning på Verifone linjen kommer att undersökas.  
• Kostsamma investeringar för att göra kvalitetssäkringar kommer inte att 

behandlas. 
• Effektivitet på detaljnivå kommer inte att ses över. 
• Komplexa datasystem kommer inte att undersökas.  
• International Standard Organisation (ISO) är ett stort kapitel i sig som enbart 

kommer att benämnas ytligt.  
• VSM (Value Stream Mapping) kommer inte att beaktas eftersom enbart liten del 

av verksamheten granskas och författaren anser att för att få ut önskvärt resultat 
bör större kartläggning göras.  
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Teoretisk	referensram																																			

2.1 Kvalitet	-	vad	är	det?	

Bakgrund	

	
Figur 1 Egyptiska pyramidarbetare Källa: Juran och Gryna (1980). 

  
Sedan urminnes tider har människan varit intresserad av kvalitet. Hos egyptierna (ungefär 
1450 f.Kr.) har man hittat bilder från kungagravar, på en bild (se Figur 1) kan man se tre 
män som arbetar med ett stenblock, två bearbetar stenblocket och den tredje kontrollerar 
blocket med ett repliknande föremål. I början på 1900-talet kom Taylorismen där man 
började se på kvalitet med vetenskapligare ögon. Att basera beslut på fakta myntades i 
rapporten ” The Principles of Scientific Management” av Frederik Winslow Taylor 1911. Under 
andra världskriget exploderade sprängladdningar på fel ställen och detonationer av 
misstag var vanliga i vapenfabriker i England. Detta ihop med att militära beställare i 
USA tog fram standarder för kvalitetssystem lade grunden till vad som idag är ISO 
standard, ett kvalitetsledningssystem som ställer krav på leverantören.  
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Olika	kvalitetssystem		
Kvalitet beskrivs ofta genom de fyra faserna: 
Kvalitetskontroll, görs efter produktion. 
Kvalitetsstyrning, görs under produktionen. 
Kvalitetssäkring, görs innan produktionen.  
Kvalitetsutveckling är ständiga förbättringar innan, under och efter produktion. 
 
I litteraturen saknas koncensus för vilken eller vilka metoder eller synsätt som ska 
användas. Det florerar många begrepp inom kvalitetsarbete som exempelvis: 
Strategic Quality Management 
Modern Quality Control 
Quality Control 
Statistical Process Control 
Det flesta kan samlas under ett gemensamt namn, ett paraplykoncept, Total Quality 
Management (TQM).  
W. Edwards Deming sa 1994: ”…there is no such thing. It is just a buzzword. I have 
never used the term as it carries no meaning.” (Bergman och Klefjö 2009)  
 
Det går att konstatera att kvalitet är någonting som man historiskt har arbetat med 
parallellt med varandra. Det kan även förklara olika synsätt, terminologier och 
utvecklingsmönster för olika kulturer och delar av världen.  

2.2 Toyota	Production	System/Lean	
Andra världskriget gjorde att det försvann många av japans erfarna ingenjörer och ledare 
vilket i sin tur tvingade en yngre generation att ta vid. Produkterna fick dåligt rykte på 
grund av låg kvalitet och detta blev starten på vad som kallas ”det japanska undret”.  Den 
yngre generationen lyssnade aktivt och tog till sig vad de ledande förgrundsgestalterna 
inom området (W. Edwards Deming och Joseph Juran) hade att säga. Från 
massproduktionsteorierna såsom Fordismen skapades ett flexiblare och mer anpassat, 
resurseffektivare system. På 80-talet var det ett faktum, japansk produktkvalitet hade 
blivit världsledande. Företaget Toyota gjorde sig kända med sitt produktionssystem 
Toyota Production System (TPS) som är känt för kostnadseffektiv produktion med hög 
kvalitet. Idag klassas toyota som den biltillverkare som har högst kvalitet i världen och 
som många andra följer efter. Det är också detta strukturerade ramverk som ligger till 
grund för begreppet Lean Production.  
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Figur 2 Toyota-huset Källa: www.lean.org 
 
En produkts kvalitet är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas 
behov och förväntningar. Det finns alltid ett sätt att åstadkomma högre kvalitet till en 
lägre kostnad (Berman och Klefsjö 2009). 
 
“Quality is what makes it possible for a customer to have a love affair with your product 
or service. Telling lies, decreasing the price or adding features can create a temporary 
infatuation. It takes quality to sustain a love affair. Love is always fickle. Therefore, it is 
necessary to remain close to the person whose loyalty you wish to retain. You must be 
ever on the alert to understand what pleases the customer, for only customers define 
what constitutes quality. The wooing of the customer is never done” (Tribus 1990). 
 
Det som majoriteten av system har gemensamt är behovet att få igång ett systematiskt 
arbete med förbättringar. Betydelsen av dokumentation i form av gemensamma 
arbetsrutiner är stor. Detta utgör också grundstommen till allt efterkommande 
förbättringsarbete. Se Toyota-huset (se figur 2) som ett tydligt exempel där standardiserat 
arbetssätt finns inbyggt i grunden.  
  

7



Kvalitetsutveckling	hos	ett	SMF	inom	IT/betalteknik	

 9 

 

2.3 Standardisering	

Vad	kan	man	standardisera	
Standardisering kan ske för olika ändamål, exempelvis materialval, mått, kvalitet, 
konstruktion, funktion, kvantitet, service och underhåll, standardiserade artiklar, 
produktionsmetoder och planeringsrutiner. Genom att standardisera produkter kan man 
reducera variantrikedom, komponenter, halvfabrikat och råmaterial. Utbytbarhet blir ett 
centralt begrepp. 
 
För att kunna arbeta med förbättringar i en verksamhet så är det en förutsättning och ett 
måste att definiera tydliga arbetssätt. Ett manuellt arbetssätt kallas för metodstandard och 
beskriver normalläget. En metodstandard är den just nu bäst kända och gemensamt 
överenskomna metod att utföra ett arbetsmoment. Detta är grunden till att upptäcka 
avvikelser och en förutsättning vid eliminering av slöseri.  
 
Om det t.ex. inte är definierat när en process i ett flöde ska stoppas, så är det ingen som 
egentligen kan ifrågasätta varför ställaget vid processen är överfullt och varför 
medarbetarna har börjat stapla material i truckgången. På samma sätt är det svårt att ha 
synpunkter på att en medarbetare utför en arbetsuppgift på två timmar trots att en annan 
medarbetare kan utföra samma uppgift på 30 minuter (Petterson et al 2007). 

Felförebyggande	(Poka-Yoke)	
Ett föråldrat förhållningssätt att kontrollera kvalitet som även idag används på många 
företag är just kvalitetskontroll. En zon eller ansvarig person kontrollerar att produkten 
har blivit rätt monterad. Genom att få samtliga anställda att arbeta systematiskt utefter en 
metodstandard kan man bygga in felsäkring i processen innan slutkontrollen. Det ska 
vara lätt at göra rätt. Om en arbetsprocess är designad så att inget fel kan uppstå, så är 
det Baka-Yoke (Baka=idiot, Yoke=säker, på japanska), idiotsäkert. Men eftersom alla 
människor kan göra fel så används termen Poka-Yoke (Poka=oavsiktlig).  
 

 
Figur 3 Illustrerar ett exempel där det inte går att göra fel Källa: www.shmula.com.  
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Ergonomi,	Arbetsmiljö	
En självklarhet för de anställda är att komma till en säker arbetsplats. Ingen ska behöva 
riskera sitt liv eller sin hälsa på arbetet. Ledningen har högsta ansvaret och det ligger i 
hela verksamhetens intresse att prioritet detta. Om samtliga på arbetsplatsen arbetar 
utefter en gemensamt överenskommen standard kan man bygga in moment med 
ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet. Genom att i detalj titta på varje arbetsmoment kan 
bedömning göras utifrån exempelvis lyftteknik och därmed undvika skadliga rörelser. 
Det kan också vara så att vid tunga lyft så har ett speciellt lyftverktyg tagits fram för att 
underlätta. Om alla de anställda då använder detta minskar riskerna för sjukskrivning 
eller skador på rygg och kropp.  

Värde	eller	slöseri		
I grund och botten består alla aktiviteter av två delar, förädling eller slöseri. Det är 
viktigare att öka värdet för kunden samtidigt som det för företaget är lättare att eliminera 
slöseri. Dessa teser hänger ihop, en aktivitet som inte tillför värde är ett slöseri. Genom 
eliminering av slöseri kan man öka de värdeskapande aktiviteternas andel av de totala 
aktiviteterna. Ibland är det svårt på en arbetsplats att identifiera vad som är slöseri och 
vad som är värdeskapande. Det kan vara så att man har arbetat länge på en arbetsplats 
och blivit hemmablind eller att olika individer utför samma arbetssyssla olika. 
Bedömningen om någonting är slöseri eller inte kan ibland vara svår, och blir omöjligt 
om inte alla gör lika. Att utforma verksamheten så att slöseriet blir synligt bör göras 
varsamt och kontrollerat annars riskerar problemen att bli för omfattande för företaget.  
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Figur 4 Bild på den japanska sjön Källa: Petterson et al (2007) s. 89. 
 
Genom kontrollerad sänkning av vattennivån i den japanska sjön görs problem synliga i 
den takt som företaget hinner med att hantera dem. 
 
 
En ytterligare förutsättning för förbättringsarbetet är för de anställda att tränas i att 
urskilja de olika typerna av slöseri. Inom Lean brukar man prata om de sju typer av 
slöseri: 

1. Överproduktion 
2. Väntan 
3. Transport 
4. Överarbete 
5. Lager 
6. Rörelse 
7. Defekta detaljer 

 
Många pratar även om Outnyttjad kompetens och Sjukfrånvaro som det åttonde och nionde 
slöseriet.  
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2.4 Metadata	

Takttid	
Ett välkänt begrepp inom Lean är takttid. Det är produktionens optimala rytm, dess 
hastighet att arbeta. Takt är ett grundläggande koncept som är ett måste för analys och 
kartläggning av en verksamhet. Takten beräknas genom att ta den tillgängliga 
produktionstiden delat på efterfrågan, alltså antalet produkter i snitt per dag. Syftet med 
en takt är ett utjämnat, balanserat flöde utan stress, med samma resurser som även ger en 
förutsägbarhet.  

Cykeltid	
För att kunna se hur man ligger till i förhållande till takten så tar man reda på hur lång tid 
varje process tar. Cykeltiden är den tid det tar att slutföra en viss process eller 
maskincykel. Genom att sätta ihop ett diagram där man jämför hela avdelningen eller 
verksamheten kan man hitta flaskhalsar och om möjligt ändra om resurser för ett 
jämnare flöde. Om cykeltiden är längre än takttiden kommer det att resultera i att 
dagsproduktionen inte är möjlig att nå. När man ställer cykeltiden mot takttiden får man 
fram beläggningsgraden. Det är den tid av arbetspasset/dagen som aktivt arbetas med 
aktuell process. Att ha en beläggningsgrad högre än 90% rekommenderas inte eftersom 
det leder till att processen blir för känslig för störningar och det då blir svårt att hantera.  
 

 
Figur 5 Visar ett diagram över cykeltider på en fiktiv verksamhet. 
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Materialhanteringsrutt		
Att eliminera allt slöseri på ett företag är omöjligt. Genom att minimera dem på rätt sätt 
kan man komma närmare sitt mål. I ett process-flöde är man ute efter att öka de 
värdeskapande momenten och detta kan man göra genom nått som kallas för 
Mizusumashi – Water spider (skräddaren, som flyter omkring på vattnet på japanska). 
Genom att identifiera och lyfta ut de moment som inte skapar värde i en process och 
samla dem på en person får man en optimalare produktion eftersom detta inte direkt 
påverkar flöde och ledtid. Materialhanteraren följer en fastställd rutt och fyller på 
material som används vid produktionen. Material som finns vid produktionen ska vara 
liten så att allt finns tillgänglig nära den som producerar. Det är också i syfte att hålla nere 
kostnad för produkter i arbete, PIA. Materialhanteraren fyller på lite och ofta och erhåller 
således även en bra kontroll över verksamheten. Vid stopp, störningar och avvikelser kan 
denne signalera detta för att få hjälp.  
 
För att ha möjlighet att hitta slöseri, räkna på mätbara data och för att kunna 
standardisera inom en verksamhet är det viktigt att få en övergripande bild över hur 
nuläget ser ut. Detta är även en förutsättning för att kunna beskriva ett framtida önskvärt 
läge.  
 

2.5 Kartläggning	av	processer	

Förstudie	och	nulägesanalys	
”Att samla in data innan man formulerar mål och metoder är inget konstigt i sig, det 
kallas att man gör en förstudie för att bättre orientera sig mot pudelns kärna” (Claes 
Hansson, 2015). Pudelns kärna (Johann Wolfgang von Goethe, (1749-1832)). 
 
Att göra en studie som påvisar problem och brister hos en verksamhet görs för att påvisa 
potential och att motivera till fortsatt förbättringsarbete. En del problem kan förebyggas 
samt att studien utgör en grund för att utforma ett förbättringsprogram.  
 
Vanligtvis kartlägger man kvalitetsbristkostnader för att ekonomiskt underlätta vid 
motivering till frigörande av resurser, investeringar eller öka arbetets prioritet.  
Viktigt är också att undersöka hur arbete kring kvalitet och förbättringar har arbetats 
med tidigare. Har det exempelvis funnits program eller satsningar som inte lett 
någonstans eller lags ned. Detta kan då påverka kraftigt vid en nysatsning.  
 
Genom intervjuer med de anställda och ledning kan information samlas in och samtidigt 
så bidrar detta till en upplevelse av delaktighet.   
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Visuell	styrning	och	planering	
Väntan på en avdelning visar sig i olika former, väntan på svar, man väntar på beslut, 
väntar på resultat. Prognosverktyg är en stor källa till väntan eftersom de enbart är en 
prognos och inte verklighet. Väntan är ett slöseri som kan minimeras till viss del genom 
visuell styrning.  
 
Gembastyrning kommer ifrån japanska Genba som innebär platsen i verksamheten där 
värde skapas. Inom Lean vill man underlätta aktiviteter för avvikelsehantering eller 
förbättring utan att man behöver lämna verkstadsgolvet.  
 
Man kan arbeta smartare om man har koll på den egna processen. Viktigt är att inte visa 
för mycket information eftersom det kan bli förvirrande. Informationen ska vara 
ändamålsenlig och enkel att förstå, det ska inte vara en tolkningsfråga. Syftet är att hålla 
alla uppdaterade, skapa förutsägbarhet i produktionen. ”Kontroll genom uppsikt”.  
 
Exempel på visuell styrning: 

• Standardisering. Senaste metodstandard hänger uppsatt vid arbetsplatsen. 
• Synliggjorda problem. Prioritetslista för pågående arbete med avvikelser. 
• Tydliga scheman. Hur ser dagens produktion ut och vem gör vad. 
• Engagemang. Aktivitetstavla för pågående förbättringsarbete. 
• Lagarbete. Synliggör det goda samarbetet, kompetensmatriser.  
• Förebyggande underhåll och serviceplan. 
• Kvalitet och leverans. KPI (Key Performance Index) är vanligt förekommande. 
• Karta med arbetsområde, takttid och balansdiagram över olika stationer. 
• Materialnivåer, uppdaterade visuella min och max. 
• Resultat, det finns en trend att visa upp företagets finanser på verkstadsgolvet. 
• 5S, områdesindelning, instruktion samt pågående aktiviteter.  

 
Ett bra system för visuell styrning ska också sätta gränser för hur mycket arbete som 
tillåts pågå samtidigt. Syftet är att inte överlasta verksamheten så att man ska kunna hålla 
korta ledtider. Enligt Galsworth är det lämpligt att ha en ”visuell koordinator” som har 
som ansvar att motivera, uppmuntra och styra den visuella verksamheten i fabriken. För 
att underlätta för koordinatorn är det viktigt att ha tillgång till ett ändamålsenligt 
produktionssystem. 	
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Spagettidiagram	
Detta är ett enkelt men kraftfullt verktyg som kartlägger transporter och rörelser. 
Slöseriet blir påtagligt genom visualisering. Kartläggning kan göras av både 
arbetsprocesser och material. Syftet är att synliggöra slöseriet och är till stor hjälp vid 
effektivisering av layout. Ett sätt att chockera och förtydliga ändamålet är att även ta 
tider, mäta avstånd och antal steg.  
 
Att kartlägga en verksamhet är relativt simpelt. På en layout över verksamheten dras 
linjer mellan positionerna som material eller anställd rör sig. Detta ihop med numrerade 
ballonger för varje position. En enklare beskrivning för nummer och arbetsmoment eller 
händelse upprättas. 
 
Spagettidiagram ger en indikation på om lagernivåerna är rätt i förhållande till var dem är 
placerade. Lagren bör inte sprida artiklar på flera håll i verksamheten utan hålla dem 
samlade. Produktionen ska sedan ha ett minimum av materialet hos sig och få detta 
påfyllt genom materialhanteringsrutten. Förbrukningsstyrd påfyllning. Se avsnittet 
Materialhanteringsrutt.  
 

RPA	
Rapid Plant Assessment är en metod som är framtagen för snabb bedömning om ett företag 
är resurseffektivt eller inte. Konceptet togs fram för att kunna utvärdera ett företag 
utifrån ett enklare studiebesök. En enkel JA/NEJ frågeställning om 20 frågor samt en 
matris med 11 kategorier med bedömning från otillräcklig till världsklass. Underlag för 
bedömningen finns på bilaga 1. Bilaga 2 är frågeställningen.  
 
Kategorier 
Kundtillfredsställelse:  
Verksamheten ska ha en nära relation till sina kunder och leverantörer. Detta ska framgå 
av visuell statistik.  
 
Säkerhet, miljö och ordning: 
Samtliga verktyg ska vara ändamålsenligt uppmärkta. Buller, ljus och säkerhet i fokus. 
Områdena ska ha ordning och reda. 
 
Visuell styrning: 
Aktuella mål och KPI ska vara uppsatta. Min och maxnivåer uppmärkta på lager. Det bör 
finnas ett kontrollrum eller dylikt där man kan hålla koll på processen.  
 
Utjämnad produktion: 
Ett balanserat flöde av produktion resulterar i mindre stress för dem anställda och 
jämnare kvalitet. Schemaläggning av produktion och aktiviteter är en viktig nyckel.  
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Yteffektivitet: 
Användning av större ytor än vad som behövs resulterar i högre lokalkostnader. Slöseri 
uppstår vid arbete med mycket transport både av material och personer. 
 
Lagernivåer: 
Nivåer ska generellt hållas så låga som möjligt utan att riskera brist.  
 
Motivation: 
Teamwork engageras genom exempelvis visuell problemlösning, förbättringsaktiviteter 
från uppföljningstavla, bild på det egna bandylaget etc.  
 
Underhåll: 
En långsiktig visuell plan där det framgår när verktyg och maskiner ska servas. Verktyg 
och maskiner bör vara rena och i bra skick.  
 
Variant och komplexitetsstyrning: 
Om det finns många varianter av samma produkt kan detta ses genom stora lager eller 
processer där man manuellt knappar in mycket data. Ett sätt att komma tillrätta med 
detta är att bygga in felsäkring som underlättar för montörerna att göra rätt. En ordentlig 
produktionsplanering kan även underlätta.  
 
Kund/leverantör integration: 
Det är viktigt att hålla nere kostnader och säkra kvalitet från leverantörer. 
 
Kvalitetsåtagande:  
En förbättringstavla som tydligt visualiserar förbättringsåtgärder och lösningar till 
kvalitetsbrister.  
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Information	om	kvalitetsläget	
Att grunda beslut på fakta är ett förhållningssätt som tagits fram långt tillbaka i tiden 
(Taylorismen 1911). När det gäller att motivera förbättringsförslag så gäller det att ta vara 
på fakta och inte göra exempelvis en investering bara på grund av att man fått höra av 
medarbetarna att det är nått som behövs. Genom analys av verksamheten där effekten av 
problem, brister och avvikelser lyfts fram erhåller man ett bra argument. Att samla ihop 
kvalitetsbristkostnader i syfte att motivera och påvisa potentialen i en förbättring är 
mycket vanlig. Det är extra kraftfullt att väga dessa kostnader mot investering i tid av 
förebyggande åtgärd. En gynnsam avkastning kan med fördel uttryckas med ekonomiska 
termer med hjälp av kalkyler.  
 
Kartläggning av processen och påvisandet av potential resulterar förhoppningsvis i ett 
beslut av införande av Lean Produktion alternativt förbättringsarbete inom ett visst 
område där man sett behov av en viss förändring. Nästa naturliga steg blir själva 
implementeringen och dess utmaningar.  
 

2.6 Implementering	

Ledningen	är	avgörande	
Erfarenheter och studier visar att framgångsrika företag nästan alltid har haft en driven 
ledare som arbetat aktivt med förbättringsarbete. Lean handlar inte om att göra en 
punktinsats eller om att suboptimera en avdelning som haltar utan bör få hela 
organisationen till att agera enhetligt mot en gemensam strategi. Chefer och ledare i alla 
led bör ägna mycket tid och energi åt denna högst centrala process. En lärande 
organisation där cheferna tränas och leder varandra och därefter sina medarbetare är 
optimal. Begrepp som ”train the trainer” är centrala.  

Kan	Lean	tillämpas	överallt?	
Historiskt sett har många verksamheter inlett med argumenten, ”Lean passar bara i 
verkstadsindustrin, inte hos oss”. Allt eftersom, har strategin spridit sig och börjat 
tillämpas inom många nya områden. Idag används det exempelvis inom 
läkemedelsindustrin, sjukhus, kontor och offentliga tjänsteverksamheter. Varje 
verksamhet är speciell och många skiljer sig från varandra. Det finns trots detta likheter 
som gör det möjligt att anpassa strategin. Lean handlar uteslutande om att driva ut slöseri 
ur en verksamhet.  
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Utmaningar	vid	implementering	
Resurserna räcker inte till för implementering, produktion premieras. 
Anställda inte inställsamma till förändring efter tidigare misslyckade försök. 
Verksamheten har det bra idag och ser inget behov av förändring. 
Viljan eller kunskapen att driva projektet saknas.  
Förändringsmotstånd tas inte på nog stort allvar. 
Utbildningspaket får för lite tid eller antal. 
 

2.7 Sammanfattning	
Sammanfattningsvis så är Lean ett koncept för resurseffektivare produktion eller 
verksamhet. Om det utförs på rätt sätt kan det leda till positiv påverkan inom: 
- Kvalitet 
- Kostnad 
- Flexibilitet 
- Leveranssäkerhet 
- Leveranstid 
 
Det kan även ge positiv effekt hos medarbetarna genom: 
- Minskad stress 
- Ökad kompetens 
- Bättre samarbete 
- Minskad frustration 
- Förbättrad kundkommunikation 
- Förståelse för helheten 
- Bredare och mer utvecklande arbetsuppgifter 
- En säkrare arbetsplats 
- Tryggare anställning 
 
Den enskilt viktigaste framgångsfaktorn är organisationens inställning till och förståelse 
för Lean. Det är ingen ”quick fix” för att snabbt nå radikala resultat. Det handlar istället 
om att anamma ett förhållningssätt där vägen till framgång går genom hårt arbete. 
(Petterson et al 2007).  
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Fallstudie:	Verifone	Sweden	AB	

3.1 Bakgrund	
Deployment avdelningen hos Verifone Sweden AB (klassat som SMF) är en 
leveransenhet där kortbetalningsenheter som skall ut till kund konfigureras. Terminalerna 
laddas med mjukvaru-nycklar och får efter det rätt programvara uppdaterad. Företaget 
har två produktionslinjer där man skiljer på Verifones egna kortterminaler och deras 
kunder som använder sig av ett annat system. På en produktionsenhet bör kraven på 
leverans och kvalitet vara mycket stor, en avvikelse kostar pengar och skadar varumärket 
och företaget. För att kunna hålla jämt med konkurrenter behövs ett effektivt 
ledningssystem där kvalitet står i fokus. Verksamheten arbetar i dagsläget inte 
systematiskt med avvikelser, stopp, störningar eller har möjlighet att se vad som skapar 
värde i den egna processen. Kvalitet är något som initialt tas upp globalt eller vid 
kundavvikelse och sedan reaktivt bearbetas baklänges inom organisationen. Avsaknad av 
eller diffus gräns mellan arbetsbefattningsbeskrivning och arbetsstandard bidrar till 
osäkerhet kring arbetsuppgifter, arbetsbelastning, fördelning av arbetsbörda samt blir en 
ostadig grund vid förbättringsarbeten. Obefintligt arbetssätt för genomförande av 
förbättringsarbete leder till att anställda inte vet var de ska börja trots att det finns förslag 
till förbättringar.  

3.2 Dagens	produktion	
På Verifone linjen så finns det tre arbetsstationer, registrering, mjukvaruladdning och 
packning för leverans. På registreringen står 4 skrivbord med datorer och etikettskrivare. 
På denna plats kollar man aktuell order, hämtar 5 terminaler, registrerar in dem och 
skriver ut laddningsunderlag samt postlapp. Därefter tas terminalerna till ett annat bord 
för laddning av mjukvara. När mjukvaran har laddats tas dem till ett sista bord för 
packning i kartong för leverans.  
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3.3 Spagettidiagram	

	
Figur 6 visar ett spagettidiagram över Verifone linjen. 
 
Verifone 680 terminal 

1. Kolla vilken order som ska processas. 
2. Hämta terminal + batterilucka från lager. 
3. Montera terminallucka. 
4. Hämta plastback för förvaring av terminal. 
5. Registrera order för terminal. 
6. Ladda terminalen med programvara. 
7. Ta terminalen till packstationen.  
8. Hämta kartonger. 
9. Gå tillbaka till bordet med kartongerna. 
10. Hämta extra kablage (ex billaddare). 
11. Gå tillbaka med kablage. 
12. Hämta kvittorullar. 
13. Gå tillbaka och fyll på kvittorullarna. 
14. Vid flerpack används större kartonger. 
15. Flerpack lämnas direkt till leveransvagn.  

 
Studien visar arbetsflödet på en av de vanligaste terminalerna på företaget i dagsläget. 
Dagens arbete innefattar fem terminaler samtidigt eftersom laddningsstationerna har 
kapacitet för just det antalet parallellt. Avståndet mellan arbetsstationerna och 
materiallagren är stort. Grundtanken med dagens layout var överlämning av terminaler 
till nästkommande station. Att montör nu följer produktionslinan syftar till ett ökande 
ägandeskap över produkterna. Vid studien observerades att olika montörer arbetar på 
olika sätt och det finns inget detaljerat, överenskommet arbetssätt. 
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Påfyllnad av kartonger och kvittorullar är någonting som inte görs vid varje arbetscykel. 
Packmaterialet ligger optimalt placerat för montören vid packningsstationen och i små 
volymer, dock saknas uppmärkning samt rutiner för påfyllning. Större lager av dessa 
produkter finns längre bort i lokalen och det blir oftast montören själv som fyller på 
reaktivt när det tar slut.  
 
På avdelningen finns en person som är materialhanterare. Ett standardiserat arbetssätt 
med potential finns idag, exempelvis en slinga där man skapar en tydlig kontroll på var 
det behöver fyllas på är ett sätt att skapa tempo i verksamheten. ”Om pacemakern är 
hjärtat, är materialhanteraren systemets blodomlopp som cirkulerar.” (Bicheno 2006). 
Materialhantering är icke värdeskapande för produkten och då är det bättre att en person 
ser till att de andra montörerna får fokusera på att tillföra värde till produkten. 
Materialhanteraren samlar på sig slöseriet och har även en övergripande bild av 
verksamheten där han kan kontrollera värdeskapande processens avvikelser, stopp och 
störningar. Detta för att kunna uppmärksamma ledningen på nuläget.   
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3.4 RPA		
20 frågor enligt formulär (se bilaga 2) ställdes till slumpmässigt utvalda personer på 
avdelningen och från ledning. Syftet var att förfarandet skulle likna det beskrivet som 
ändamålsenligt i litteraturen, ett kortare studiebesök hos ett företag. Resultatet i figur 7 
kommer från data från bilaga nr 1 bedömning av Verifone Sweden AB. Ur figuren går att 
utläsa att företaget har många områden med potential för förbättring. Resultatet från 
frågeställningen hittas under bilaga 2.  
 

 
Figur 7 är en bedömning utifrån RPA på företaget Verifone Sweden AB.  
 
Bedömning: 
Poor – 1 
Below average – 3 
Average – 5 
Above Average – 7 
Excellent – 9 
Best in class – 11 
 
Denna bedömning initierades under förstudien och innan problemdefinition var på plats, 
detta för att få en övergripande koll på hur verksamheten idag arbetar med Lean. 
Nyansering av frågeställning har ej gjorts, detta innebär att frågor som besvarats med 
delvis ja och nej återgetts som nej (frågeställning ej uppfylld). Från frågeställningen skulle 
företaget i fråga ha relativt enkelt att klättra i poäng genom små aktiviteter och åtgärder.  
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3.5 Tidigare	5S	projekt	
På avdelningen kan resultatet av brist på rutiner, ordning och reda urskiljas genom att det 
exempelvis står kartonger och material där de inte borde vara. Det är ingen som 
ifrågasätter det eftersom det inte är uppmärkt, finns städrutiner eller tydliga 
ansvarsområden. Det har tidigare hänt att felaktig sladd har skickats ut till kund för att 
någon placerat kartong med sladdar på ”fel” ställe. Vissa områden är mer belamrade än 
andra. Dock kan rester från tidigare projekt skådas. Ett gediget arbete med 5S har 
tidigare påbörjats. Detta kan ses genom att många platser och mycket material är delvis 
markerat, en del rutiner finns, tydlig plats för insamling av 5S material finns. Projektet 
startades av en person som fick en ny tjänst inom företaget och gick ifrån projektet innan 
det var färdigt eller självgående. Detta är en av anledningarna till varför det ser ut som 
det gör idag. I början hölls utbildning i 5S och övningar gjordes. Dock har inte alla 
medarbetare tagit till sig konceptet och vissa saknar förståelsen bakom 5S och tyckte 
mest att det var jobbigt. Majoriteten av de anställda inser dock vikten av arbetet och 
önskar att arbetet kunde återupptas.  

3.6 Behov	av	standardiserat	arbetssätt	
En avvikelse uppstod där två terminaler hade förväxlats. För att adressera och arbeta 
bort problemet informerades avdelningen om vad som hade skett och idéer samt förslag 
diskuterades. Det enklaste sättet att bygga bort detta är att ändra arbetssätt och det fanns 
många bra förslag. Behovet av ett standardiserat arbetssätt gjorde sig dock påmind. Om 
inte alla arbetar likadant går det inte heller att kvalitetssäkra. Det går heller inte att 
förbättra produktiviteten till max eftersom det är svårt att se mycket av det slöseri som 
finns. Observationer gjordes där de anställda gör mycket annat än just registrera, ladda 
och packa terminaler (kolla mejlen, arbeta med avvikelser m.m.). Och ändå får de ut de 
produkter de måste varje dag. Detta tyder på att det finns mycket ”luft” i systemet. Hur 
effektiva är dem egentligen? 
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3.7 Implementeringen	
Som utomstående är det svårt, kanske omöjligt att komma in och bestämma hur andra i 
en verksamhet ska göra sitt jobb. I ett sådant läge är det mer lämpligt med en coachande 
approach. Ett mindre utbildningspaket togs fram. Under två workshops informerades 
och coachades de anställda i kvalitetsarbete och att skriva metodstandard. Det gjordes 
tydligt att det var förändring på väg och att de var dem som måste göra jobbet. Gruppen 
var väl mottaglig för förändringsarbetet. Aktuell operativ chef var väldigt driftig och 
delaktig genom hela processen. Extra övningar genomfördes med kartläggning av hur 
förändringsbenägna de anställda egentligen var.  
 
Tomma mallar för metodstandarder togs fram och delades ut till de anställda. Under 
arbetets gång kartlades arbetsuppgifterna för de tre positionerna, registrering, laddning 
och packning. Samtliga anställda fick vara med och påverka och skriva ihop den 
gemensamt överenskomna bäst kända metoden för deras arbete.   
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Resultat	

4.1 	Nya	Metodstandarden	
Den första metodstandarden delades för enkelhetens skull in i tre olika områden, 
registrering, laddning och packning. Laddningen delades dessutom upp i vänster och 
höger eftersom olika terminaltyper laddas på olika sidor, beroende på utrustningen i 
verkstaden. För resultatet se Bilaga 3. 
 
Ett man-maskin schema för cykel-indelning, lades till på förstasidan. Se bilaga 4. Genom 
att skapa förutsättning för att aktiviteter ska kunna löpa parallellt med varandra, ges en 
möjlighet att arbeta effektivare. Arbete kan göras parallellt med väntetid vid exempelvis 
laddning av mjukvara. Redan från första metodstandard byggs ett mer produktivt 
arbetssätt in.  
 
Tidtagning av arbetsmoment har dessvärre inte varit ett trivialt moment eftersom den 
fackliga instansen hade synpunkter på hur tidtagningen skulle bedrivas. De tidtagningar 
som gjorts anses befästa med onogrannhet, men används trots det i ändamål att mäta 
produktionen. Tidtagarur har använts där start och stopp för varje moment har gjorts. 
Detta resulterar i onaturliga tider eftersom reaktionstid för både montör och tidtagare 
spelar roll.   
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4.2 	Mätdata	
Takttid: 
Produktionstid är 8 timmar minus 20 minuter för raster, det blir 27 600 sekunder.  
270 terminaler görs i snitt per dag utspritt över ett år. Några terminalmodeller går på 
sidan av produktionen. 8 produktionslinjer ger 32,875 terminaler i snitt per dag. 
27600/32,875 = 839,5437262 sekunder. Ett arbetssätt där 5 terminaler arbetas med 
samtidigt ger 5 * 839,5437262 = 4197,718631 sekunder.  
Detta ger en takttid på 70 minuter.  
 
Cykeltiden 
Har tagits fram med tidtagning från den vanligaste varianten, maximalt bestyckad med 
utrustning. Den heter Yomani XR 680 GPRS. Total tid för registrering, laddning och 
packning blev ca 27 minuter.  
 
Beläggningsgraden blir således 27/70 = 38,6 %.  
 
Teoretisk potential för produktivitetshöjning: 
Om beläggningen ökar fås följande beräkningar:  
Nya cykeltiden: 27 min = 1620 sekunder  
Antalet produktionstakter per dag: 27 600/1620 = 17,037  
Max produktion: 17,037 * 40 = 681,48 terminaler 

  Vid 90% beläggning: 681,48 * 0,9 = 613 terminaler
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4.3 	Dagens	slöseri	
1. Överproduktion 
Förekommer inte på Verifone linjen eftersom dem enbart arbetar utifrån beställda 
terminaler. Däremot så finns det vid nyckelladdningen eftersom de använder sig av 
prognosverktyg. 
 
2. Väntan 
Vid mjukvaruladdningen finns det plats för fem till sex terminaler samtidigt och oftast 
passar montörerna på att ladda flera terminaler samtidigt eftersom detta är ett moment 
som på en del modeller tar lång tid (upp till en halvtimme). Under tiden som 
terminalerna laddas gör dem olika arbetsuppgifter parallellt. Vissa arbetar på smart och 
packar eller registrerar terminaler under tiden medan andra ser det som en möjlighet att 
kolla mejlen eller ta lite andrum. Utrymme för fackligt arbete verkar också rättfärdigas 
(icke förhandlad med arbetsgivaren). Det finns fyra bord för laddning och dessa är 
konfigurerade olika. I dagsläget kan de anställda få vänta om det är upptaget av någon 
annan som har samma modell av terminal. Produktionsplanering inför kommande arbete 
hade löst risken för krockande terminaler. Samma förfarande gäller vid registreringen där 
det enbart finns 4 bord med 6 anställda. Är alla skrivbordplatser upptagna får de helt 
enkelt vänta. 
 
Väntan på beslut är ett av resultaten av en ny facklig organisation. När och hur de 
fackliga representanterna arbetar är inte reglerat i avtal och blir således högst godtycklig. 
Många mindre beslut som borde fattas snabbt och effektivt blir till långdragna processer. 
Förhandlingar och möten måste hållas där både anställda, chefer och 
kunder/leverantörer blir lidande genom väntan och frustration. För få antal fackliga 
representanter på plats med beslutanderätt i kombination med dålig samsyn på företagets 
och de anställdas intressen leder till en ohållbar situation. 
 
Produktionspersonal arbetar med ett affärssystem istället för ett produktionssystem och 
detta leder till att produktionstiden ökar när manuellt arbete läggs på att få fram 
information. Behov finns för ett produktionssystem specifikt för avdelningen, där KPI, 
takt och annan relevant information finns lättillgängligt på verkstadsgolvet. Det skulle 
även öppna upp möjlighet till att tekniska innovationer kan bli applicerbara för att 
optimera eller säkerställa kvalitet i produktionen.  
 
Transport 
Hit räknas alla interna transporter av terminaler och material. Det finns plastbackar som 
används för att transportera terminalerna på en vagn. Dessa är färgmärkta för olika 
ändamål. Röda plastlådor säger att det är mer brådskande leveranser. Detta är ett bra 
system att visuellt påvisa vad som kan komma att gå före i flödet. Dessa borde vara 
närmare registreringsplatserna eller rentav på bordet bredvid datorn?  
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Lager med terminaler finns nära borden för registrering, men de är så många att de 
anställda ibland får gå långt för att hämta terminaler. Många varianter av terminaler gör 
att lagerytor blir större och produktionsprocessen svårare att förutsäga.  Dessutom finns 
det dubbla lager av terminaler, en på Verifone-linjen och en till på den andra 
produktionssidan. Ett gemensamt lager hade minskat transporterna. Vid en optimering 
av produktionsoutput bör verkstadslayout ses över. 
 
4. Överarbete 
Här kan man hitta ett kontroversiellt slöseri, nämligen att man kontrollerar den tidigare 
montörens arbete. Detta är ett arbete som inte tillför produkten nått värde. Initialt är 
tanken att en kompis-kontroll tas i bruk efter att det har varit avvikelser inom aktuellt 
område. Detta är också tänkt som en tillfällig lösning, innan man med arbetssätt eller 
teknisk lösning kan bygga bort felet så att det aldrig inträffar igen. Dessa lösningar har 
blivit kvar på den här avdelningen. Det arbetas inte systematiskt med att få bukt med 
avvikelser, stopp eller störningar. Det finns även en del opålitliga processer som de 
anställda handskas med utan att väga in vad det betyder för hela flödet. Ibland blir det 
exempelvis fel på en av terminalerna vid laddning och laddningen måste startas om. 
Detta kan då inte ske medan de andra fyra enheterna fortfarande laddar utan den 
terminalen körs då om med nästa omgång terminaler. Ingen avvikelse registreras och det 
arbetas inte heller med att lösa problemet.  
 
5. Lager 
Bedömning av lagervolymer för utomstående är problematisk eftersom inga nivåer på 
hur mycket material det skall vara finns visuell. Inte heller är det uppmärkt var 
produkterna skall vara eller när det är dags att fylla på dem. Dubbla lager av 
nyckelladdade terminaler finns för de olika produktionslinjerna. Vid packstation finns 
mindre lager av exempelvis kartonger, kvittorullar och kablar. Detta är ett steg i rätt 
riktning, men det saknas rutin för påfyllnad.  
 
Avdelning innan produktionslinjerna, (nyckelladdningen) använder sig av ett datasystem 
för bedömning av kundbehov och de upplever att det fungerar bra. Det ger dem en 
prognos på vilka terminaler som kommer att behövas. De arbetar sedan upp en buffert 
till produktionslinjerna. Men det kan trots buffertnivå hända att stororder inkommer och 
det blir brist för produktionslinjerna. För att optimera denna process bör dem också 
arbeta utan/med minskad buffert och bara göra iordning terminaler som kunden beställt. 
Detta kan annars ses som ett slöseri genom överproduktion.  
 
6. Rörelse 
Spagettidiagrammet tidigare i rapporten gör klart att det finns potential till förbättring. 
Företaget har många olika varianter av terminaler och detta gör att varje arbetscykel ser 
lite olik den andra. För mer info se kapitel om spagettidiagram.  
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7. Produktion av defekta produkter 
Olika avvikelser uppstår i den dagliga produktionen. Tidigare nämndes en terminal som 
inte laddades korrekt. På avdelningen finns en funktion som kallas Backoffice vars 
funktion är att ta hand om avvikelser. Det har på företaget tidigare loggats avvikelser och 
försök har gjort med att få bukt med dem. I dagsläget arbetas det inte längre med 
avvikelser systematiskt, montörerna tar hand om avvikelser löpande vilket inte är 
optimalt. Backoffice tar hand om avvikelser men man arbetar inte med att få bort 
problemen långsiktigt.  
 
Outnyttjad kompetens 
På företaget finns mycket kompetens bland medarbetarna. Det finns många bra idéer 
och förslag, men det är inte alltid man lyckas ta tillvara på dem. Det finns idag inget 
standardiserat arbetssätt för hantering av förbättringsförslag. 
 
Bristen på standardiserat arbete gör det möjligt att personer som arbetar smartare och 
produktivare kan få ut fler terminaler per dag. Enligt en ögonblicksbild ur datasystemet 
kunde man avläsa att en person hade gjort 40% av dagens produktion.  
 
Några anställda känner att de tidigare har gått till ledningen och berättat om sina förslag 
men inte fått nått gehör, eller att det senare bara har ”fallit mellan stolarna”. Det finns 
idag inget tydligt sätt att arbeta när det gäller införande av förbättringar. Några har redan 
nu tappat hoppet och istället för att lägga fram nya förslag så struntar man i det för att 
”det händer ändå ingenting”. 
 
Sjukfrånvaro/arbetsmiljö/säkerhet 
Arbetsmiljön på en arbetsplats kan påverka de anställda både fysiskt och psykiskt. 
Ergonomin kan vara dålig med bland annat tunga lyft, monotona arbetsmoment, slitsamt 
arbete, dålig luftkvalitet och ogynnsamma arbetstemperaturer. Dessa kan leda till skador 
och sjukskrivning.  
 
På det psykiska planet kan anställda sakna förtroende för ledningen, att de inte tas på 
allvar, grupperingar och mobbing tillåts, omotiverade regler, oklart ledningssystem och 
oklara arbetsrutiner. Detta kan förutom sjukskrivningar även leda till att medarbetarna 
blir omotiverade och produktiviteten minskar.  
 
Avdelningens egen sjukfrånvaro har man koll på. Enligt egen bedömning var den hög. 
Det beslutet baserar sig på egen statistik. Jämförelse med andra avdelningar inom 
företaget, arbetsmiljöverket eller annan myndighet med statistik görs inte. 
 
”Den vanligaste frånvaron är korttidsfrånvaro på grund av till exempel en förkylning. En 
längre frånvaro brukar man kalla sådan som är längre än 10 arbetsdagar. Ett genomsnitt 
på normal sjukfrånvaro på en arbetsplats är 2-4 %. Är frånvaron ständigt högre än så 
finns kanske anledning att fundera på varför och försöka åtgärda sjukfrånvaron” 
(prevent.se 2015). 
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På företaget finns en bra rutin för att ta hand om anställda som är sjuka vid upprepade 
tillfällen. Man har även uppföljningsmöten med den anställde för att lösa eventuella 
problem.  
 
Avdelningen har kontor, lager och produktion på samma våningsplan. Gränsen mellan 
kontorsyta och lager/produktion får en diffus gräns. De som sitter och arbetar med 
administrativa tjänster sitter i en arbetsmiljö som blir aningen bullrig och där annan 
personal passerar förbi ofta. Ledningen delar yta med flera andra, exempelvis den 
fackliga representanten. Förändring så att en lugnare miljö och ett bättre klimat att arbeta 
i skulle behövas.  

4.4 	Nytt	slöseri	till	ytan	
När metodstandarden inte är möjlig att fullfölja ses detta som en avvikelse och ska 
hanteras i enlighet. Varje gång avvikelser uppstår får montörerna fylla i en avvikelselogg. 
En databas i Access togs fram och den framtida visionen är att den används för loggning 
av samtliga avvikelser. Se bilaga 5 (Gjord av Andreas Hallberg (anställd på Verifone) på 
begäran). Det skapar även en möjlighet att plocka ut statistik på det slöseri som bör 
arbetas bort.  
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Diskussion	och	slutsatser	

5.1 Metoddiskussion	
Den teoretiska referensramens innehåll kommer från en stor flora av Kungliga Tekniska 
Högskolans biblioteks böcker. Andra examensarbeten inom närbesläktade områden har 
använts som vetenskaplig grund. Andra publikationer och forskningsstudier kring ämnet 
har inte beaktats eftersom bedömning gjordes att litteraturen och de tidigare arbetena var 
baserade på just vetenskapliga studier.  
 
Vid förstudien gjordes en bedömning av vilka förbättringsåtgärder som skulle passa 
verksamheten. Oändligt med potentiella förbättringar gjorde valet av just standardiserat 
arbetssätt komplicerad. Observationer där interna förbättringsförslag hade svårt att 
implementeras pga. olika arbetssätt gjorde valet något enklare. Det finns inom 
verksamheten fortfarande stor potential för fortsatt förbättringsarbete. 
  
Validiteten, om rätt data verkligen har mätts anses som godtagbar bedömt utefter 
uppnådda resultat. Intervjufrågorna var initialt generella och reviderades och 
uppdaterades efter hand. Komplexitet råder runt aktuell produktion där djupare 
förståelse för arbetssätt med olika terminaltyper och datasystem hade underlättat studien.  
  
Kartläggning av slöseri gjordes före och efter standardisering av arbetssätt i syfte att 
påvisa resultat för metodstandard. Att kartlägga vad som är ett slöseri när montörer 
arbetar olika är en svår, ibland omöjlig uppgift. Det som räknas som slöseri för en person 
som gör på ett sätt kan ibland räknas bort då annan person gör annorlunda.  
 
Reliabiliteten från tidsstudierna, hur pass noggranna mätningarna är anses som aningen 
undermåliga. Tidtagning skedde med tidtagarur med start och stopp för varje moment. 
Momentens uppdelning från varandra blir otydlig samt att reaktionstider både för 
tidtagare och montör gör tiderna aningen otillförlitliga. Brist på tid gjorde att antalet 
tidtagningar kunde ha varit fler till antalet. Videoinspelning och analys hade även det 
bidragit till att tiderna blivit mer realistiska.  
 
Reliabiliteten för takt och cykeltidsberäkningar bygger på data från tidsstudierna och 
bedöms därmed också ha viss osäkerhet. Den stora produktfloran av olika terminaltyper 
bidrar även den till komplexiteten i produktionen. En del terminalmodeller gör att 
cykeltiderna blir kortare än de beräkningar som fåtts fram medan fåtalet även kan 
påverka i motsatt riktning. 
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5.2 Resultatdiskussion	
Målet med rapporten var att besvara frågeställningen i början av rapporten samt att 
utföra en fallstudie hos Verifone Sweden AB. I fallstudien implementerades 
metodstandard och mätbart resultat föll ut i form av nya avvikelser och slöseri på 
avdelningen. Syftet med rapporten anses därmed ha uppfyllts. Vidare diskussion om 
frågeställningen behandlas i kommande avsnitt.  
 
Kan man vid ett SMF företag inom IT/betalteknik branschen spara resurser 
genom att använda Lean verktyg? 
Bredden i frågeställningen gör att utfallet anses kunna tolkas både som ja och nej. Med 
fallstudien i rapporten som grund dras följande slutsats: Efter implementering av ett av 
de många tillgängliga verktyg som just metodstandard är kan en specifik slutsats dras. 
Nämligen att resurser ej har sparats men att det nu finns möjligheter att se stopp, 
störningar och avvikelser och att man kan arbeta bort det som tidigare inte hade 
uppdagats som problem. Lean är inte en aktivitet som utförs för att sedan vara klar utan 
en strategi och en filosofi för ständiga förbättringar av verksamheten. På verksamheten i 
fråga har ett förbättringsarbete med Lean precis tagit vid och det är nu när eliminering av 
slöseri drar igång som det verkliga utfallet för resurser bör falla ut.  
 
Ska man ge ett generellt svar på frågeställningen utifrån vad som konstaterats genom det 
litterära ramverket så blir svaret: ja, man kan spara resurser. Det finns många tidigare 
utfall från liknande verksamheter. Det och all historia och forskning inom området pekar 
på samma slutsats. Utifrån de verktyg som finns tillgängliga i en Lean verktygslåda kan 
man i enkla ordalag säga att genom eliminering av slöseri kan även mindre företag spara 
resurser genom premierat värdeskapande. Om företaget får ner sitt slöseri och samtidigt 
använder sina resurser mer effektivt kan kortare ledtider, högre kvalitet och ökad 
produktivitet uppnås.  
 
Genom implementering av en gemensam metodstandard kan det bäst kända arbetssättet 
användas och det är morgondagens teknik. Det vill säga, i dagsläget använder man inte 
det optimalaste sättet utan arbetar ständigt med att förbättra sina metoder. Upprättandet 
av första standarden gör att samtliga medarbetare arbetar smartare från dag ett. Det 
smartare arbetssättet kan bidra till högre produktion och därmed en besparing på 
resurser. 
 
  
  
  
  
  
  
  
 

32



Kvalitetsutveckling	hos	ett	SMF	inom	IT/betalteknik	

 34 

 

5.3 Slutsatser	
Efter insamlande av litterär information, fallstudie med implementering av Metodstandard, 
diskussion kring metod, resultat och problem-frågeställningen kan sammanfattade 
slutsatser dras:  
 
Verksamhetsutveckling med Lean Produktion har historiskt sett lett till att verksamheter 
som exempelvis Toyota har blivit resurseffektiva och världsledande inom kvalitet.  
 
Valet av metodstandard som initierande förbättringsåtgärd hos Verifone Sweden AB 
gjordes med hänsyn till svårigheter vid införande av korrigeringsåtgärder vid avvikelser. 
Ett standardiserat arbetssätt är en bra grund och en förutsättning för fortsatt 
förbättringsarbete.  
 
För att kunna avgöra om ett arbetsmoment är slöseri eller värdeskapande måste först ett 
standardiserat arbetssätt införas. Det som är slöseri för en person kan vara 
värdeskapande om dennes kollega utför samma uppgift annorlunda.   
  
Det finns idag flera medarbetare inom produktionen på Verifone som har många bra 
förbättrings-förslag. Behov av rutiner och arbetssätt för att ta tillvara på dessa resurser 
behövs.  
 
Idag arbetar personalen i ett affärssystem som inte är anpassat för produktionen. Det 
saknas ett produktionssystem som kan visa exempelvis en takt och andra nyckeltal för 
aktuellt nuläge i produktionen.    
 
Verkstadslayouten som den ser ut idag har potential till förbättring. Golvyta, 
materialflöden och produktionsuppsättning kan arrangeras så att mindre resurser 
används samtidigt som produktiviteten kan ökas.  
  
Kontorsmiljön är inte avskild från produktion samt att ledning och facklig verksamhet 
delar yta gör upphov till mindre bra arbetsmiljö.  
 
Stort utbud av terminalmodeller gör beräkningar av produktionen komplex. En mindre 
flora skulle ge upphov till att hela produktions-processen kunde standardiseras och 
optimeras enklare. Detta skulle resultera i kortare ledtider, mindre produktionskostnader, 
högre produktivitet och bättre kontroll på den egna processen.  
 
Det har på Verifone tidigare startats ett 5S projekt hos Deploymentavdelningen. 
Projektet avslutades innan arbetet var färdigt p.ga projektledaren fick ny/annan tjänst. På 
avdelningen efterfrågas en fortsättning på detta arbete.    
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Rapid Plant Assessment ger en generell beskrivning av hur bra en verksamhet är inom 
Lean produktion. Genom att utföra korrigerande åtgärder utifrån utförd bedömning kan 
verksamheten starta sin resa mot att bli mer resurseffektiva.  
 
Deployment avdelningen hos Verifone Sweden AB har potential. Skickliga ledare, 
engagerade medarbetare, mycket förbättringsidéer och en enorm drivkraft.  
 
Införande av metodstandard på Verifone resulterade i enlighet med litteraturen, att mer 
slöseri blev synligt. Att nu arbeta med att eliminera slöseriet kan leda till bättre 
resursanvändande och högre produktivitet.  
  
Man kan vid ett SMF företag inom IT/betalteknik branschen spara resurser genom att 
använda Lean verktyg. 
  
Produktionen har teoretiskt sett potential att leverera upp emot dubbel mängd terminaler 
jämfört med vad som tillverkas idag. Detta förutsätter att verksamheten fortsätter sitt 
arbete med förbättringar och eliminering av slöseri.  

5.4 Förslag	till	fortsatt	arbete	
1. Visa resultat 

Ledningen har ansvaret att efterfråga och följa upp arbetet med ständiga 
förbättringar. Minst ett par gånger per år stämmer man av de gemensamt uppsatta 
målen, hur man ligger till, vad man har åstadkommit och vilka utmaningar som finns 
framöver. Det förutsätter givetvis att man innan har skapat gemensamma mål.  
 

2. Välj rätt processägare (kunskapsbärare) 
Det gäller att välja rätt person för ändamålet. Processägaren måste ha ledarförmåga 
utan att äga styrmedel eller resurser. Att kunna skapa motivation och driva 
förbättringsarbetet blir primär sysselsättning.  
 

3. Kontinuerlig uppföljning 
Schemaläggning av hur förbättringsarbetet ska bedrivas är nödvändigt. Hur ofta ska 
förbättringsgrupp ses och diskutera sina mål och nya förslag till förbättringar. En 
lämplig rutin med frekvens på revision samt för vilket områden inom verksamheten 
fokus bör ligga på den veckan.  

Vidare kan slutsatser användas för bedömning och realisering av förbättringsåtgärder. 
Eftersom den här rapporten är avgränsad till specifik del av avdelningen, finns även 
potential med förstudie på resterande områden. Inhämtande av förlag kan även göras 
från verksamheter som ligger i topp för produktivitet, exempelvis Scania. Svårighet med 
fortsatt arbete samt val och utbildning av processägare kan underlättas genom att ta in 
kompetenskonsult under begränsad tid. Konsulten är kunskapsbärare, tar fram rutiner 
för fortsatt arbete samt lär upp den framtida processägaren.  
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