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Sammanfattning 

Sandvik står inför många nya utmaningar då världen globaliseras. Sandviks strategiska plan 

syftar till att nå världsklass inom verksamheten och värdeskapande för aktieägarna. Sandvik 

Mining and Construction Köping AB är i startfasen när det gäller förbättringsarbete och 5S. 5S 

står för sortera, systematisera, städa, standardisera och se till. 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur man genomför en förändring på bästa sätt 

och applicera det på implementeringen av 5S på Sandvik Mining and Construction Köping AB. 

Målet med examensarbetet är främst att göra en nulägesbeskrivning samt utveckla och arbeta 

efter framtagen arbetsmodell. Vecka 23 ska hela verkstaden på Raiseboring uppnått en 

revisionspoäng på åtta poäng av totalt elva poäng. 

I arbetet har en nulägesbeskrivning och två datainsamlingar gjorts för att kunna besvara 

aktuella frågeställningar. Nulägesbeskrivningen visade på stora möjligheter att organisera 

arbetsplatsen för att reducera slöserier samt skapa en trivsammare och säkrare arbetsmiljö. 

Datainsamlingarna består av en enkätundersökning samt intervjuer. Enkätundersökningen 

visade brister i kunskap om analysverktyg samt att vissa anställda arbetar med 5S enbart för att 

det genererar pengar i form av en bonus. Benchmarking av två olika företag har utförts vilket 

främst resulterade i ett nytt visuellt system som påvisar nödvändiga åtgärder i 5S-arbetet. 

Insamlad information har analyserats och en arbetsmodell för 5S-arbetet har tagits fram. Delar 

av modellen har valts ut och implementerats med hänsyn till examensarbetets tidsbegränsning 

och företagets aktuella nuläge i 5S-arbetet. De huvudsakliga resultaten som framkommit finns 

presenterade nedan: 

 Besök på andra företag ger ett bra kunskapslyft 

 Daglig uppföljning gör att arbetet drivs framåt 

 Engagerad ledning som följer upp 

 Inre belöningar är viktigt för att människor ska arbeta mot resultatet och inte den yttre 

belöningen 

 Visa snabbt goda resultat av förbättringsarbetet 

Det finns stora möjligheter till förbättring om man lär sig se slöserier i verksamheten. Med 5S 

skapar man en stabil grund och ger förutsättningar för fortsatt arbete med ständiga 

förbättringar. 
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Abstract  

Sandvik is facing many new challenges because of the world’s globalization. Sandviks 

strategic plan aims to achieve excellence in business and value creation for shareholders. 

Sandvik Mining and Construction Köping AB is in the initial phase in terms of improvement 

and 5S. 5S stands for sort, set in order, shine, standardize and sustain. 

The purpose of this thesis is to examine how to implement a change in the best way and apply 

it to the implementation of 5S at Sandvik Mining and Construction Köping AB. The objective 

of this study is mainly to make a status report and to develop and implement a model for 5S. 

The entire workshop at Raiseboring should until week 23 achieved an audit score of eight 

points out of a total of eleven points. 

Within the project a status report and two data collections have been made to answer relevant 

questions. The status report showed great opportunities to organize the workplace and reduce 

wastes as well as create a more pleasant and safer working environment. The data collection 

consists of a survey and interviews. The survey revealed gaps in knowledge of analytical tools, 

along with information about some employees that work with 5S only because it generates a 

bonus. Benchmarking two companies have mainly resulted in a new visual system that 

demonstrates the necessary actions in the 5S process. 

Collected information is analyzed and a model of how to work with 5S has been developed. 

Selected parts of the model have been implemented with respect to the thesis duration and the 

company’s present current status of the 5S process. The major findings are presented below: 

 Visits to other companies provide a good knowledge boost 

 Follow up the work daily 

 Committed management, which follow up the progress 

 Internal rewards are important for people so they work towards the result instead of the 

external reward 

 Show results quickly 

There is room for improvements if you learn to see wastes in the company. 5S creates a solid 

foundation and provide you with the conditions for continuous improvements.  
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Förord 

Detta examensarbete är det sista steget i min utbildning till högskoleingenjör inom innovation 

produktion och logistik vid Mälardalens högskola. Arbetet motsvarar 15 högskolepoäng och 

har utförts på halvtid under 20 veckor vid Sandvik Mining and Construction Köping AB i 

Köping. 

Min förhoppning är att bidra till en positiv utveckling av förbättringsarbetet vid Sandvik 

Mining and Construction Köping AB.  

Jag vill börja med att tacka alla medarbetare som bidragit med sin tid och kunskap. 

Jag vill rikta ett särskilt tack till mina handledare Johan Tjernell (Sandvik Mining and 

Construction Köping AB) och Antti Salonen (Mälardalens högskola) för deras stora 

engagemang och värdefulla vägledning. 

Till sist vill jag tacka min familj för det stöd de gett mig under hela arbetet samt deras visade 

intresse för arbetet. 

 

Köping, 2012 

 

 

_____________________ 

 

Linda-Maria Jonsson 
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Ordlista 

Här definieras viktiga begrepp och förkortningar som används i rapporten. 

5S  Ett systematiskt arbetssätt för att skapa ordning och reda 

Kaizen  Japanska för ständig förbättring 

Lean Manufacturing En filosofi där syftet är att identifiera och eliminera sådant som inte 

tillför något värde för slutkunden 

PU  Production unit, produktionsenhet 

RB Raiseboring, avdelning för tillverkning av Raise boring verktyg som 

används inom gruvindustrin 

SMC  Sandvik Mining and Construction 

TAK  Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och Kvalitetsutfall 

TPM Total Productive Maintenance vilket betyder Totalt Produktivt 

Underhåll 

TPU Totalt Produktivt Underhåll 

Värdepremie Bonussystem baserat på företagets prestation inom bl.a. 5S, 

kontrolleras genom revisioner 
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1. Inledning 

Detta kapitel ger en bakgrund till problemet som behandlas i denna rapport. 

 

Ändrade förutsättningar i omvärlden som t.ex. ökad konkurrens, sjunkande efterfrågan eller 

lägre andel av fördelade pengar är ofta anledningen till att förändringar sker. Det är viktigt att 

inse nödvändigheten i att möta de nya kraven och förändra sig. (Angelöw, 2010) Sandvik står 

inför många nya utmaningar. Världen runt omkring globaliseras. Nya konkurrenter dyker upp 

och befintliga konkurrenter stärker sina positioner. Detta kräver ett företag som är initiativrikt, 

handlingskraftigt och som välkomnar förändringar. (Faxander, 2012) 

Sandviks strategiska plan syftar till att nå världsklass inom verksamheten och värdeskapande 

för aktieägarna (Sandvik Group, 2011). Sandvik Mining and Construction Köping AB är i 

startfasen när det gäller 5S och förbättringsarbete. De har precis startat upp arbetet med att få 

ordning och reda i en av fabrikerna samt kontoren och söker nu hjälp för att få en standard över 

hela företaget samt ett bra sätt att arbeta med förbättringsarbete. Företaget vill öka kunskapen 

och intresset för 5S hos medarbetarna för att få en varaktig förändring. Implementering av 5S 

ska ske snabbt och effektivt. 
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2. Syfte och mål 

Denna del förklarar det övergripande syftet och målet med projektet. 

 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur man genomför en förändring på bästa sätt och 

applicera det på implementeringen av 5S på Sandvik Mining and Construction Köping AB, 

som framledes kommer att benämnas SMC. I och med detta ingår det att skapa ett större 

intresse och engagemang för 5S hos medarbetarna. Eftersom företaget prioriterar säkerhet är 

också det en aspekt som gör 5S än mer intressant. SMC i Köping lider av platsbrist i 

verkstäderna och vill därför frigöra yta. 

Målet med projektet är för det första att göra en nulägesbeskrivning där det framgår hur långt 

5S-arbetet kommit. Vidare ska verkstaden vid Raiseboring vara godkänd enligt 5S-revisionen 

vecka 23 vilket innebär ett revisionsresultat på åtta poäng av totalt elva poäng. 
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3. Projektdirektiv 

Denna del anger projektets förutsättningar och begränsningar. 

 

Tillsammans med företaget har följande fem områden definierats: 

 Undersöka hur intresset för 5S är 

 Undersöka hur man får medarbetarna att intressera sig för förändringar och 5S 

 Undersöka hur en varaktig förändring uppnås 

 Undersöka om värdepremien har någon effekt på 5S-arbetet 

 Implementera 5S på avsnittet Raiseboring 
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4. Problemformulering 

Detta kapitel redogör för problemformuleringen samt frågor som är drivande i 

problemlösningsprocessen. 

 

SMC i Köping granskar kontinuerligt sina processer och utvecklar dem. Visionen som SMC i 

Köping har är att år 2015 vara världsledande inom Rullborrkronor och Raiseboring. Alla 

områden ska ha hög automationsnivå och man vill vara ledande inom SMC när det gäller 

automation. SMC i Köping vill ha högeffektiva processer inom skärande bearbetning och 

svetsning. Man vill vara ett ledande Nautilusföretag
1
. Målsättningen med SMC Nautilus är att 

ha en verksamhet i världsklass med ett standardiserat arbetssätt. Man vill uppnå en kultur inom 

SMC där man delar med sig av lärdomar samt arbetar dagligen med ständiga förbättringar. 

Syftet med SMC Nautilus är att lyckas ge kunden det den behöver i rätt tid, med rätt kvalitet 

och till rätt kostnad. 5S är grunden för ständiga förbättringar enligt Moulding (2010).   

SMC i Köping vill vara ett föredöme för SMC när det gäller ständiga förbättringar men 

företaget saknar en standard över hur implementeringen av 5S ska genomföras. De är i behov 

av någon som sätter upp standarder och driver 5S-arbetet samt banar väg för fortsatt 

förbättringsarbete.  

Examensarbetets riktning ges av följande frågor:  

 Hur ser nuläget ut vid Raiseboring när det gäller 5S? 

 Vad kan 5S ge för resultat? 

 Vad har värdepremien för påverkan på 5S-arbetet? 

 Vad krävs för åtgärder i specifikt det tredje steget
2
 i 5S för att få ett hållbart arbete? 

 Hur bör 5S implementeras för att få ett bestående resultat? 

 

  

                                                 
1
 Ett Nautilusföretag är en verksamhet i världsklass där SMC’s principer om hur man ska agera och uppträda 

efterföljs. 
2
 Städa 
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5. Projektavgränsningar 

I denna del förtydligas förväntat resultat av arbetet. 

 

Examensarbetet är tidsmässigt begränsat till veckorna 4-23 och arbetet utförs på halvfart vilket 

innebär 20 timmar per vecka. Examensarbetet avser avsnittet Raiseboring och där skall en bild 

över nuläget när det gäller 5S ges. 5S kommer implementeras under projektets gång, både på 

verkstad och kontor, på avsnittet Raiseboring. Lärdomar från implementeringen från främst 

verkstaden kommer att analyseras och diskuteras. Konkreta förslag på hur ett lyckat införande 

av 5S bör gå till ska finnas. För att anses lyckat ska implementeringen ske snabbt, effektivt 

samt ha ett varaktigt resultat. Eftersom examensarbetet är tidsbegränsat kommer det ej vara 

möjligt att kontrollera om resultatet är varaktigt men utvecklingsriktningen kommer att följas. 

Allmänna utrymmen kommer ej ingå i examensarbetet. 
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6. Metod 

Detta kapitel beskriver de metodval som gjorts samt den lösningsprocess som utnyttjats.  

Vetenskapliga metoder 

Då ett ämne närmas på ett vetenskapligt sätt och det beskrivs hur ämnet ska behandlas så kallas 

det metod. Ejvegård (2003) menar att metoden påverkar och präglar hela uppsatsen. 

Kvantitativ metod kan delas in i två olika projekt, beskrivande (deskriptiva) och 

förklarande/experimentella (explanativa). Kvantitativ metod innebär att forskaren har lite eller 

ingen kontakt alls med försökspersonen. Problemställningar har arbetats fram i förväg. Den 

kvantitativa metoden resulterar i ett generellt resultat. (Olsson & Sörensen, 2011) 

Kvalitativ metod innebär att man arbetar med beskrivande data. Med denna metod vill man 

komma fram till en modell som beskriver ett sammanhang. (Olsson & Sörensen, 2011) 

Metoden betyder att man i viss utsträckning kombinerar teknikerna analys av källor, direkt 

observation, deltagande observation, respondent- och informantintervjuer. (Holme & Solvang, 

1997) Forskaren kan fördjupa frågeställningarna vartefter och forskningen är flexibel. 

Kvalitativ metod leder till ett resultat som går på djupet. Resultatet är inte generellt utan gäller 

vid speciella sammanhang. (Olsson & Sörensen, 2011) 

Om det är möjligt kan det vara bra att använda sig av flera olika metoder och tekniker. Detta 

för att öka undersökningens värde och förstärka undersökningens slutsatser. (Ejvegård, 2003)  

Patel och Tebelius (1987) påpekar även de att triangulering
3
 ger intryck av vetenskaplighet. 

Holme och Solvang (1997) anser det vara en fördel att kombinera kvalitativa och kvantitativa 

metoder. De menar att det inte finns någon konkurrens mellan dem utan att de går att 

kombinera i en undersökning. 

Deskription 

I en beskrivning är det syftet med uppsatsen som bestämmer vad som är viktigt. Beskrivningen 

ska vara relevant och korrekt. Deskription utnyttjas ofta då man har en generell frågeställning. 

(Ejvegård, 2003) En deskriptiv modell är en beskrivande modell av verkligheten som används 

för att underlätta förståelsen för verkligheten (Allwood, 1989). 

Preskription 

En preskriptiv modell är en modell som används för att konkretisera en önskad utformning av 

ett visst perspektiv av verkligheten. Resultatet kan användas för att utforma en individuell eller 

kollektiv handlingsplan. (Allwood, 1989) 

Fallstudie 

En fallstudie används ofta tillsammans med andra metoder vid vetenskapliga undersökningar. 

Vid fallstudie tas en liten del av ett stort förlopp och undersöks för att sedan kunna beskriva 

verkligheten genom att anta att fallet liknar verkligheten. Slutsatserna måste fattas med 

försiktighet och bör ses som indicier men kan få större värde då annan metod pekar i samma 

riktning. Vid en fallstudie arbetar man nära det som ska analyseras och det kan ge många idéer. 

                                                 
3
 Användning av olika tekniker och bearbetningsmetoder. 
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(Ejvegård, 2003) Det positiva med en fallstudie är möjligheten att generalisera sammanhang 

och överföra till liknande sammanhang. Nackdelen är dock svårigheten att generalisera arbetet 

till en större grupp. (Patel & Tebelius, 1987) 

Vetenskapliga tekniker 

Det finns olika tekniker, också kallad metodik, för att samla in data. Dessa är litteraturstudier, 

intervjuer, enkäter samt observationer. (Ejvegård, 2003) Information som har insamlats av 

andra och som redan finns tillgänglig kallas sekundärdata. Primärdata kallas den information 

som forskaren själv samlar in. (Olsson & Sörensen, 2011)  

Litteraturstudie 

En litteraturstudie börjar oftast med sökning av litteratur. I forskningssammanhang räknas 

bland annat böcker, rapporter, artiklar och uppsatser som litteratur. Med andra ord nästan allt 

tryckt material. (Ejvegård, 2003) 

Intervju och enkät 

Intervjuer och enkäter passar bra om man vill undersöka åsikter, inställning, kunskaper, 

uppfattningar med mera hos en viss grupp. Intervjuer sker muntligt och fungerar bra om 

experter ska frågas ut och man vill ha rena fakta. Enkäter är skriftliga och fungerar bra om man 

vill få fram åsikter, smak och attityder. Intervjuer och enkäter kan användas vid vetenskapliga 

undersökningar inom vilket ämne som helst. (Ejvegård, 2003) Med kvalitativ intervju menas att 

inga standardiserade frågeformulär används. Undersökningspersonen får styra intervjun men 

forskaren ser till att områden som behövs tas upp genom att skriva ner viktiga punkter i en 

intervjumanual. (Holme & Solvang, 1997) 

Observation 

Observationer används för att samla in information, oftast om händelseförlopp eller beteenden. 

Observationer används framför allt som förundersökningar men används också som primär 

teknik. Observationer kan agera komplement till andra tekniker. För att räknas som en 

vetenskaplig teknik måste observationerna vara systematiskt planerade och registrerade. 

Forskaren ska också beakta tillämplighet, trovärdighet, noggrannhet och överensstämmelse. 

(Patel & Tebelius, 1987) 
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Metod- och teknikval 

Forskningsprocessen kan ses som ett cirkulärt skeende och består av vissa steg som ska utföras. 

Forskarens erfarenheter, värderingar och betraktelsesätt påverkar hur forskaren väljer att 

angripa ett problem. Hur forskaren väljer att angripa problemet varierar därför. En vedertagen 

process är dock att börja med att definiera problemet, göra en litteraturstudie, precisera 

problemet, välja upplägg för undersökningen, bestämma vilken grupp som ska undersökas, 

välja informationsinsamlingsteknik, genomföra, bearbeta och analysera samt rapportera. (Patel 

& Tebelius, 1987) Författaren har valt att använda sig av denna forskningsprocess som Patel 

och Tebelius beskriver. 

Författaren har befunnit sig på företaget som minst två dagar i veckan. Detta var ett måste för 

att kunna driva arbetet framåt. Författaren startade arbetet med att formulera problemet och 

spendera tid på företaget parallellt med litteraturstudier. Problemet definierades ytterligare och 

tillslut var det möjligt för författaren att dela upp problemet i delproblem som senare ledde till 

delfrågor som författaren ville besvara. Efter att problemet formulerats skedde noggranna 

metodövervägande och författaren valde att använda sig av den kvalitativa metoden. Vilken 

information som ska samlas in avgörs av frågeställningen enligt Holme och Solvang (1997). 

Författaren fann att olika delfrågor krävde olika vetenskapliga tekniker. I Figur 1 visas en 

övergripande modell över momenten. Vissa moment överlappar varandra. 

 

Figur 1 Lösningsprocessen. Egen bearbetning. 

För att ta reda på hur företaget fungerar när det gäller 5S gjordes en nulägesbeskrivning. 

Nulägesbeskrivningen är deskriptiv. En enkät krävdes för att ta reda på hur de anställda såg på 

värdepremien. För att få reda på hur värdepremien påverkar de anställda behövde författaren 

även göra en litteraturstudie samt titta på hur andra företag fungerar. Till sist valde författaren 

att utöka litteraturstudien samt även utföra benchmarking på andra företag med fokus på 

följande: 

 effekter av 5S 

 hur man gör i det tredje steget i 5S för att få ett hållbart arbete 

 vad som kan göras för att få ett bestående resultat 
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Det tredje steget studeras extra eftersom det innebär mer än bara städning. All insamlad 

information kommer att analyseras och preskriptiv metod kommer utnyttjas för att ta fram 

förslag till önskat verkligt tillstånd. Denna information kommer sedan användas för att utforma 

det fortsatta arbetet med 5S varpå resultatet framställs och en analys av resultatet genomförs. 

För att få en så rättvis bild som möjligt av resultatet av arbetet kommer författaren att 

komplettera data för uppnådda 5S-revisionspoäng med intervjuer. Intervjuerna kommer att 

bestå av frågor till nyckelpersoner där de får bedöma om genomförandet försämrat, förbättrat 

eller om det inte märks någon skillnad från uppstarten av 5S. Examensarbetet avslutas med 

diskussion och slutsats. 

Teknikkritik 

Vid val av tekniker måste tillämplighet, trovärdighet, noggrannhet och överensstämmelse 

beaktas. För att kunna registrera beteenden och händelseförlopp där de inträffar och under tiden 

de inträffar krävs observationer. Vid enkäter eller intervjuer är man mycket beroende av att de 

medverkande har tid och vill medverka. Nackdelar med observationer är att de är dyra och tar 

tid att genomföra. Vid observationer måste man tänka på att oförutsedda händelser kan påverka 

resultatet. En observatör kan också påverka de som observeras så att de ändrar beteende. 

Observationerna bör inte börja förrän de som observeras blir vana med observatören. (Patel & 

Tebelius, 1987) Eftersom författaren inte haft möjlighet att observerat de anställdas beteenden 

innan värdepremien implementerades kunde författaren omöjligtvis registrerat någon 

förändring i personernas beteende. Observationer hade annars varit ett bra sätt att ta reda på hur 

värdepremien påverkar de anställdas arbete med 5S. För att säkerställa att de anställda vågade 

uttrycka vad de ansåg om värdepremien valde författaren att genomföra en enkät. Intervju var 

också ett alternativ men författaren ansåg risken stor att sanningsenlig information inte kunde 

säkerställas. Intervjuer tar också mycket tid vilket hade gjort att inte lika många kunnat delta 

med sin åsikt om värdepremien. 

Vid benchmarking valde författaren att genomföra kvalitativa intervjuer med utvalda personer. 

Den kvalitativa intervjun liknar ett vanligt samtal enligt Holme och Solvang (1997). Det 

innebär att intervjuaren får försöka ta fram det som är intressant i samtalen. Det positiva är att 

forskaren inte styr undersökningspersonen lika mycket som med andra tekniker.  
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7. Teoretisk referensram 

Detta kapitel presenterar den teori som framkommit av den litteraturstudie som gjorts. Kapitlet 

omfattar teori angående förändringsledning och ständiga förbättringar. 

Förändringsprocessen 

Liksom mycket annat går också en förändring igenom olika faser. Första fasen är initiering där 

alla parter ska godkänna idén, se Figur 2. Initiativet kommer ofta från ledningsgruppen och 

ledningsgruppen meddelar om det ska genomföras. Fas två är planering där man formulerar 

syfte, mål och strategier. Kommunikationskanaler, tidsplan, kostnadsramar och riskbedömning 

samt styrkeanalys tas fram. Man bestämmer också hur arbetet ska organiseras. Fas tre kallas 

etablering och innebär att förändringen först och främst befästs hos chefer och fackliga 

organisationer. Personal som kommer påverkas ges tillfälle att fundera över vad 

konsekvenserna kommer bli samt syftet med förändringen. Fas fyra är själva genomförandet av 

förändringen. Fas fem handlar om avstämning vilket sker vartefter förändringen genomförs. 

Fas sex som är den sista fasen handlar om uppföljning. Vid uppföljningen tar man reda på om 

målen som bestämdes i fas två uppnåddes. (Angelöw, 2010) 

 
Figur 2 Förändringsprocessen. Baserad på Angelöw (2010). 

Det finns en ännu enklare modell av förändringsprocessen. Man säger då att 

förändringsprocessen har tre skeden: Upptining, rörelse och omfrysning (Bicheno, Holweg, 

Anhede, & Hillberg, 2011). Nord, Pettersson och Johansson (1997) kallar dessa faser för 

upptining, förändring och stabilisering, se Figur 3. Upptiningsfasen förbereder de anställda på 

förändringen genom information och diskussioner. Fasen kan underlättas om det finns en 

krisstämning i företaget eller om det görs en förändring i organisationen. Förändringsfasen 

betyder att diskussioner förs för att nå en attitydförändring. Strategin sprids till hela företaget 

och målen utformas på olika nivåer inom företaget. Förändringsprocessen är inte självgående 

och kräver mycket uppmärksamhet och stöd. Stabiliseringsfasen betyder att processen har blivit 

mer självgående men fortfarande behöver uppmärksamhet och support. 

 
Figur 3 Upptining, förändring och stabilisering. Baserad på Nord et al. (1997). 
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Förutsättningar för ett lyckat förändringsarbete 

Kotter (1996) har tagit fram en åttastegsprocess som beskriver hur man lyckas med att 

genomföra en större förändring, se Figur 4. Processtegen utgår från de åtta vanligaste 

misstagen som begås vid förändringar. 

 

Figur 4 Åttastegsprocessen. Baserad på Kotter (1996). 

Kotter (1996) är av den åsikten att det inte går att undkomma ett visst lidande vid anpassning 

till en förändring. Kotter tror däremot att det går att minska smärtan genom att lära av de åtta 

vanligaste misstagen som begås. Det första och största misstaget är att försöka förändra ett 

företag utan att ha sett till att cheferna och personalen ser behovet av förändringen. De måste 

känna en angelägenhet att förändra för att orka anstränga sig. Det andra misstaget är att inte 

lyckas skapa en stark sammanslutning av människor som visar vägen. Kotter menar att det 

handlar om mer än att få företagschefen med sig. I gruppen skall företagets VD, divisionschef, 

avdelningschef och några till delta. Det tredje misstaget är att inte se värdet i visioner. En bra 

tumregel är att om man inte kan beskriva visionen på fem minuter och få människor att förstå 

visionen och visa intresse för den har man problem. Fjärde misstaget handlar om att inte nå 

fram med visionen. Det gäller att förmedla visionen på ett trovärdigt sätt och använda sig av 

flera kommunikationsmetoder. Kommunikationen måste framföras genom både ord och 

handling. Misstag nummer fem betyder att man låter hinder blockera visionen. Ibland är det 

inbillade hinder men ibland är det verkliga. De anställda kan stoppas av att egna initiativ och 

eget ansvarstagande upplevs hindrande. Det sjätte misstaget innebär att man inte klarar av att 

skapa kortsiktiga framgångar. Om de anställda inte får se övertygande bevis på att företaget är 

på rätt väg så ger de upp eller går över till motståndarnas sida. Misstag nummer sju handlar om 

att ta ut segern i förskott. Det är bra att fira framgångar men om man utropar seger för tidigt 

kan många tro att det största arbetet är klart och arbetet faller tillbaka till det gamla arbetssättet. 

Det åttonde misstaget är att inte förankra förändringarna i företagskulturen. Kotter menar att 

det är två faktorer som avgör detta. Man bör medvetet visa de anställda hur beteenden och 

attityder påverkat arbetet positivt. Man bör också se till att nästa generations chefer fungerar 

ihop med företagets nya arbetssätt och att befordringskriterierna ändras. 

  

Förankra de nya inställningarna i företagskulturen 

Befäst det som uppnåtts och fortsätt förändra 

Skapa kortsiktiga vinster 

Ge befogenheter för handlande och avlägsna hinder 

Förmedla visionen 

Utveckla en vision och en strategi 

Skapa en grupp som vägleder arbetet 

Skapa angelägenhet 
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Det finns en modell som kallas 4C och som även den kännetecknar ett framgångsrikt 

förändringsarbete. Denna modell beskriver Bicheno et al. (2011) och den står för: 

1C. Engagemang (commitment). Om ledningen fokuserar på förändringen visar det att 

förändringen är viktig och långvarig. 

 

2C.  Kommunikation (communication). Förändringar uppfattas ofta som ett hot. Tydlig och 

ofta förekommande kommunikation skingrar osäkerheten. 

 

3C.  Samarbete (co-production). Alla berörda måste känna sig delaktiga för att inte gå 

tillbaka till det gamla arbetssättet. 

 

4C.  Konsekvent (consistency). Anställda måste se det nya som framtiden och inte som en 

trend som kommer att gå över. 

Ljungberg (2000) anser att det måste finnas ett starkt motiv som kommer inifrån företaget för 

att lyckas med en förändring. Vidare måste man skapa ett starkt förändringstryck vilket kan 

framkallas med hjälp av kompetens och resurser. 

Målformulering 

Mål behövs för att visa vad som ska uppnås men också för att öka möjligheten att styra 

verksamheten mot det önskade resultatet. Delmål formuleras ofta för att hjälpa till att styra mot 

huvudmålet. Målet ska vara enkelt och naturligt men samtidigt tydligt. (Goldkuhl & Röstlinger, 

1988) Ljungberg (2000) menar att målet ska väljas med omsorg och det ska inte vara för lätt att 

uppnå. Ett mål som människan får arbeta hårt för ger mer tillfredsställelse när de uppnås. 

Ljungberg tycker också att målet skall vara tydligt och att målvärdena ska framgå. Målen får 

inte vara så högt satta att de upplevs som ouppnåeliga. Då är det bättre att höja målet efter ett 

tag då man ser att gruppen fungerar bra. 

Det är viktigt att alla som påverkas av förändringen får vara med och utforma målen och att de 

förstår vad målen innebär. Detta arbete gör att man kan få ett lyckat förändringsarbete. Det 

finns sju utgångspunkter att följa vid målformulering. Allmänt kan sägas att det ska framgå vad 

som ska uppnås och hur det ser ut när arbetet är utfört. (Angelöw, 2010) 

1. Positiva mål: Om målen är positiva ökar chansen att få ett resultatrikt 

förbättringsarbete. Det ska framgå vad som ska åstadkommas, vad som kommer att 

hända samt om målen anses positiva för inblandade. 

2. Motiverande mål: Målen ska kännas meningsfulla så antingen behöver inblandade se 

förändringen som nödvändig eller så måste det finnas en önskan om att nå målen. 

3. Möjliga att uppnå: Målen ska vara uppnåbara. 

4. Tydliga och konkreta: Det ska tydligt framgå vad som ska uppnås. Det är bra om det 

finns något sätt att mäta så det går att bestämma när målet uppfyllts. Man kan även 

fundera på hur man får en indikering på om arbetet går framåt. 

5. Rimliga tidsperspektiv: En för snäv tidsram kan leda till försämrad motivation och 

chans till att nå de överenskomna målen. Målen kan delas upp i långsiktiga och 

kortsiktiga mål. 

6. Nutid: Målet ska visa hur det hade sett ut om förändringen redan var genomförd, detta 

för att ge en föreställning om vad den positiva förändringen medför. 

7. Regelbunden diskussion: Diskutera målen och fundera över om det arbete som läggs 

ned gör att man närmar sig målet. 
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Det finns en generell modell som menar att ett mål ska vara SMERT (Ljungberg, 2000) vilket 

betyder: 

 Specifikt 

 Mätbart 

 Entusiasmerande 

 Realistiskt 

 Tidsatt 

Bergman och Klefsjö (2001) använder samma förenklade modell bortsett från att de kallar 

modellen för SMART där de menar att målet ska vara accepterat istället, vilket betyder att de 

som ska uppfylla målen måste vara med och ta fram dem. 

Det förekommer ofta att ansvar delegeras utan att befogenheter följer med. Detta kan leda till 

negativ stress, sänkt arbetsglädje och hög sjukfrånvaro. Delegeringen kan bero på försök att 

uppfylla orimligt höga krav som i sin tur beror på att målen inte är rimligt satta och inte står i 

relation till ekonomiska och mänskliga resurser som finns att tillgå. (Angelöw, 2010) 

Motivation och belöningar 

Huruvida ett förändringsarbete lyckas eller ej beror mycket på motivationen. Viljan att förändra 

hänger ihop med förutsättningarna för motivation. Förutsättningar för motivation är insikt, 

vision och mål, delaktighet, självförtroende, information och kunskap samt trygghet, se Figur 

5. Insikt gör att personen förstår att det är nödvändigt eller önskvärt att genomföra 

förändringen. Visioner som har positiva, klara och uppnåeliga mål ger motivation. Delaktighet 

gör att alla berörda får chans att påverka förändringen. Självförtroende gör att personen tror på 

sig själv och sin egen förmåga att delta i förändringen. Information och kunskap ger 

förändringsarbetet en klar och riktig beskrivning över tänkbara förändringar. Trygghet är något 

människan behöver för att vilja förändra och det är också en förutsättning för motivation. 

(Angelöw, 2010) 

 

Figur 5 Förutsättningar för motivation. Baserad på Angelöw (2010). 
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En belöning ger enligt Jäghult (2005) människor motivation. Ordet belöning definierar Jäghult 

som ”en rörlig ersättning, positiv återkoppling eller uppmuntran – i pengar eller i annan 

tillfredställelse – som ges beroende av ett resultat eller en specifik prestation, som bestämts i 

förväg och kan registreras på något sätt i efterhand, och som en individ eller en grupp 

människor åstadkommit”. (Jäghult, 2005, s. 14) 

En yttre belöning är en belöning som ger en ekonomisk ersättning. Med inre belöning menas 

egen tillfredsställelse och glädje över en situation. Inre belöning kan vara t.ex. uppmuntran, 

beröm eller utveckling i arbetet. (Jäghult, 2005) Ljungberg (2000) anser att om personalen 

känner att de har något att vinna på förbättringsarbetet känner de motivation. Vidare skriver 

han att människans behov är varierande för olika personer. Jäghult (2005) menar att det som 

motiverar människor samt meningsfullheten som personen känner för vissa uppgifter förändras 

med tiden. Ett tråkigt monotont arbete ger ingen inre motivation och belöning. För att 

kompensera detta kan yttre belöning ges i form av pengar. Det kan också vara tvärsom att 

arbetet ger hög inre motivation vilket gör att man väljer att arbeta med mycket mindre yttre 

belöning. De stora motivationskällorna finns i de inre belöningarna. En yttre belöning är 

kortsiktig och måste återkomma för att det önskade beteendet ska fortsätta. Enligt Jäghult 

(2005) gör människor oftast precis vad som behövs för att få belöningen och därmed arbetar 

man inte för resultatet utan enbart för belöningen. 

Delaktighet 

Chanserna att få ett lyckat förändringsarbete ökar ju fler inom organisationen som är med. 

Delaktighet minskar stressen hos de som är berörda av förändringen samtidigt som det minskar 

motstånd och ökar intresset för förändring. Det finns tre olika strategier vid förändring 

(Angelöw, 2010): 

1. Toppstyrd förändringsstrategi: Få aktörer kommer med förslag på lösning på problemet 

och ledningen har den bästa lösningen. Processen når enbart ledningen och det går 

snabbt att framställa en handlingsplan men desto längre tid att genomföra. Det är 

ledningen som ses som förändringsaktör och ansvarar för att allt genomförs. De 

anställdas erfarenheter utnyttjas inte och deras reaktioner är hotande, missnöje, dåligt 

samarbete, ointresse och motstånd. 

 

2. Representativ förändringsstrategi: Strategin går ut på att låta företrädare för 

organisationsledning, personalorganisationen samt berörda medarbetare ingå i en 

projektgrupp. Information ges sedan löpande till resterande anställda. Användning av 

denna strategi gör att alla anställda inte direkt berörs av förändringsarbetet. Antingen 

införs och accepteras förändringen av de anställda eller så rinner arbetet ut i sanden. 

 

3. Delaktig förändringsstrategi: Denna strategi gör att alla berörda deltar i arbetet med att 

ta fram och implementera en lösning. Det tar lång tid att ta fram en handlingsplan men 

när det väl är gjort går det snabbt att införa. Användandet av delaktig strategi gör att de 

anställdas kunskap tas tillvara och det är de berörda som ansvarar för att allt genomförs. 

De anställda blir engagerade, får ett bättre samarbete och får en vilja att förändra. 
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Angelöw (2010) anser att globala företag tappar sin skaparkraft och upplevs som tröga. Vidare 

bedömer han att anställda i små företag kan påverka mer och då ökar engagemanget och 

delaktigheten vilket leder till en ökad förmåga att utvecklas. Delaktighet kan uppnås genom att: 

 Ge samma information till alla berörda och se till att de förstår 

 Öppna för dialog 

 Värdera allas röst lika 

 Berörda har möjlighet att påverka 

 Vara öppen för synpunkter 

 Ge tid till återkoppling 

 Diskutera målen som vill uppnås med förändringen 

 Ge ett visst svängrum för att utveckla egna sätt att nå målen på 

 Ledningen tycker att anställdas delaktighet, gällande förändringar kring arbetsplatsen, 

förbättrar verksamheten 

Delaktighet gör enligt Jäghult (2005) att människor blir positiva och motiverade. För att få ett 

beslut genomfört måste man se till att människorna blir delaktiga i beslutsfattandet och inte 

bara i själva genomförandet. Det går dock inte att få delaktighet om inte de anställda visar eget 

engagemang och egen medverkan. (Angelöw, 2010) 

Trygghet 

Det är viktigt att anställda känner sig trygga med förändringen. Tryggheten påverkar huruvida 

det blir ett lyckat eller mindre lyckat arbete. Grundtrygghet och situationsrelaterad trygghet är 

två olika sorters delar av trygghet. Grundtrygghet fås under barndomen men fortsätter 

utvecklas i människans vuxna liv. Det handlar om att ha tillit till sig själv och omvärlden. 

Människor med lågt utvecklad grundtrygghet har det svårare vid förändring och är känsligare 

än andra. Situationsrelaterad trygghet är det som människan är med om och uppfattar just nu. 

Förändringsarbete kan stärka de två delarna som utgör trygghet. (Angelöw, 2010) 

Information och kommunikation 

Ryktesspridning är vanligt vid förändringsarbete. Vid brist på information uppkommer rykten. 

Det kan också handla om att ett budskap tolkas felaktigt vid ryktesspridning. (Angelöw, 2010) 

För att säkerställa att budskapet har tolkats på rätt sätt kan man ta reda på vilken information 

som mottagits för att se om budskapet framgått. Det finns många hinder för att få en effektiv 

kommunikation. Det kan handla om status då någon håller inne med information pga. 

konkurrens. Språkskillnader och yrkesmässiga förutsättningar gör att missförstånd uppstår pga. 

kunskapsskillnader och olika facktermer. Mottagarens inställning påverkar också hur 

informationen uppfattas, likaså fördomar som kan göra att slutsatser dras utan tillräcklig 

information. Vid stress går information lätt förlorad om man glömmer eller prioriterar bort 

kommunikationen. Då information ska gå genom flera personer förändras innehållet stegvis då 

det som varje person anser mindre viktigt silas bort. (Ljungberg, 2000) 
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Reaktioner vid förändringar 

Det finns ofta tre olika grupper med människor i samband med en förändring, de som blir 

oroliga, de som ser förändringen som en utmaning samt de som är avvaktande och möjligtvis 

en aning nyfikna. Eftersom alla är olika måste alla bli informerade om att det ska ske en 

förändring och vad som behöver göras och vad målet är. Reaktioner på en förändring beror 

mycket på hur motiverad personalen är. I många fall har besparingskrav och vetskapen om 

risken att förlora arbetet gjort att personalen fått en motivation att genomföra förändringen. 

(Angelöw, 2010) Personalens inställning till förändringen beror enligt Nord et al. (1997) på om 

företaget är på väg in i en högkonjunktur eller inte. Personalen är mer intresserad av att 

effektivisera arbetet om företaget är inne i en högkonjunktur för då är rädslan inte lika stor för 

att förlora arbetet. 

Vissa människor hanterar förändringar bättre än andra. De som fokuserar på möjligheter mår 

bättre, presterar bättre, är handlingskraftigare och lyckligare än andra. De lever längre, har ett 

friskare liv och reser sig snabbare efter ett bakslag. En bra metod för att börja vara mer öppen 

för förändringar är att tänka på alla positiva tillskott som finns i ens omgivning. Angelöw 

(2010) menar dock att man även måste vara uppmärksam på risker och arbeta för att undvika 

problem även om tyngdpunkten läggs på de möjligheter som finns. Det finns tre strategier som 

hjälper människor att behandla bekymmer som dyker upp vid förändringar. Dessa är enligt 

Angelöw (2010): 

 Påverka det som är möjligt: Det är bara slöseri med energi att försöka påverka sådant 

som man inte har något inflytande över. 

 

 Undvik problemet om det är möjligt: Om det inte finns någon chans att påverka, 

undersök om det går att undvika problemet. 

 

 Förändra attityden: Tänk på ett annat sätt om det inte är möjligt att påverka 

förändringen eller undvika den. Försök förhåll dig till förändringen på ett sätt som gör 

att du mår bättre. 

Personalens syn på förändringsarbetet vid införandet kan delas in i tre olika kategorier. En 

tredjedel brukar ha en inställning som är direkt negativ, en tredjedel som vacklar samt en 

tredjedel som är positiv till förändringen. Vidare bör man vara uppmärksam på de personer 

som säger att förändringen är bra men agerar på ett motsägande sätt. Denna grupp är svår att 

identifiera och kan ställa till med stor skada genom att skapa oro och tveksamhet i 

förändringsarbetet. Ett sätt att upptäcka och motverka denna grupp är att ledare och chefer 

vistas där förändringen genomgås. De lyssnar och motiverar bland annat personerna som är 

berörda av förändringen. (Nord, et.al., 1997) Ljungberg (2000) beskriver samma 

procentfördelning mellan positiva, negativa och tvekande. Vidare menar han att attityder tar 

lång tid att förändra och att man bör börja med personer som är inflytelserika. Om kollegor 

berättar för varandra hur de utfört något på ett bra sätt eller kommit på någon bra lösning så har 

det större positiv inverkan än om chefen eller arbetsledaren berättar samma sak. Detta eftersom 

vissa anställda är skeptiska till vissa saker som chefen berättar och helt enkelt filtrerar bort 

informationen. (Angelöw, 2010) 
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Motstånd till förändring 

Vid motstånd till förändring bör man lyssna på vad personen har att säga. Motståndet kan 

betyda att tidigare sätt att handla behöver förändras och då är det viktigt att lyssna på vad 

motståndet handlar om för att veta vad som behöver ändras. Att aktivt lyssna betyder att man 

upprepar vad personen sagt och kan omformulera det som sagts. Den underliggande känslan 

och meningen som personen ger ska framgå samt att man summerar samtalet. För att minska 

motståndet bör man använda ord som inte uppfattas som tvingande. Tvingande ord är t.ex. 

måste, ska och bör. (Angelöw, 2010) 

En person som är negativ till en förändring ska inte bemötas och överösas med positiva 

argument. Då är det stor risk för att diskussionen fastnar och personen blir än mer negativ. En 

bra start är att börja med det negativa och bekräfta att den negativa känslan är uppfattad för att 

sedan arbeta sig närmare de positiva sidor som förändringen har. Som förändringsledare är det 

viktigt att ha tålamod. Motstånd och negativa tankar vid förändring är ofta ett första naturligt 

sätt att reagera på när en förändring meddelas. (Angelöw, 2010) I förändringsarbetet är det bra 

om man så tidigt som möjligt får så många som möjligt med sig. Förändringsledaren ska inte 

koncentrera sig på motståndarna. De redan övertygade kan då känna sig bortglömda och de 

som inte valt sida ännu kan välja motståndarnas sida eftersom de får höra lika många argument 

för som emot förändringen. (Ljungberg, 2000) 

Det är viktigt att ta reda på bakomliggande orsaker till negativitet samt respektera motstånd 

som kan dyka upp för att skapa förutsättningar för förändringsarbetet. En negativ inställning 

kan grundas i t.ex. bristande information eller att personen anser att förändringen sker för 

snabbt. Även om det saknas information är det oftast bäst att informera om att det inte finns 

något ännu att berätta. Risken är annars att spekulationer görs och rykten sprids. Om en 

organisation har varit styrd på så sätt att anställda inte har haft något inflytande kan det vara 

svårt för dem när de väl får vara med i ett förändringsarbete. Ett sätt att öka anställdas 

självförtroende och intresse för förändringsarbete är att ständigt lägga märke till och framförallt 

få dem att lägga märke till små och positiva förändringar. Förändringarna som man visar på bör 

man kunna se direkta resultat av. (Angelöw, 2010) 
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Ständiga förbättringar 

Det finns två olika sorters förbättringar; ständiga förbättringar och genombrottsförbättringar. 

Genombrottsförbättringar kallas kaikaku och är förbättringar som är radikala och inte 

förekommer ofta. (Bicheno, et.al., 2011). Lean Production är ett produktionssystem som 

eliminerar slöseri och maximerar det värdeskapande arbetet. Ständiga förbättringar är en 

grundpelare inom leanfilosofin. Genom att upphöja områden som behöver förbättras uppstår ett 

ständigt arbete med förbättringar. Ständiga förbättringar är en filosofi som kommer från Japan 

där man hela tiden letar sätt att förbättra processer. Japanerna kallade detta koncept för kaizen. 

(Ritzman, Krajewski, & Malhotra, 2010) Om man ser på kaizen som en filosofi så börjar 

kvalitet alltid med kunden. Kundernas synsätt förändras hela tiden och det som ses som 

standard vid ett tillfälle är inte det vid ett annat tillfälle. För att klara av denna ständiga 

förändring krävs det att man arbetar med ständiga förbättringar i små steg för all framtid på alla 

nivåer i ett företag. (Bicheno, et.al., 2011) 

Filosofin bakom ständiga förbättringar kan visualiseras med den japanska sjön, se Figur 6. 

Vattennivån motsvarar lagerstorlekar, stenarna motsvarar problem som finns inom företaget 

och fartyget symboliserar företagets verksamhet. Genom att sänka vattennivån lite i taget 

kommer problemen upp till ytan och blir synliga. Först då kan man vidta åtgärder. (Ritzman, 

et.al., 2010) 

 

Figur 6 Japanska sjön. Källa: Ritzman et al. (2010). 

Taiichi Ohno har beskrivit de sju slöserierna (Muda) som gör att företag vet vad de ska 

koncentrera sig på för att minska slöseri, se Figur 7. De sju slöserierna är inget verktyg för att 

finna anledningen till slöseriet utan 5S är verktyget för det. (Moulding, 2010) De sju 

slöserierna är: 

1. Överproduktion: Den värsta av alla slöserier. Man tillverkar i förväg eller för mycket. 

2. Väntan: Man väntar på någon/något. 

3. Lager: Man lagrar mer än vad som behövs. 

4. Rörelse: Onödiga rörelser. 

5. Omarbete: Reparationer och ombearbetning som inte ger kunden någon värdeökning. 

6. Överarbete: Onödigt arbete som kunden ej kräver. 

7. Transporter: Onödiga transporter. 
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Outnyttjad kreativitet räknas också som slöseri och har lagts till i efterhand. (Swerea IVF AB, 

2004) 

 
Figur 7 7+1 slöserierna. Källa: Swerea IVF AB (2004). 

Förbättringsgrupper 

Arbete i förbättringsgrupper gör att kompetens som de anställda besitter tas tillvara. I en grupp 

är det större sannolikhet att flera perspektiv beaktas och sammanfogas till ett genomtänkt 

förslag än om en individ tar fram ett förslag själv. Förbättringar som utförs av grupper är därför 

i regel bättre än de som görs av individer. En förändring mottas ofta positivt om de som berörs 

av den får vara med och forma förändringen. Förbättringsgrupper har också en positiv påverkan 

på attitydförändringen i företaget eftersom engagemanget och motivationen höjs. Deltagandet i 

en förbättringsgrupp ska vara obligatoriskt och en del av arbetet. (Ljungberg, 2000) Nord et al. 

(1997) håller med om att gruppmöten ska prioriteras högt. Om man använder sig av 

tvärfunktionella grupper fås en ökad processorientering. Det ger snabba resultat eftersom 

gruppen besitter rätt kompetens. 

Gruppen bör bestå av fyra till sju personer som har regelbundna möten. Om det blir en för stor 

grupp skapas ingen gruppkänsla eller samarbete och alla medlemmar aktiveras inte. En 

förbättringsgrupp i produktionen består främst av operatörer men i många grupper ingår även 

en mekaniker eller elektriker som standard. Underhålls- och produktionsavdelningen får då 

automatiskt en förbättrad kontakt och kan utbyta kunskaper. Det är vanligt att andra funktioner 

i företaget bjuds in tillfälligt till gruppmötena om deras kunskap behövs. Det är inte bra att ha 

en expert som fast gruppmedlem eftersom det kan påverka resterande medlemmars kreativitet. 

Till sin hjälp bör gruppen ha en handledare som stöttar. På ett till två års sikt bör gruppen vara 

stabiliserad och fungera på egen hand. (Ljungberg, 2000) 

Inga idéer som kommer upp på ett förbättringsmöte får kritiseras. Det är bättre att 

gruppmedlemmarna förbättrar idéerna. Det är bra om varje gruppmedlem får en uppgift att 

ansvara för. Det är bättre med få uppgifter som blir utförda än att ha många uppgifter pågående 

som inte blir utförda. (Ljungberg, 2000) Nord et al. (1997) diskuterar också allvaret i att inte 

kritisera några idéer utan skapa ett öppet klimat. Förbättringsgruppen bör träffas en gång i 

veckan och förbättringsaktiviteterna bör följa PDCA-cykeln, se Figur 8. 
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Figur 8 PDCA-cykeln. Baserad på Nord et al. (1997). 

Arbetsgången i förbättringsgruppen kan förklaras med fem steg (Nord et.al., 1997): 

 Kapacitetsuppföljning på alla maskiner. 

 Ta reda på vilken maskin som är flaskhalsen
4
 och välj ut de största problemen som 

flaskhalsen har. Undersök problemorsak. 

 Specialmätningar på flaskhalsen. 

 Analysera problemen. 

 Åtgärda förlusterna och följ upp. 

5S – mer än bara städning 

För att skapa och vidmakthålla ordning och reda kan man använda sig av ett system som kallas 

5S. 5S står för sortera, systematisera, städa, standardisera och se till, se Figur 9. 5S är en 

cyklisk metod vilket medför ständiga förbättringar. (Hirano, 1996) 

 

Figur 9 5S. Baserad på Hirano (1996). 

  

                                                 
4
 Den maskin som är långsammast i ett flöde och därmed styr hur mycket som kan tillverkas. 
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Namnet 5S kommer från de fem japanska orden: 

1S Seiri (sortera)  

2S Seiton (systematisera) 

3S Seisou (städa) 

4S Seiketsu (standardisera) 

5S Shitsuke (se till) 

Det man fokuserar på vid 5S är områden runtomkring utrustningen. Man kan se 5S som en 

grund inför uppstartande av operatörsunderhåll eller TPM. Vid rent operatörsunderhåll är det 

mer fokus på utrustningen. (Nord, et.al., 1997) Ljungberg (2000) menar att 5S är bra att göra 

innan man inför operatörsunderhåll för att göra en upprensning av arbetsplatserna utan att gå in 

i maskinerna. Moulding (2010) anser också att 5S är en bra grund att börja med innan man 

fortsätter med andra aktiviteter som t.ex. Lean Manufacturing. Ritzman et al. (2010) är av den 

uppfattningen att 5S inte kan utföras som ett eget fristående program. Om 5S införs 

tillsammans med ett lean-program fungerar 5S-programmet som en möjliggörare och viktig 

grund för lean-systemet. Bicheno et al. (2011) är av den uppfattningen att verktyg som 5S inte 

ska användas åtskilt utan användas tillsammans med en förändring mot lean. De anser att 5S 

ofta missbrukas som ett fristående verktyg. 

Det populäraste verktyget inom lean är 5S. Fördelen med att starta lean-programmet med 5S är 

att det kan användas av alla, det förbättrar kvalitet och produktivitet samt att det visar att lean-

resan har startat. Nackdelen med att börja med 5S är att det kan göra att lean ses som väldigt 

nitiskt och att man inte ger de verkliga prioriteringarna uppmärksamhet. Målsättningen med 5S 

bör vara att minska slöseri och variation samt att förbättra produktiviteten. 5S fungerar oftast 

bra på arbetsplatser där alla känner till behovet att uppnå de tre målen. Man kan också se 5S 

som ett tankesätt. (Bicheno, et.al., 2011) 

Grunderna i en effektiv arbetsplats fås med hjälp av 5S. 5S gör att arbetet med TPU och 

standardiserat arbete blir effektivare. För att få stabila och snabba omställningar krävs det att 

man har väl fungerande 5S, TPU och standardiserat arbete på plats. 5S-arbetet ligger nära TPU-

metodologin. Steg fyra som innebär standarder ses som troligtvis det viktigaste i 5S. För att få 

snabba flexibla flöden krävs en fungerande blandning av utjämning av efterfrågan, 

totalproduktivt underhåll, takttid, 5S, visuell styrning, standardiserat arbete, minskning av 

ställtid och användande av små maskiner. Om man får alla koncept att fungera tillsammans kan 

man påverka slöserier (Muda), ojämnheter (Mura) samt krångligt arbete (Muri). Det är lätt att 

göra 5S och TPU till mål men de är egentligen bara medel för att uppnå målen. (Bicheno, et.al., 

2011) 

Människor som är bra att ha med och leda 5S-arbetet är de som är intresserade och kommer 

med frivilligt. Det är bra om arbetet med 5S kan integreras med den befintliga organisationen. 

(Moulding, 2010) En undersökning av 1000 kanadensiska tillverkningsföretag 2007 visade att 

största hindret för lean var brist på kunskap om implementeringen. Orsaken till att lean-

implementeringar misslyckas är främst för att högsta ledningen inte stödjer arbetet. Det är 

viktigt att hantera nya förbättringsinitiativ så att det passar in i det arbetet som redan finns. 

Risken är annars att reaktionerna från anställda blir ignorerande, förvirring eller motstånd. 

(Bicheno, et.al., 2011) 
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Sortera 

Gruppen som arbetar på området går igenom allt på ett systematiskt sätt. Det som inte används 

rensas bort och kastas. Kriterier för vad som ska förvaras i närheten av arbetsplatsen bestäms, 

t.ex. saker som används varje vecka finns nära tillhands samt utrustning för hälsa och säkerhet. 

Om det är något som behövs för att ge kunder snabb service bör det också befinna sig i 

närheten av arbetsplatsen. Saker som inte används ofta förvaras i skåp och det som används 

sällan förvaras ej på arbetsplatsen. Det gäller att se till att man inte är alltför nitisk. Personliga 

saker kan i viss mån tillåtas på arbetsplatsen. Vid utsorteringen ska man också tänka på om 

antalet är för mycket eller tillräckligt. Om gruppen är osäker på hur ofta något används kan 

man märka det med en röd lapp med dagens datum och ta bort föremålet om det inte används 

före den utsatta tiden. (Bicheno, et.al., 2011) I detta steg ska också trasiga verktyg sorteras bort 

(Ljungberg, 2000). 

Systematisera 

Detta steg kallas också strukturera och innebär att man placerar det som används oftast 

lättåtkomligt på arbetsplatsen. Var sak ska ha sin plats. Omställningsverktyg kan placeras på 

vagnar i bra höjd och de kan ha olika färger beroende på vad som hör ihop. Verktygstavlorna 

kan få skuggade konturer av verktygen och platser för material märks upp. Personliga 

verktygslådor bör inte finnas. En tandläkarmottagning är en bra förebild för detta steg. Man ska 

utgå från operatören och underlätta dennes arbete genom att placera verktygen i rätt höjd och i 

närheten av användningsområdet. Tänk på att minimera onödiga rörelser såsom att leta verktyg, 

sträckning efter verktyg och gående. (Bicheno, et.al., 2011) Visuell kontroll är en teknik som 

gör alla problem lättare att se för alla anställda. Det gör att resurser kan sättas in och lösa 

problemen när de uppkommer. Vid visuell kontroll kan man på en gång se hur en uppgift ska 

utföras. Exempel på visuell styrning kan vara en väl uppmärkt verktygstavla. (Moulding, 2010) 

Städa 

Städning innebär inte bara att man städar utan det innebär också att kontrollera. Gruppen ska 

leta efter avvikelser och undersöka orsaken till avvikelsen. Detta kan jämföras med en verkstad 

med oljeläckage. Först röjer man undan för att överhuvudtaget upptäcka läckaget. Sedan städar 

man undan oljan för att kunna se var läckaget kommer ifrån och kan då fråga sig varför 

läckaget uppkommit. Sedan bestämmer man åtgärd och arbetar för att förebygga läckage. 

Städning handlar också om så kallad visuell städning. Gruppen kollar då efter felplacerade 

saker. Man kan införa 5-minutersrutiner i slutet av veckan då gruppen ser till att allt är under 

kontroll till nästa vecka. Scheman kan göras för att visa rengöringsrutinerna. Gruppen kan 

själva notera om de utfört rutinerna. (Bicheno, et.al., 2011) Nord et al. (1997) påpekar också att 

städa är en form av kontroll och inspektion. 

Standardisera 

Detta steg handlar om att upprätthålla god ordning och städning inom personliga och kraftigt 

nedsmutsade områden (Nord, et.al., 1997). Då de tre första S:en genomgåtts en gång är det 

möjligt att införa standardiserat arbete. För att få en bra standard ska den vara visuell och 

självklar. (Bicheno, et.al., 2011) Standarder förbättrar kommunikationen, driver på lärandet och 

gör det lättare att dela kunskap och färdigheter. Standarder gör att de tre första S:en sortera, 

systematisera och städa bibehålls och att arbetet att bibehålla dem blir en daglig rutin. 

(Moulding, 2010) 
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Se till 

Se till betyder att man ska göra det till en vana att underhålla 5S-arbetet. Det krävs stor 

disciplin för att hålla 5S-arbetet igång. (Moulding, 2010) Det är viktigt att alla anställda deltar i 

arbetet med 5S och att personalen ständigt förbättrar sig. Ett sätt att hålla igång arbetet är att gå 

ronder och anordna tävlingar. Ronderna utförs av produktionsledaren månadsvis, av 

områdeschefen veckovis och av skiftledaren varje dag. Vissa företag använder sig av sex 

stycken S. Det sjätte S:et står då för säkerhet och kan i värsta fall skapa förvirring. Säkerhet är 

bra att poängtera men det ska alltid finnas med i varje steg av de 5S:en. (Bicheno, et.al., 2011) 

Se till betyder att man måste utveckla en vana att följa uppsatta regler. Det är viktigt att de 

anställda får återkoppling dagligen för att påminnas om arbetet och följa hur långt arbetet 

kommit. (Nord, et.al., 1997) Ljungberg (2000) menar att det femte steget till största del handlar 

om att åtgärda smutskällor. Vidare berättar han om ett försök till 5S införande på Saabs 

pressfabrik på 1990-talet. Saab klarade inte av att åtgärda smutskällor förrän TPM infördes 

några år senare. Även städning och inspektioner fungerade inte förrän TPM infördes trots att 

checklistor tagits fram. 

Effekter av 5S 

5S påverkar flera saker. Eftersom varje sak som finns på arbetsplatsen har sin bestämda plats så 

inträffar färre arbetsplatsolyckor. Det ger i sin tur en bättre och trivsammare arbetsplats. 

Medarbetarna arbetar också effektivare om de är intresserade och uppmärksamma. Arbetet med 

5S ger en förbättrad kvalitet eftersom smuts som påverkar kvaliteten negativt försvinner. 

Tydliga skyltar gör att missförstånd inte uppkommer. En maskin som är rengjord slits inte lika 

mycket som en maskin som är smutsig. 5S påverkar också medarbetarnas engagemang då de 

får sätta upp egna mål och sträva efter att klara dem. (Nord, et.al., 1997) 

Om alla medarbetare är delaktiga i arbetet kommer man få en synergieffekt. Små saker som 

man inte såg förut går efter 5S att se på ett enklare sätt. När det gäller åtgärder arbetar man 

innan med korrigerande åtgärder, efter 5S arbetar man med förebyggande åtgärder. Då 5S är 

implementerat följer medarbetarna instruktioner som finns och de får vara med och aktivt delta. 

Sakta men säkert får medarbetarna en förståelse för att skapa ordning och reda. Antalet olyckor 

på arbetsplatsen minskar samtidigt som kvaliteten ökar då medarbetarnas beteende blir bättre 

och misstag minimeras. En negativ effekt som upptäckts med 5S är att medarbetarna tycker att 

det nya arbetssättet är så intressant att det fundamentala arbetssättet glöms bort. (Nord, et.al., 

1997) Moulding (2010) anser också att 5S ökar säkerheten på arbetsplatsen. Vidare anser han 

att en ordnad arbetsplats ger högre moral, bättre kvalitet, högre produktivitet, minskade 

kostnader samt leveranser i rätt tid. Den största fördelen med 5S anser han dock är att det sätter 

grunden för ständiga förbättringar. 

Ljungberg (2000) visar på de huvudsakliga effekterna vid användandet av 5S. Skaderisken 

minskar och maskiner och utrustning får bättre underhåll. Slöserier elimineras eller åtminstone 

minskas eftersom man reducerar tid som det går åt att leta efter saker. Ställtider, buffertar, 

kassationer, användande av yta och långa genomloppstider minskas. Man uppnår stabilare 

processer vilket är grunden för förbättringsarbete och standardisering. Ordning och reda gör att 

man får en trevligare arbetsplats att arbeta på. 

5S har också positiv påverkan på miljön. Då utrustning målas i ljusa färger och fönstren 

rengörs går det åt mindre elektricitet. Läckage och spill upptäcks snabbt. Risken för olyckor 

minskas då genomfartsgator märks upp. Behovet av golvyta för drift och lagring minskar vilket 

leder till minskning av energibehovet. Då material och kemikalier är organiserade är det mindre 
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risk för onödig förbrukning och också behovet av att ta hand om utgångna kemikalier minskar. 

Visuella signaler höjer medvetenheten om avfallshantering, risker på arbetsplatsen och 

nödutgångar.  (United States Enviromental Protection Agency, 2011) Potentiella miljömässiga 

nackdelar med 5S är att regelbunden rengöring och målning kan leda till ökad användning av 

färg och rengöringsmedel. Vidare kan kassering av onödigt material och utrustning medföra en 

kortsiktig ökad avfallshantering och större risk för felaktig återvinning. (United States 

Enviromental Protection Agency, 2011) 

5S är en viktig hörnsten när det gäller arbetet med slöserier. 5S-arbetet gör att arbetarna får en 

annan syn som är mer visuell. De kan lättare prioritera och har lättare för att fokusera. 

Fördelarna med 5S har visat sig vara lägre kostnader, förbättrad produktkvalitet, effektivare 

användning av golvyta, säkrare arbetsplats och en förbättrad produktivitet och 

leveransförmåga. (Ritzman, et.al., 2010) Enligt Liker (2009) gör 5S att samarbetet i en grupp 

förstärks. Verktyget eliminerar slöserier som orsakar personskador, fel och misstag. 

Motstånd mot 5S 

När en organisation genomför förändringar som t.ex. 5S finns det alltid ett motstånd från 

anställda. För att minska motståndet är utbildning och tillämpning en god idé. Om fördelarna 

med förändringen påpekas, påverkar det också anställda på ett positivt sätt. För att lyckas med 

5S-arbetet måste uppbyggda barriärer mellan avdelningar rivas (Moulding, 2010). 

Ett sätt att göra motstånd är att säga att man är för upptagen för att sortera, systematisera och 

städa. 5S är fundamentalt i det dagliga arbetet. Det går att jämföra med att tvätta ansiktet eller 

att borsta tänderna. Ibland är produktionen prioriterad så att andra aktiviteter får vänta. Det är 

möjligt att strunta i 5S-aktiviteter för ett kort tag under speciella omständigheter. Men om man 

struntar i 5S längre än så får det snabbt negativa konsekvenser. (Hirano, 1996) Nord et al. 

(1997) har också registrerat bristen på tid till förbättringar som ett vanligt hinder människor tar 

upp. Om det inte finns tid för förbättringar för att man måste producera så finns det inte tid att 

göra rätt från början och hur ska man då ha tid att rätta till det senare. Attityder och kulturella 

hinder är ett stort problem som ofta dyker upp vid förändringar. Tankar om att det var bättre 

förr och att det går hos andra men inte hos oss finns. Vidare finns det människor som anser att 

det inte blir bättre bara för att man ändrar på något. Argument för att inte utföra förändringen 

kan vara att man har provat det förr och att det inte fungerade. Det kan också argumenteras om 

att det aldrig har provats förr och därför inte bör testas nu heller. Motstånd kan också 

rättfärdigas med att personen i fråga gör vad den kan men att alla inte gör det. 

5S-arbetet ska göras av de som arbetar på arbetsstationerna eller kontoren. Det är inte personen 

som promotar 5S som ska implementera 5S. Det är bra att uppmuntra personalen att vara 

innovativ när det gäller arbetet med 5S. Det är viktigt att utbilda i 5S kontinuerligt och inte bara 

vid uppstarten. (Hirano, 1990) 

Upprätthålla 

Det femte steget i 5S anses av många vara det svåraste enligt Liker (2009). Nord et al. (1997) 

anser dock att det är i början som arbetet med 5S är som mödosammast. Det är det sista S:et 

som får de föregående S:en att fungera. För att det ska fungera måste man få operatörerna att 

känna sig motiverade att vidmakthålla och ständigt förbättra arbetsmiljö och arbetssätt. Det 

sista S:et gör detta möjligt genom att det fokuserar på utbildning, övningar och belöningar. 

(Liker, 2009) 
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Ljungberg (2000) anser att det är vanligt inom svensk industri att ledningen inför många nya 

koncept. Idéerna är så många att de anställda själva börjar gallra bland budskapen och skapar 

sig ett eget regelverk. För att få ett lyckat arbete är det till fördel om de egna urvalen kan 

stoppas. Vidare vill Ljungberg införa ett steg 0 i 5S som han kallar disciplin. Disciplin behövs 

för att 5S-arbetet inte ska rinna ut i sanden. Företag har olika problem och det är viktigt att man 

fastställer vilka standarder och regler som inte följs. Innan 5S kan startas upp måste man se till 

att alla är motiverade och har den disciplin som krävs. Med disciplin menar Ljungberg att alla: 

 Tar ansvar för beteenden 

 Följer de regler och standarder som finns 

 Är motiverade 

 Kan ändra på dåliga vanor 

 Arbetar med ständiga förbättringar  

Nord et al. (1997) menar att disciplin ligger i det femte S:et. Däremot anser de att man kan 

komplettera med ett sjätte S som innebär uthållighet. I det steget ska alla medarbetare anstränga 

sig ordentligt för att upprätthålla arbetet. 

För att demonstrera principen och fördelarna med 5S är det bra att starta upp ett pilotprojekt till 

att börja med. Ett pilotprojekt gör att eventuella problem som dyker upp kan lösas innan man 

inför arbetssättet på flera arbetsplatser. Vid val av pilotområde bör man välja det område som 

mest behöver 5S och som ger störst visuell förändring. (Moulding, 2010) Nord et al. (1997) 

anser också att försöksområden är ett bra sätt att skaffa erfarenhet och ett resultat att visa upp. 

Ljungberg (2000) anser att anordning av studiebesök på andra företag är ett bra sätt att få igång 

idégenerering i gruppen. Om studiebesöket görs på ett företag med liknande verksamhet kan 

gruppen få specifika idéer till en viss maskingrupp. Om studiebesöket görs på en helt 

annorlunda verksamhet ger det inga direkta idéer men inspiration till att fortsätta arbetet. 

Revisioner bör utföras veckovis och resultatet tillsammans med historik bör visas upp på berört 

område. För att få ett hållbart 5S-arbete kan man anordna 5S-dagar, seminarier, besök hos 

andra företag, speciella rutter med inspektioner, mönsterarbetsplatser, utställningar, tävlingar 

och prisutdelningar. Det går också att utlysa en speciell 5S-månad varje år som hjälper till att 

driva arbetet framåt. Ett annat sätt är att införa fem minuter 5S varje dag. Att utföra alla idéer är 

att överdriva men om man använder sig av några idéer så hjälper det till att upprätthålla 5S-

arbetet. (Bicheno, et.al., 2011) Även Nord et al. (1997) är av den åsikten att revisioner är ett bra 

sätt att styra införandet av 5S. De menar att det tar ett till två år att införa 5S. Moulding (2010) 

påpekar att företag som använder 5S som hushållningsmetod kommer att misslyckas med att 

förbättra verksamhetens prestation. De lyckas enbart förbättra verksamheten utseendemässigt. 
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8. Tillämpad lösningsmetodik 

Kapitlet inleds med en företagsbeskrivning varpå det följer en nulägesbeskrivning av 

förbättringsarbetet på Raiseboring. Kapitlet innehåller också delresultat från 

enkätundersökning och benchmarking. En analys av insamlad data görs och framtagandet av 

den preskriptiva modellen beskrivs. Kapitlet avslutas med en redogörelse av genomförandet. 

Företagsbeskrivning 

Sandvik-koncernen finns representerad i 130 länder och har totalt 50 000 anställda. Koncernen 

hade en omsättning på 94 miljarder kronor år 2011. Sandvik-koncernen driver verksamhet 

inom fem affärsområden där varje affärsområde har egen forskning och utveckling, produktion 

samt försäljning: 

 Sandvik Mining 

 Sandvik Machining Solutions 

 Sandvik Materials Technology 

 Sandvik Construction 

 Sandvik Venture 

I januari 2012 delades det tidigare affärsområdet Sandvik Mining and Construction upp i två 

affärsområden: Sandvik Mining och Sandvik Construction. Köpingsfabriken hör till Sandvik 

Mining men har behållit namnet Sandvik Mining and Construction Köping AB. Sandvik 

Mining levererar maskiner, hårdmetall-verktyg, service samt tekniska lösningar för 

gruvindustri. År 2011 omsatte Sandvik Mining 32 200 MSEK och antalet anställda var runt 

13 200 personer. (SMC Region Norra Europa, Sverige, 2012) 

Vid SMC i Köping tillverkas produkter inom kategorin Rock tools and systems. Kategorin 

Rock tools and systems rymmer produktfamiljerna: 

 Cutting tools systems 

 Tophammer drilling tools 

 DTH drilling tools  

 Raise boring tools and systems 

 Rotary drilling tools 

 Exploration tools and systems 

 Rock support tool systems 
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Vid SMC i Köping tillverkas i huvudsak följande två produktfamiljer: 

 Raise boring tools and systems: Raise boring används vid borrning av 

evakueringstunnlar, hisschakt och servicetunnlar. Raise boring kräver att man först 

borrar med en vanlig rotationsborr ner till en existerande tunnel. Väl där monteras ett 

Raise boring huvud på borrstången, se Figur 10. Därefter roterar och dras borrhuvudet 

tillbaka genom det mindre hålet och utvidgar det. 

 

Figur 10 Raise boring. Källa: Presentation SMC Köping. 

 Rotary drilling tools: Rotary drilling tools används vid borrning av t.ex. spränghål, 

vattenbrunnar och serviceschakt. Det finns hundratals olika varianter av borrhuvuden 

eftersom de anpassas till bergart och användningsområde. Det tillverkas två olika 

sorters rotationsborrar i Köping, luftkylda borrhuvuden och oljekylda borrhuvuden. 

Rotationsborren är uppbyggd av tre ben som vardera har ett huvud som kan rotera, se 

Figur 11. På varje huvud sitter stift som kan varieras i utseende och antal beroende på 

användningsområde. 

 
Figur 11 Rotary drilling tools. Källa: Presentation SMC Köping. 

Tillverkningen i Köping är uppdelad på två verkstäder med hänsyn till vad som produceras, se 

Figur 12. De anställda kallar verkstäderna nya och gamla. Totalt arbetar 162 personer på 

företaget. På nya verkstaden som tillverkar Rotary drilling tools arbetar 130 personer och 

resterande 32 personer arbetar på gamla verkstaden som tillverkar Raise boring tools. De flesta 

operatörer arbetar tvåskift men det finns även vissa som arbetar dagtid.  Gamla verkstaden 

består av en kontorsdel, tre verkstäder och två förråd. 
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Figur 12 Karta över SMC Köping. Egen bearbetning av karta från Google. 

SMC i Köping har en platt organisationsstruktur, se Figur 13. Under verkställande direktör 

finns åtta avdelningar varav två är produktionsavdelningar. Resterande avdelningar är 

stödfunktioner till produktionen. En avdelning som har hand om investeringar och automation 

har nyligen startats för att nå SMC i Köpings vision till år 2015. Visionen handlar om att alla 

områden ska ha hög automationsnivå och de ska vara ledande inom SMC när det gäller 

automation. De två produktionsavsnitten har varsin verkstadschef. Verkstadschefen på nya 

verkstaden har tre produktionsledare under sig. Verkstadschefen på gamla verkstaden har ingen 

produktionsledare under sig. 

 
Figur 13 Organisationsschema. Källa: Presentation SMC Köping. 
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Nulägesbeskrivning 

SMC i Köping har möten varje morgon klockan 8:30. Då träffas verkstadschef, 

flödesnavigatör
5
 och planering. Dessa möten kallas tavelmöten och hålls ute i verkstaden. På 

situationstavlan finns produktionsförloppet med taggar som visar vilken order som bearbetas 

för tillfället. Det är operatörerna i varje maskin som har till uppgift att uppdatera sitt flöde. 

Enligt flödesnavigatörerna fungerar inte uppdateringen av tavlorna tillfredsställande i 

dagsläget. På en tavla bredvid situationstavlan finns information om hur det går för 

verksamheten och värdepremien samt annan viktig information till medarbetarna. Tavlorna 

befinner sig mitt i verkstaden i en truckgång, se Figur 14. 

 

Figur 14 Situationstavlor. Egen bearbetning. 

Johan Tjernell som är verkstadschef på RB samlar ledningsgruppen på RB som består av fyra 

flödesnavigatörer varje måndag. Då deltar också personer från produktionsplanering och 

kundservice. Alla anställda på SMC i Köping har fått utbildning i Nautilus. Utbildningen hölls i 

flera omgångar under några veckor av lean-koordinatorn Linda Tapper och kvalitetsingenjören 

Sigrid Rejås. Sista gruppen fick utbildningen 8 december 2011. Utbildningen innehöll främst 

information om 5S och kvalitet. Inga problemlösningsverktyg såsom t.ex. 5-Varför togs upp. 

En enklare loggning av maskinstopp som kräver hjälp från underhållsavdelningen finns på RB. 

5S-arbetet på RB startades upp i oktober 2011, se Figur 15. Företaget hade då hjälp med att 

starta upp 5S-arbetet på verkstaden två dagar i månaden. 5S-resursen hade fått ansvar för 5S-

arbetet av verkstadschefen. De två områdena montering samt borrning och stiftning valdes ut 

som pilotområden. Monteringen som bara arbetade dagtid hade mycket att göra och många 

specialverktyg som behövde gås igenom. Detta gjorde att monteringen kom efter i 5S-arbetet. 

Borrningen och stiftningen däremot arbetade treskift och de hade ett bra samarbete där 5S-

punkter som behövde utföras delades upp mellan skiften. I november 2011 startades området 

slipning upp trots att sliparna skulle bytas ut i kvartal ett 2012. Tanken var att dels inte få rörigt 

vid igångkörning av den nya svarven, dels att operatörerna ska ha 5S i åtanke vid 

iordningställande av den nya svarven. 

                                                 
5
 Maskinoperatör som även har till uppgift att samordna produktionen. 
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Figur 15 5S planering. Egen bearbetning. 

Arbetet med 5S gick långsamt eftersom operatörerna inte alltid hade tid att engagera sig i 

arbetet med 5S då 5S-resursen kom. Det saknades också förståelse och engagemang från 

operatörerna. Detta berodde troligtvis på att en riktig utbildning i 5S inte gavs förrän i 

december 2011. Operatörerna såg inte nyttan med 5S utan hade bara hört vad 5S betydde. I det 

här stadiet såg många operatörer 5S enbart som städning. Vid varje besök av 5S-resursen fick 

operatörerna feedback på det 5S-arbete som gjorts och förslag till saker att göra till nästa besök. 

Operatörerna fick uppföljning på sitt 5S-arbete varannan vecka vilket gjorde att tiden snabbt 

rann iväg om de inte utfört det som överenskommits. Ofta var förklaringen om inget gjorts på 

två veckor att de inte haft tid att arbeta med 5S. I det här stadiet hade företaget ingen 

uppföljning av arbetet på informationstavlor eller avdelningsmöten. 

När det gäller sortering och uppmärkning är det i nuläget endast pilotområdena som har börjat 

arbetet som författaren kan se. Vissa områden har städscheman. Det finns många äldre 

maskiner som läcker kylvatten och olja vilket gör att det är svårstädat.  RB märker detaljer som 

tillhör spärrat material men saknar en uppmärkt plats där spärrat material kan förvaras. Även 

pallställen inne i bearbetningsverkstaden saknar uppmärkning.  SMC i Köping har ett par 

inhyrda företag på plats under längre perioder. Dessa företag har ingen bestämd plats att 

förvara sina verktyg och material. Detta resulterar i att material och verktyg är utspritt i 

verkstaden. Det händer ofta att saker är i vägen för operatörerna som arbetar ute i verkstaden. 

Gamla och nya verkstaden tillhör samma organisation och delar därför gemensamma resurser 

som t.ex. underhåll. I dagsläget finns inget forum för förbättringsarbete för operatörerna, utan 

har de en idé får de gå till sin chef som hjälper dem. Operatörerna har betald skiftöverlämning 

som är tio minuter varje dag. 

Värdepremien 

5S-revisioner utförs varje vecka sedan vecka 1 2012, där elva poäng är maximalt vad ett 

område kan komma upp i ute i produktionen, se Bilaga 1. I 5S-revisionen revideras också 

EHS
6
. Snittet på alla gruppers poäng är resultatet för PU Köping. Maximalt utfall på premien är 

5400 kr/person och halvår och fås då snittet för PU Köping är åtta poäng. Under fyra poäng ger 

inget utfall. För att komma vidare i 5S-arbetet kommer revisionsfrågorna att ändras vartefter 

PU Köping uppnår fullt utfall på premien. Till att börja med kommer endast steg ett till tre att 

revideras. Det finns totalt sex kontor på RB som revideras var för sig, se Bilaga 2. 

Produktionen på RB är uppdelat i åtta stycken förbättringsområden som även de revideras var 

för sig, se Figur 16. 
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Figur 16 Förbättringsområdena på RB. Egen bearbetning. 

I uppstarten av 5S-revisionerna vecka 1 2012 till och med vecka 4 2012 utfördes de flesta 

revisioner utan operatörernas medverkan. Då författaren började revidera områdena vecka 5 var 

det endast några få som visste vad 5S-revisionen innebar och vad de skulle göra för att bli 

godkända på revisionen. Författaren sänkte poängen vecka 5 på några av områdena eftersom de 

fått poäng för saker som inte var godkänt, se Bilaga 3. Den genomsnittliga revisionspoängen 

vecka 5 var nästan sex poäng. Kontoren har sedan revisionsstart vecka 1 reviderats med 

personen närvarande som har kontoret som arbetsplats. Revisionsresultatet har sedan 

revisionsstart presenterats på informationstavlan ute i verkstaden men ingen ytterligare 

information har getts. 

Nautilus principer 

Sandvik Mining and Construction har sex principer som visar hur anställda ska agera och 

uppträda. Lean är verktygen medan Nautilus är dit verksamheten vill komma, se Figur 17. 

(SMC Nautilus Principer, 2012) Nautilus mål är att vara en verksamhet i världsklass med ett 

gemensamt standardiserat arbetssätt. Det ska finnas en kultur där erfarenhet och kunskap delas. 

Ständiga förbättringar ska vara en naturlig del av vardagen. (InterAction PU Sandviken, for 

employees of Sandvik Mining and Construction, 2011) Genom att införa 5S och verktyg för 

visuell produktion etableras och bibehålls standardisering (Killick, 2009). 
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Figur 17 Nautilus snäckan. Källa: SMC Nautilus Principer (2012). 

 Kundvärde: Innebär att ha kunden i fokus i allt arbete som görs. Nautilus syfte är att 

åstadkomma vad kunden behöver i rätt tid, med rätt kvalitet och till rätt kostnad. Genom 

att ge kunden värde via kunskap, service och produkter strävar företaget mot att möta 

kundens behov. 

 Säkerhet: Handlar om att skapa en arbetsplats där anställda är säkra och känner sig 

trygga. Säkerhetsfilosofin gäller alla som associeras med Sandviks organisation. 

 Standardiserade processer: Det mest effektiva sättet att arbeta på fås genom 

standardiserade processer kombinerat med bästa utförandet. 

 Kommunikation: Kommunikation är grunden för att förstå gemensamma mål men 

också en grund för att dela med sig av erfarenheter. Man ska vara öppen för nya idéer 

och arbetssätt. 

 Rätt från mig: Rätt kvalitet utifrån kundens behov skall alltid levereras. Man ska göra 

rätt från början. Problem ska meddelas och korrigerande åtgärder ska omedelbart 

påbörjas när ett problem uppkommer. 

 Ständiga förbättringar: En viktig faktor för framgång är att involvera alla medarbetare 

att använda sina kunskaper. Sättet att arbeta ska vara baserat på ständiga förbättringar. 

Varje förbättring som görs kommer leda till en stadig utveckling av arbetet. 

(SMC Nautilus Principer, 2012) 

Golvmarkering 

SMC har ett standardiserat golvmarkeringssystem. De standardiserade färgerna hänger ihop 

med de sex riktlinjerna som SMC Nautilus har. SMC vill visa upp ett gemensamt varumärke 

till sina kunder. SMC vill att kunderna ska känna förtroende och få samma känsla när de 

besöker olika anläggningar. Färgkodning är ett enkelt sätt att visuellt informera om att 

verksamheten har fungerande metoder för att upptäcka och lösa problem. 5S handlar inte bara 

om hushållning utan också om att just upptäcka avvikelser från det normala
7
. (Killick, 2009) 

Exempel på en standardiserad skylt är nödutgångsinformationen. Den ser likadan ut i stora 

delar av världen. På samma sätt hjälper standardiserade golvmarkeringar människor att 

uppmärksamma faror. Rött används inom SMC för att markera brandsläckningsutrustning och 

gul/svart används för allmän riskidentifiering. Säkerheten förbättras med standardiserat 

golvmarkeringssystem. (Killick, 2009) 
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Användning av standardiserad golvmärkning ger en ökad produktivitet. Detta eftersom alla vet 

var material och utrustning ska befinna sig. De finns då där man behöver dem. Uppmärkningen 

hjälper också till att hålla isär godkänt material och defekt material. (Killick, 2009) 

Sandviks ledarskapsmodell 

Sandviks ledarskapsmodell (Sandvik Group, 2012) består av fem olika delar. En av dem är att 

driva förbättringar. Enlig ledarskapsmodellen skall en ledare se möjligheterna vid förändringar 

i efterfrågan och då nya trender uppfattas. Ledaren ska välkomna kreativitet och nya idéer. En 

kultur som driver ständiga förbättringar ska eftersträvas. Att dela idéer och ta tillvara på olika 

åsikter och perspektiv är värdesatt. Vidare ska ledarna skapa en känsla av angelägenhet. 

Ledaren ska leda förändring genom exempel. Under förändringsprocessen identifierar de 

viktiga aktörer. De ska förstå samt arbeta med medarbetarnas motivation att förändra. Till sist 

ska de bibehålla en effektiv kommunikation. 

Enkät 

En enkät delades ut på avdelningsmötet vecka 12, se Bilaga 4. Enkäten innehöll frågor om hur 

de anställda ser på 5S. Syftet med enkäten var att ta reda på hur stor påverkan värdepremien 

hade på de anställdas arbete med 5S. Författaren ville också ta reda på saker med 

förbättringspotential. Enkäten skilde på anställda med kontor som huvudsaklig arbetsplats och 

anställda som huvudsakligen arbetar ute i verkstaden. Uppdelningen gjordes eftersom de olika 

områdena revideras på olika punkter. Totalt deltog 24 personer i enkäten. Resultatet från 

enkäten redovisades för personalen vid avdelningsmötet vecka 15. 

Enkätsvar verkstad 

Det var totalt 20 personer som hade verkstaden som huvudsaklig arbetsplats och som svarade 

på enkäten. Resultatet av enkäten för verkstaden redovisas i Bilaga 5. En fjärdedel av 

deltagarna känner sig inte delaktig i 5S-arbetet. Anledningarna till det var: 

 För att min kollega har gjort det mesta 

 Går till överdrift 

 Har ej tid 

 (Inget svar) 

 

Tre personer svarade att de inte skulle arbetat med 5S om de inte fått belöning för det i form av 

pengar. Nästan två tredjedelar uppger att de inte arbetar med 5S dagligen. Ingen anser att 

värdepremien påverkar 5S-arbetet negativt. Däremot är det fler än hälften som inte reflekterat 

över hur de påverkats av systemet. De som ansåg att värdepremien hade en positiv påverkan på 

arbetet uppgav i större utsträckning att värdepremien hade en mycket stor påverkan på deras 

5S-arbete. De som inte visste om värdepremien påverkade dem positivt eller negativt uppgav i 

större utsträckning att värdepremien inte alls påverkade deras engagemang med 5S. Tre 

personer anser att de fått för lite information om vad 5S innebär. En person visste inte om 

informationen var tillräcklig. 

Nästan hälften av de anställda som deltog i undersökningen har arbetat med 5S tidigare. Lite 

över hälften av de anställda som svarade på enkäten hade tidigare sett en arbetsplats som infört 

5S. Två femtedelar visade intresse över att besöka en maskingrupp inom det egna företaget i 5S 

syfte. 65 % av de tillfrågade har någon gång deltagit i en 5S-revision. 70 % av de tillfrågade 

visste vad deras eget arbetsområde hade fått för poäng på senaste 5S-revisionen. En fjärdedel 
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av de anställda upplevde att de inte visste vad som behöver göras för att förbättra 

revisionspoängen. 

Enkätsvar kontor 

Totalt är det fem stycken tjänstemän som revideras enligt kontorsrevisionen på RB. Det var 

fyra personer av dessa som deltog i enkäten. Det visade sig att en av enkätdeltagarna inte kände 

sig delaktig i 5S-arbetet. Alla fyra uppgav att de skulle ha arbetat med 5S även om det inte 

genererade pengar i värdepremien. Ingen av personerna uppgav att de arbetar med 5S dagligen. 

Tre stycken anser att värdepremien har en positiv inverkan medan en person inte vet om det är 

positivt eller negativt. Tre av deltagarna anser att värdepremien påverkar deras engagemang 

måttligt medan en person anser den påverka engagemanget lite mer. 

När det gäller utbildning anser bara en av de tillfrågade att han fått för lite utbildning i 5S. 

Samma person har aldrig sett en arbetsplats som infört 5S, däremot har resterande sett det. 

Hälften av de tillfrågade är intresserade av att se en arbetsplats på företaget som infört 5S. Tre 

av fyra tillfrågade har varit med vid en 5S-revision. Samma personer visste även vad deras 

senaste poäng på 5S-revisionen var. Dessa personer visste också vad de behöver göra för att 

öka revisionspoängen. 

Benchmarking 

De största lärdomarna kommer inte enbart från reflektion och självanalys utan kan även 

uppkomma då man tittar på andra verksamheter. Det är viktigt att man har en förståelse för den 

egna verksamhetens styrkor och svagheter. Enligt Moulding kan man jämföra stegen i 

benchmarking med PDCA-cykeln. (Moulding, 2010) 

Benchmarking kan genomföras på tre olika sätt. Intern benchmarking betyder precis som det 

låter att man gör jämförelser inom den egna verksamheten. Extern benchmarking betyder att en 

jämförelse görs med liknande externa verksamheter. Dessa externa verksamheter kan t.ex. vara 

konkurrenter eller en liknande verksamhet internationellt. Om det är en konkurrent som 

jämförs bör benchmarkingen göras på områden där konkurrensen inte är så stor. Funktionell 

benchmarking betyder att man jämför funktioner eller processer oberoende av verksamhet. 

Fokus ligger på excellens och inte verksamheten som bedrivs. (Karlöf & Östblom, 1993) 

Författaren har valt att använda sig av Karlöf och Östbloms (1993) uppdelning av olika fall av 

benchmarking. Detta betyder att en intern benchmarking kommer genomföras på den nyare 

verkstaden vid SMC Köping samt att en funktionell benchmarking kommer genomföras på ett 

externt företag. Fördelen med benchmarking gentemot andra metoder är att om man finner 

övertygande och tillförlitliga föredömen är det de som är negativa till förändringen som måste 

bevisa varför något inte ska förändras (Karlöf, 1997). 

Till grund för benchmarkingen ligger ett framtaget frågeformulär (se Bilaga 6) där relevanta 

frågor för problemställningen samlats. Författaren har valt att genomföra benchmarking både 

internt och externt. Den interna benchmarkingen genomförs först för att få koll på den egna 

organisationen. Om problem med frågeformuläret uppdagas är det enklare att justera det innan 

ett möte med den externa firman. Eftersom den interna benchmarkingen genomförs på en 

annan verkstad inom SMC Köping förenklar det om eventuella tilläggsfrågor dyker upp. En 

bakgrund till företagens första kontakt med 5S beskrivs inledningsvis för att få förståelse för 

beteenden i nutid. 
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Intern Benchmarking- SMC Köping AB, nya verkstaden 

Denna del av verksamheten i Köping kallas av anställda den nya verkstaden. Den är i sin tur 

uppdelad i två hallar, hall 72 och hall 99. Namnen kommer från årtalen då de byggdes. Här 

tillverkas Rotary drilling tools. På denna verkstad befinner sig lean-koordinatorn Linda Tapper 

som författaren besökte 2012-03-22. SMC i Köping har ingen förslagsverksamhet. Önskemål 

om det har funnits hos operatörerna länge. Linda Tapper anser att avsaknaden av eget 

mailkonto hos operatörerna inte påverkar förbättringsarbetet. Det som hon upplever som 

svårast är att få med medarbetare från underhåll- och teknikorganisationen. Linda Tapper 

tycker att utbildning av personal i 5S samt utbildning i ledarskap är viktiga för att få 5S-arbetet 

att fungera. Ett annat bra sätt att utbilda är att planera besök till andra verksamheter som 

kommit långt med 5S-arbetet. Utvalda personer från nya verkstaden har besökt Seco Tools AB 

i Arboga samt Getrag All Wheel Drive AB i Köping, nuvarande GKN Driveline Köping AB. 

Om 5S-revisioner genomförs vid jämna mellanrum ökar pressen på de anställda och arbetet 

drivs framåt anser hon.  

Sommaren 2010 anställdes författaren på SMC i Köping för att starta upp 5S-aktiviteter under 

sommaren. Aktiviteterna startades upp på den nya verkstaden. Något år tidigare hade en 

konsult varit där och utvärderat verksamheten. Konsulten hade gjort spagettidiagram
8
, startat 

igång 5S samt infört kanban. Resultatet av spaghettidiagrammen var bilder av fotsteg på golvet 

som klistrades dit för att visa hur operatören skulle röra sig för att minimera förlust. Detta sågs 

som onödigt och löjligt av en majoritet av de anställda. Då konsultuppdraget var slut var det 

ingen som tog över arbetet eller tog tillvara på all datainsamling som gjorts av konsultföretaget. 

Detta gjorde att verksamheten gick tillbaka till att vara som det var innan konsultföretaget kom. 

Då författaren startade upp 5S 2010 valdes ett pilotområde som innehöll tre äldre maskiner som 

tillsammans utgjorde företagets flaskhals. De var belägna i hall 72. Operatörerna sorterade och 

rensade ut det som inte behövdes. Det som fanns kvar på arbetsplatsen märktes upp och bänkar 

och skåp städades. På en av maskinerna gjordes en initialrengöring som betyder att man går 

igenom hela maskinen och rengör samt letar efter fel. Alla fel eller problemområden som 

upptäcktes dokumenterades med hjälp av kamera, fellista och markering på maskinritningen. 

Alla punkter på fellistan lades sedan in i kaizen-dokument. Avsikten var att dessa punkter 

skulle tas upp på ett möte där teknik, underhåll och produktion deltog. Till en början fanns inte 

resurserna till detta så punkterna blev inte klara förrän ett år efter att initialrengöringen 

utfördes. De punkter som ansågs höra till operatörens arbetsuppgift lades till på ett 

operatörsunderhållsschema. Underhållspersonal konsulterades och flera passande 

operatörsunderhållsuppgifter lades till. För varje skift som utför underhåll skall en signatur 

skrivas som bekräftar att underhållspunkten är utförd, se Figur 18. För att operatören ska veta 

vad som ska göras och hur man gör det togs en hjälpinstruktion fram, se Figur 19. 

                                                 
8
 Visar förbättringsbehov av flödet i en process. 
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Figur 18 Operatörsunderhållsschema och dagliga rutiner. Egen bearbetning. 

Hjälpinstruktionen innehåller säkerhetsinformation och maskinritning för att visa var på 

maskinen det som ska kontrolleras finns. Instruktionen innehåller även lista över hjälpmedel 

och material som behövs för att utföra operatörsunderhållet. Detta för att operatören ska kunna 

planera underhållet. I instruktionen finner man även en beskrivning av hur arbetet ska gå till 

och förklarande bilder. Till sist finns rekommendationer som operatören kan använda om de 

finner avvikelser vid operatörsunderhållet. Rekommendationen gör att operatören kan avgöra 

om avvikelsen är allvarlig så de måste stoppa produktionen eller om de kan fortsätta producera 

och planera åtgärder. Underhållschefen anser att det räcker med att muntligt berätta för 

operatörerna vad som ska göras och att de för informationen vidare till nya operatörer. Denna 

idé ansåg gruppen som samlats för att besluta om operatörsunderhållets arbetssätt inte vara i 

enlighet med lean och därför valdes arbetssättet med standardiserade instruktioner. Två år efter 

införandet är det fortfarande problem med att vissa operatörer ej utför operatörsunderhållet. För 

att motverka detta infördes 2011 att produktionsledaren varje vecka skall signera 

operatörsunderhållsschemat. Detta för att operatörerna skulle se att underhållsarbetet var 

prioriterat men också för att produktionsledarna skulle upptäcka i god tid om schemat inte 

följdes. SMC i Köping har förebyggande underhåll på alla maskiner i snitt en gång per år. Det 

förebyggande underhållet pågår upp till tre dagar i vissa utrustningar. 
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Figur 19 Hjälpinstruktion till operatörsunderhåll. Egen bearbetning. 

Under de semesterveckor som företaget hade stängt 2010 målades golven i en ljusgrå färg i hall 

72. Detta var ett lyft för 5S-verksamheten eftersom fler och fler blev medvetna om hur det såg 

ut runtomkring. Smuts syntes lättare på det ljusa golvet liksom olja från läckande maskiner. 

Innan målningen kunde utföras var man tvungen att flytta bort all lös utrustning och rengöra 

det gamla golvet så att det kunde slipas. Sommarjobbare togs in för att hjälpa till med 

rengöring av golven. Detta underlättade det fortsatta 5S-arbetet eftersom arbetsplatsen tömdes 

på saker. Till pilotområdet beställdes nya höj- och sänkbara arbetsbänkar som var mindre än de 

befintliga. Detta ökade den fria golvytan och medförde att två verktygstavlor kunde sättas upp 

med operater
9
 samt att man fick tillgång till ytterligare en pallplats. Flera arbetsbänkar som tog 

upp mycket golvyta och enbart användes för att förvara saker på byttes ut mot verktygstavlor 

vilka tar mindre plats, se Figur 20 och Figur 21. Arbetet med 5S har förbättrat ergonomin i och 

med de nya arbetsbänkarna och verktygstavlorna. Allt arbete har lett till en trivsammare 

arbetsplats enligt operatörerna som arbetar vid pilotområdet. 

                                                 
9
 En fixtur till detaljerna som håller fast dem då de borras. 
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Figur 20 Bild före 5S införandet. Egen bearbetning. 

          

Figur 21 Bild efter 5S införandet. Borrar organiserade och sorterade i storleksordning. Egen bearbetning. 

Sommaren 2011 fortsatte författaren arbetet med 5S. Samtidigt förflyttades en operatör som 

arbetat vid pilotområdet till en ny tjänst som lean-koordinator.  Till att börja med arbetade 

Linda Tapper inte heltid men i oktober 2011 arbetade hon heltid med lean. Arbetet med 5S 

utvidgades till hela verkstaden och det blev dags för hall 99 att måla golven. Samma procedur 

som året innan genomgicks och då sommaren var över hade hela nya verkstaden omgjorda 

golv. 

Idag är det hall 99 som har kommit längst i 5S-arbetet trots att de startade arbetet sist. Lean-

koordinatorn genomför varje månad en större 5S-revision på någon maskingrupp. Varje vecka 

går produktionsledare och flödesnavigatörer runt på nya verkstaden och reviderar 5S. Thomas 

Hallin som är Global lean-koordinator för SMC har anordnat ett leanspel för fabriken i Köping. 

Till att börja med kommer alla chefer att få spela leanspelet sedan resten av personalen.  Andra 

förbättringsaktiviteter såsom SMED
10

 är planerade. 

SMC i Köping har en arbetsbeskrivning för alla anställda som de får skriva på vid 

anställningsstart. Denna arbetsbeskrivning saknar direktiv om att alla ska arbeta med ständiga 

förbättringar. Detta diskuteras vidare i kapitel 8. 

  

                                                 
10

 Single Minute Exchange of Dies. Ställtidsreducering. 
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Funktionell Benchmarking- Volvo Powertrain, Köping 

Benchmarkingen genomfördes den 29 mars på Volvo Powertrain i Köping. 5S-revisionsmallen 

som SMC i Köping använder är samma som används vid Volvo Powertrain i Köping. Volvo 

Powertrain valdes som benchmarkingpartner eftersom samma mall används men självklart 

även för att Volvo Powertrain i Köping har kommit långt med sitt arbete. Kontakt togs med 

Mattias Nettelbladt som är TPM-koordinator på avdelningen ”Axlar mjukt”. Det finns totalt 15 

TPM-koordinatorer på företaget. TPM-koordinatorerna ska snart byta namn till VPS-

samordnare
11

. 

Volvo Powertrain i Köping har 1030 anställda samt inhyrda arbetare. De tillverkar och 

monterar växellådor och marina drev. Organisationen är uppdelad i produktion och 

stödfunktioner, se Figur 22. Produktionen är uppdelad i tre delar: växellådstillverkning, 

växellådsmontering och A-fabrik. I A-fabriken tillverkas marina drev och Powertronic
12

. Axlar 

mjukt som författaren besökte hör till växellådstillverkningen. Växellådstillverkningen har en 

produktionschef som i sin tur har tre stycken områdeschefer, se Figur 23. Områdescheferna har 

i sin tur produktionsledare under sig som ansvarar för mellan en och fyra avdelningar. 

 

Figur 22 Organisationsschema Volvo Powertrain Köping. Figur 23 Organisationsschema växellåds- 

Källa: Nettelbladt (2012).   tillverkningen i Köping. Källa: Nettelbladt (2012). 

Volvos produktionssystem kallas VPS och visualiseras som en triangel, se Figur 24. Hela 

triangeln visar en helhetssyn på hur det ser ut när principer och verktyg fungerar tillsammans. 

Triangeln består av fem principer som stödjer genomförandet och det dagliga underhållet av 

produktionssystemet. Till varje princip finns det moduler med praktiska verktyg och tekniker. 

 

Figur 24 Volvos produktionssystem. Källa: Nettelbladt (2012). 

                                                 
11

 Volvo Production System 
12

 Helautomatisk planetväxellåda med möjlighet till manuell växling. Den växlar utan att tappa moment under 

växlingarna.  
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Volvo Powertrain i Köping startade för första gången upp arbetet med 5S 1998. Arbetet gick då 

under namnet TPU. Arbetet med att införa 5S fungerade inte bra och arbetet lades ned. 

Anledning till att implementeringen av 5S inte fungerade vid den tidpunkten var att det inte 

fanns tillräcklig styrning. Detta misslyckade införande visade sig få konsekvenser även längre 

fram i tiden. I april 2007 startades arbetet upp igen, nu med namnet TPM. En TPM-koordinator 

anställdes på heltid och efter några månader var de åtta stycken. Bilindustrin har sina upp- och 

nedgångar såsom många andra verksamheter. År 2007 då arbetet startades upp var 

produktionen på väg upp men dök snabbt 2008 då finanskrisen drabbade världen. Volvo 

Powertrain i Köping varslade såsom många andra och detta gjorde det svårare att driva 

förbättringsarbetet. Anledningen till svårigheten att driva förbättringsarbetet tros vara dålig 

motivation och ingen efterfrågan av förbättringsarbete från chefer. Anledningen tros även vara 

det strypta pengaflödet och faktumet att det kostar pengar att införa 5S. 

Volvo Powertrain valde att starta upp TPM-arbetet på en avdelning som kallas K3. Detta blev 

företagets pilotområde. K3 valdes eftersom den maskingruppen var företagets flaskhals. 

Konsulter från Accenture togs in för att lära företaget metodiken. I efterhand såg man att det 

inte var bra att välja en flaskhals som pilotområde. Detta för att införandet tar mycket tid och 

att företaget inte hade tid att låta maskinen stå still. Mattias Nettelbladt är av den uppfattningen 

att man inte bör välja gamla maskiner som pilotområde. Man bör välja nyare maskiner där man 

snabbt kan visa att det går att få arbetssättet att fungera. Huvudsaken är att sätta tankesättet. 

Figur 25 visar enkla metoder för att hålla ordning och reda på tillbehör till en svarv. 

Framstegen med förbättringsarbetet mäts på Volvo Powertrain genom att man räknar antalet 

förbättringar per anställd. Stopptid i maskiner, revisionspoäng samt TAK-värde mäts också och 

följs upp. 

 

Figur 25 Ordning och reda i lådorna. Källa: Nettelbladt (2012). 

Förbättringsarbete ingår i arbetsbeskrivningen för alla anställda. Det står specifikt att man som 

anställd ska delta aktivt i förbättringsarbetet. Alla nyanställda och inhyrda personer får en tre 

dagar lång utbildning i bl.a. Lean Production, 5S, EWO
13

, 5W1H
14

, kaizen och 

maskinkännedom. I början av införandet av 5S upplevde Nettelbladt fyra olika inställningar 

hos personalen. Personalen kan delas in i fyra lika stora grupper. En del är positiva och en del 

gör bara som de blir tillsagda utan att ifrågasätta. En del är negativa och en del är egentligen 

positiva men vill inte visa det för sina arbetskamrater att de tycker att det nya arbetssättet är 

bra. För att lyckas som förbättringsledare anser Nettelbladt att man ska tro på arbetssättet. 

Vidare bör man vara en visionär eftersom det som ska drivas igenom inte blir klart på ett dygn 

                                                 
13

 Emergency Work Order, rotorsaksanalys vid maskinhaveri. 
14

 Why, What, Where, When, Who and How. Rotorsaksanalys. 
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utan man måste kunna se ett större perspektiv. Coachande, drivande och övertygande är också 

viktiga egenskaper för en förbättringsledare. 

Varje månad genomförs en Cost Deployment. Det innebär att alla kostnader på företaget 

kopplas till en maskin. Cost Deployment gör att man kan se vilken avdelning och maskin som 

har haft största kostnaderna under en viss period. Varje månad får varje område i snitt tio 

projekt att genomföra på en månad. Företaget har som mål att TAK-värdet ska ligga på 83 %. 

För att kunna mäta TAK-värde och utföra Cost Deployment krävs störningsloggning av 

maskinerna. Till en början använde företaget sig av störningsloggningslappar där operatören 

loggade med hjälp av papper och penna. Nu har de gått över till ett system som kallas skiftlogg 

där operatörerna skriver in vad som händer under dagen direkt i datorn. Under morgonmötena 

följs maskinerna och TAK-värdet upp för att se om något behöver göras. Operatören som är 

med vid morgonmötet får berätta vad som hänt om TAK-värdet är rött under det senaste 

dygnet. Detta innebär att operatörerna lär sig att använda historiken i skiftloggen för att ta reda 

på vad som hänt på de andra skiften. De blir också medvetna om TAK-värdet och 

konsekvensen av att en maskin har en störning. 

Volvo Powertrain säger att alla medarbetare ska arbeta dagligen med 5S. Detta är ännu inte 

fallet i Köpingsfabriken. Man arbetar med det genom att ha uppföljning av arbetet varje dag. I 

egenskap av TPM-koordinator har Mattias Nettelbladt många gånger varit med om operatörer 

som vägrar arbeta med 5S. För att komma vidare är ett bra sätt att prata med individen och 

fråga varför oviljan finns. Nästa steg är att övertala individen och om inte det går så får dennes 

chef prata med vederbörande. På Volvo Powertrain har alla anställda tillgång till personligt 

mailkonto. I förbättringsarbetet har det varit en stor tillgång eftersom mailen gör att man når ut 

till alla. Informationsflödet är viktigt och mailen gör det lätt att även meddela de som arbetar 

t.ex. helg vad som händer. 

Två gånger per år genomförs en större 5S-revision på alla avdelningar. Vid denna revision är 

TPM-koordinator, operatörer från andra avdelningar samt produktionsledare för avdelningen 

med. Varje månad försöker man ha en mindre revision då TPM-koordinatorn går runt själv och 

tar kort på saker som måste förbättras. Detta sammanställs sedan på ett A4-ark och delas ut till 

berörd grupp med kommentarer på vad som måste åtgärdas. Resultaten från revisionerna 

meddelas till berörda anställda genom att anslås på avdelningens förbättringstavla där 

uppföljningar görs dagligen, se Figur 26. En ny 5S-revisionsmall håller på att utarbetas där det 

är mer fokus på 5S och där färre underhållspunkter finns med. 

 

Figur 26 Uppföljningstavla på avdelningen axlar mjukt. Källa: Nettelbladt (2012). 
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På alla förbättringar beräknas B/C som står för Benefit/Cost. Det innebär att man undersöker 

om förändringen är lönsam innan man genomför den. Detta beräknas ej på mindre 5S-punkter. 

Antalet förbättringar per anställd mäts och nollställs varje månad, se Figur 27. Målet är 15 

förbättringar per anställd och år. En tävling hålls varje månad där man tävlar tillsammans 

avdelningsvis
15

. Den avdelning som har flest förbättringar per anställd vinner ett pris. Priset 

kan t.ex. vara biobiljetter. Antalet förbättringar nollställs varje månad för att motverka att 

avdelningarna jobbar aktivt med förbättringar första månaden och sedan inte gör några 

förbättringar följande månader. Varje år utses en vinnare som vinner ett studiebesök till Volvo 

Lastvagnars fabrik i Göteborg. Volvo Powertrain i Köping jämför sig också med sju andra 

Volvofabriker runt om i världen om att ha flest förbättringar per anställd, se Figur 28. 

    

Figur 27 Visualisering av förbättringar i Köping.  Figur 28 Köpingsfabrikens förbättringsläge jämfört med 

Källa: Nettelbladt (2012). andra Volvo Powertrain fabriker.  

Källa: Nettelbladt (2012). 

Volvo Powertrain i Köping arrangerar en tävling varje månad för den som gjort bästa kaizen, se 

Figur 29. Vinnaren firas med blommor och champagne. Förslagsverksamheten vid Volvo 

Powertrain i Köping togs bort för över ett år sedan. Företaget har märkt en stor skillnad efter att 

förslagsverksamheten togs bort. Tidigare lämnades mestadels stora förbättringsförslag in med 

höga B/C-värden. Medarbetarna verkade inte bry sig om att lämna in mindre förslag. Sedan 

förslagsverksamheten avvecklades har en ökning av kaizen registrerats och även de mindre 

förbättringsförslagen som totalt sett utgör mycket pengar lämnas in. Tjänstemännen har ett krav 

på sig att tjäna in tre gånger sin egen årslön varje år genom förbättringsarbete. 

Förbättringsarbete för en tekniker kan t.ex. vara optimering av skärdata. Det finns ett system 

för dokumentering av 5S-aktiviteter och kaizen. All information samlas i denna så kallade 

skiftlogg och det är produktionsledarens ansvar att alla förbättringar registreras där. 

                                                 
15

 Tävlingen kallas Improvements Race. 
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Figur 29 Lyckade förbättringar uppsatta på väggen. Källa: Nettelbladt (2012). 

Problemen med t.ex. läckande maskiner arbetar man med genom AM
16

. AM startades upp på 

bl.a. två äldre Fischer-svarvar. Cost Deployment visade en hög förlust på de maskinerna. Volvo 

Powertrain i Köping arbetar efter operatörsunderhållets sjustegstrappa
17

 som Nord et al. (1997) 

skrivit om. Grundläggande rengöring, ordning och reda som är steg ett innebär att skapa 

förståelse för att rengöring är inspektion. Ofta görs en initialrengöring i detta steg. Steg två 

innebär att man vidtar motåtgärder vid källan till problem. I steg tre tas standarder för 

rengöring och smörjning fram. Steg fyra handlar om allmän inspektion. I steg fem görs 

självständig inspektion och i steg sex organiseras arbetsplatsen. I steg sju har man självständigt 

operatörsunderhåll. (Nord, et.al., 1997) Underhållsavdelningen uppger att de arbetar med 

förebyggande underhåll 49 % av arbetstiden. Då TPM precis startats upp var denna siffra 

endast 20 %. 

Från början sågs 5S som en övergående trend. Nu är 5S framtiden och de flesta inser att det är 

här för att stanna. Medvetenheten om hur det ser ut runtomkring oss har ökat markant och man 

godtar inte att det ser ut hur som helst längre. Mattias Nettelbladt koncentrerar sig på de två 

första S:en i 5S och menar att det tredje S:et kommer automatiskt. Nettelbladt anser att det är 

tre saker som gör att man får ett bestående resultat vid implementering av 5S. Ledningen måste 

vara med, fördelar med arbetssättet måste ses av arbetarna på golvet och arbetet ska gälla alla. 

Det som Volvo Powertrain ser som svårast i arbetet med 5S är att få alla att arbeta med det 

dagligen. 5S är ett synsätt och inget verktyg. 
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 Autonomous Maintenance vilket betyder operatörsunderhåll. 
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Analys och framtagande av preskriptiv modell 

Nuvarande situation 

Nulägesbeskrivningen visade att det finns flera brister i 5S-arbetets upplägg. Till att börja med 

fullföljdes inte de två pilotområdena på RB innan resterande områden startades upp. Detta 

betydde att det inte fanns något bra exempel att påvisa då anställda var negativa till införandet. 

Revisionerna som startades vecka 1 på RB var inte kalibrerade med nya verkstadens revision. 

Trots att samma revisionsmall användes var det stor skillnad på nivån på 5S-arbetet på RB 

jämfört med nya verkstaden. 

Utbildningen i 5S kom för sent eftersom vissa grupper redan börjat arbeta med 5S någon 

månad innan utbildningen gavs. Grundläggande information bör komma tidigt. Även 

anledningen till varför fabriken i Köping ska arbeta med 5S framgick inte. Detta problem 

upptäcktes inte i början eftersom de utvalda pilotområdena ville ha ordning och reda och 

välkomnade 5S. Nulägesbeskrivningen visade att det inte finns något arbete i steg tre som 

utförs för att förenkla eller eliminera städ- och inspektionspunkter. Frånvaron av detta arbete 

kan bidra till att 5S ses som enbart städning. Utbildningen som hölls borde ha innehållit någon 

form av utbildning i rotorsaksanalys. Detta anser författaren behövs för att klara av steg tre då 

man börjar titta på åtgärder av t.ex. nedsmutsning. 

Vid uppstarten var uppföljningen bristfällig och den gjordes alldeles för sällan. De anställda 

behöver mycket stöd och feedback för att få bekräftat att de är på rätt väg. Regelbundna täta 

uppföljningar ger tecken på att arbetet är prioriterat och viktigt. En känsla av delaktighet 

saknades i början av 5S-arbetet. Ett sätt att göra de anställda delaktiga är att låta dem vara med 

vid revisionerna. De anställda har inte fått varit med och arbeta fram sina egna mål när det 

gäller 5S. Däremot gör värdepremien att de kan välja på att inte göra 5S och då inte få någon 

bonus eller att utföra 5S och få en bonus för arbetet. Detta skiljer sig väsentligt från Volvo 

Powertrain där de inte ger någon bonus för 5S-arbetet. Där fungerar 5S-arbetet eftersom det är 

inskrivet i arbetsbeskrivningen för alla anställda och att inte arbeta med förbättringsarbete är 

därmed ej accepterat. 

De dagliga mötena ute i produktionen ser författaren positivt på. All information som de 

anställda kan tänkas behöva finns samlad och strukturerad på tavlorna. Den visuella styrningen 

gör att vem som helst som går förbi tavlan får en uppfattning om hur produktionen går.   

Enkät 

En fjärdedel av de anställda känner sig inte delaktiga i 5S-arbetet. Förklaringen till varför de 

kände så var flera men ingen av förklaringarna var för att de inte fått varit med att bestämma 

utformning på arbetet och ta fram egna mål. En av anledningarna var att andra personer arbetat 

aktivt med 5S-arbetet. Nord et al. (1997) varnade för att de anställda skulle tycka att arbetet 

med 5S var roligare än produktionen och bara syssla med 5S. Författaren upplever inte att detta 

är problemet men att det är viktigt att 5S-arbetet fördelas. 

Den andra förklaringen till varför man inte känner sig delaktig var för att 5S går till överdrift. 

Dessa förklaringar kan ses som bortförklaringar och motstånd. Men enligt Bicheno et al. (2011) 

kan 5S få denna inverkan på de anställda om man startar sin leanresa med 5S. Författaren anser 

att det viktiga här är att visa på fördelarna med 5S. Parallellt bör man arbeta med förbättringar 

av befintlig utrustning för att förenkla städning och kontroller. Det är viktigt att visa för de 

anställda att 5S är så mycket mer än uppmärkning och städning. 
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Den tredje och sista förklaringen till varför man inte känner sig delaktig i 5S-arbetet är för att 

man inte har tid. Här gäller det för ledningen att visa att 5S är prioriterat och att det inte är 

accepterat att strunta i förbättringsarbetet. Det handlar också om att arbeta aktivt för att 

eliminera städtider och tid för kontroller för att visa att arbetet inte bara handlar om att städa 

utan att det leder till en förbättrad miljö och produktion. Hirano (1996) påpekar risken med att 

inte följa planerat 5S-arbete utan ge produktionen företräde. Nord et al. (1997) ser tidsbrist som 

en påhittad orsak eftersom att om man har tid att rätta till fel senare borde man ha tid att säkra 

att man gör rätt från början. Innan 5S-revisionerna kom igång i början av januari 2012 och det 

inte var känt att värdepremien skulle ge pengar för arbetet med 5S ansåg många anställda att 

det inte fanns tid till 5S. Då värdepremien kom ökade intresset för 5S drastiskt. 

Enkäten påvisar att värdepremien har resulterat i att nästan en tredjedel av de anställda arbetar 

med 5S bara för att det genererar pengar. Om arbetet inte genererat pengar hade de inte arbetat 

med 5S. Författaren anser att denna uppfattning kan ställa till problem längre fram i 

leantransformationen. Jäghult (2005) menar att den stora källan till motivation finns i de inre 

belöningarna och inte de som enbart ger pengar. För att få det önskade beteendet hos de 

anställda att fortsätta måste belöning fortsätta att komma. Detta har SMC i Köping delvis löst 

genom att förbereda de anställda på att kraven för att få bonus för 5S ökar ju längre tiden går. 

Detta gör att företaget styr de anställdas mål.  Enligt Jäghult (2005) är en yttre belöning 

kortsiktig och måste fortsätta för att beteendet skall fortsätta. Problem som kan dyka upp vid 

yttre belöningar är att de anställda arbetar för belöningen och inte för resultatet. Denna 

problematik uppmärksammade författaren på SMC i Köping då en revision genomfördes och 

vissa personer slutade bry sig om 5S-arbetet då de kommit upp i en revisionspoäng som gjorde 

att de får fullt utfall på bonusen trots att det finns mycket arbete kvar att göra. Det positiva med 

värdepremien är att företaget visar att 5S-aktiviteterna är viktiga. Enligt enkätundersökningen 

är det fler än hälften som inte ens funderat på hur bonusen påverkar deras arbete. Samma 

individer uppgav att bonusen inte påverkade deras engagemang i 5S nämnvärt. 

Enkäten visade att nästan två tredjedelar av de tillfrågade inte arbetar med 5S dagligen. 

Benchmarkingen visade att även Volvo Powertrain i Köping har samma problem med att få de 

anställda att arbeta med 5S dagligen trots att det ingår i befattningsbeskrivningen. Det som 

krävs är en attitydförändring vilket enligt Ljungberg (2000) tar tid. Om företaget fokuserar på 

inre belöning som Jäghult (2005) förordar kan det medföra att de anställda blir motiverade att 

dagligen arbeta med förbättringar. Författaren menar att det också kan bero på att de anställda 

inte uppfattar de dagliga rutiner som de har som 5S-arbete. 

 

Enkäten visade att minst tre personer ansåg att utbildningen i 5S var undermålig. Alla anställda 

på företaget har genomgått obligatorisk utbildning så de ska ha fått grundutbildning. Däremot 

räcker det inte med ett enda utbildningstillfälle utan utbildningen bör utvecklas ju längre de 

anställda kommer i sitt förbättringsarbete vilket Hirano (1990) stödjer. Den akuta lösningen till 

utbildningsbristen kan vara att låta de anställda vara mer delaktiga i 5S-revisionerna. 

Författaren har också meddelat på avdelningsmötena att hon gärna svarar på frågor om någon 

undrar något speciellt. Författaren har självklart rört sig mycket ute i verkstaden för att 

diskutera saker och lära ut 5S-metodiken. Studiebesök är en god idé att göra för att ge de 

anställda nya fräscha idéer. Ett besök gör också att de anställda får mer kunskap och att de ser 

att det finns arbetsplatser där 5S fungerar utmärkt. Vid studiebesök kan det vara bra om några 

operatörer är med och berättar vad de gjort och hur de upplever 5S istället för att en chef 

berättar allt. Enligt Angelöw (2010) är operatörer inte lika skeptiska till vad andra operatörer 

säger jämfört med om en chef berättar om goda förbättringar. Hälften av de anställda har 

arbetat med 5S tidigare och lite fler än hälften har sett en arbetsplats som infört 5S. Trots att 
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enbart hälften av de anställda sett en arbetsplats där 5S införts är det bara två femtedelar som 

vill besöka en maskingrupp på nya verkstaden som har kommit långt med 5S-arbetet. 

Endast 65 % av de som deltog i enkäten hade deltagit i en 5S-revision. Detta är alldeles för få 

och betyder att författaren bör variera vilken tidpunkt revisionen görs varje vecka. Däremot var 

det 70 % som visste vad de hade fått för poäng på senaste revisionen. Revisionspoängen för 

alla områden presenterar författaren på avdelningsmötena som är var tredje vecka. Resultatet 

sätts också upp på informationstavlan ute i verkstaden. För att alla ska vara uppdaterade varje 

vecka räcker uppenbarligen inte denna information. En lösning kan vara att utföra revisionerna 

vid skiftöverlämningen som är tio minuter varje dag. Med nio områden hinner man inte med 

detta men en annan lösning är att förbättra kommunikationen mellan skiften. Enkäten pekar på 

en annan allvarlig brist i 5S-arbetet. Det visade sig att en fjärdedel inte vet vad de behöver göra 

för att förbättra sin revisionspoäng. Med tanke på att 5S-arbetet inte kommit så långt borde det 

finnas massor av sortering och uppmärkning kvar att göra.  Vid revisionerna visar författaren 

de operatörer som är med vad som behöver göras. Även här handlar det om kommunikation 

över skiftgränser. 

Enkäten som delades ut på kontoren visar att det är en deltagare som anser att utbildningen inte 

varit tillräcklig och att samma deltagare inte varit med på någon revision. Deltagaren vet inte 

heller vad denna har för revisionspoäng eller vad som behöver göras för att höja poängen. 

Eftersom alla kontor revideras med respektive anställd som innehar kontoret så ska alla som 

har kontor som huvudsaklig arbetsplats ha varit med på revisionerna. Det som författaren kan 

göra är att fråga vid revisionerna om de reviderade vet vad som kan göras för att förbättra 

revisionspoängen och låta dem besöka ett område som har kommit långt i sitt 5S-arbete. 

Benchmarking SMC Köping AB 

Benchmarkingbesöket på SMC:s nya verkstad i Köping visade på samma problem som 

författaren uppmärksammat på gamla verkstaden. För att få ett hållbart arbete med 5S krävs 

hjälp från underhåll och teknik. Den utförda initialrengöringen på nya verkstaden tog en dag att 

göra men att åtgärda de fel och brister som uppmärksammades tog över ett år. Många av de 

städpunkter som kom upp lades in i operatörsunderhållet trots att dessa kunde elimineras med 

hjälp av underhåll och teknik. De anställda måste se resultat snabbt för att inte ge upp enligt 

Kotter (1996). Ett år i pilotmaskinen är då en alldeles för lång tid. 

Konsultfirman som försökte starta upp bl.a. 5S för några år sedan på nya verkstaden är ett 

tydligt exempel på hur viktigt det är att företaget visar att förbättringsarbetet är prioriterat och 

efterfrågat. Om ingen efterfrågar arbetet kommer det rinna ut i sanden. Liknande problem 

upptäcktes med operatörsunderhållet vid pilotmaskinen. Operatörerna genomförde inte 

underhållet trots utbildning och instruktioner. Då produktionsledarna började signera 

operatörernas underhållsschema varje vecka såg operatörerna att deras arbete var efterfrågat 

och viktigt. Linda Tapper förordar revisioner för att driva på förbättringsarbetet. Ett annat sätt 

att driva på 5S-arbetet visade sig vara att måla golven i en ljus färg så smuts syns. Det gäller att 

de anställda får förutsättningarna för att hålla rent och de äldre golven är svåra att rengöra. 

Fördelar med 5S som tydligt framgått på nya verkstaden är att golvyta frigörs och att det ger en 

bättre arbetsmiljö med anpassad utrustning som t.ex. höj- och sänkbara arbetsbänkar. 

Benchmarkingen visade att vissa i ledningsgruppen inte har förståelse för arbetet med lean och 

inte visar för sina anställda att arbetet är viktigt. Det är enligt Kotter (1996) en viktig del för att 

lyckas med förändringsarbetet att alla i ledningen ser behovet av förändring samt att de leder 

arbetet åt rätt håll. 
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Benchmarking Volvo Powertrain, Köping 

Volvo Powertrain har i snitt en TPM-koordinator per 69 anställda. TPM-koordinatorns roll kan 

liknas med lean-koordinatorns roll på SMC. SMC i Köping har en lean-koordinator per 162 

anställda. Det är över två gånger så många anställda per lean-koordinator jämfört med Volvo 

Powertrain i Köping. Volvo Powertrain i Köping har dessutom en person som har VPS-

funktion i organisationen. Volvo Powertrain har ett led till i organisationen eftersom de har 

områdeschefer jämfört med SMC i Köping. RB har bara en verkstadschef och saknar därmed 

en produktionsledare. Den mindre organisationen som SMC i Köping har ska göra att det är 

enklare att påverka sin situation och öka engagemang och delaktighet enligt Angelöw (2010). 

Volvo Powertrain i Köping har tidigare haft motgångar i sitt 5S-arbete och betonar nu hur 

viktigt det är att ha styrning i arbetet. Misslyckade försök finns kvar i de anställdas minnen och 

de vill snabbt se bevis och anledning till att anstränga sig igen. Ett pilotområde startades upp 

som var företagets flaskhals. Företagets erfarenhet av pilotområde är att inte välja någon 

flaskhals eller äldre maskin. Man bör välja en maskin som det finns tid att stoppa för att 

förbättra samt att det ska finnas förutsättningar så införandet går snabbt. Moulding (2010) 

håller med då han påstår att pilotområdet som väljs ska ha störst chans till visuell förändring. 

Volvo Powertrain i Köping hade en produktionsnedgång i uppstarten av 5S vilket gjorde det 

svårt att driva arbetet. Anledningen till hinder tros vara att förbättringsarbetet inte efterfrågades 

och att motivationen minskade. Pengaflödet stryptes också vilket gjorde att resurser till 5S-

arbetet inte fanns. Nord et al. (1997) styrker detta beteende genom att påpeka att människans 

rädsla för att förlora arbetet är större i kristider och att de därför ej är motiverade att arbeta med 

förbättringsarbete. Angelöw (2010) däremot menar motsatsen; att risken att förlora arbetet gör 

dem mer motiverade att arbeta med förbättringar. Författaren menar att Angelöws teori 

stämmer om förbättringsarbetet redan är på plats. Däremot om förbättringsarbetet är i ett 

startskede är det lätt som Nord et al. (1997) säger att förbättringsarbetet slutar fungera vid en 

produktionsnedgång. 

Faktum att förbättringsarbetet ingår i arbetsbeskrivningen för alla anställda på Volvo 

Powertrain i Köping gör att de kan ställa större krav på sina anställda än vad SMC i Köping 

kan göra. Volvo Powertrain i Köping nyttjar också denna möjlighet genom att kräva att varje 

anställd ska ge förslag på 15 förbättringar per år. För att få detta att fungera ges de anställda 

förutsättningar genom utbildning och stöttning. Trots detta krav finns det vissa som är negativa 

till förbättringsarbetet. Enligt Nettelbladt finns det fyra olika inställningar hos anställda: de 

positiva, de som gör som de blir tillsagda utan att fundera, de negativa samt de som egentligen 

är positiva men inte vågar visa det. Angelöw (2010) menar att det bara finns tre inställningar; 

de som blir oroliga, de som ser förändringen som en utmaning samt de som är avvaktande och 

möjligtvis en aning nyfikna. Nord et al. (1997) beskriver också tre olika inställningar men lite 

annorlunda; de direkt negativa, de som vacklar samt de som är positiva till förändringen. Nord 

et al. reserverar sig för att det kan finnas de som säger att förändringen är bra men agerar på ett 

motsägande sätt. Ingen av åberopade författare styrker Nettelbladts syn på inställning av de 

som är positiva men inte vågar visa det. Författaren har själv upplevt denna problematik och 

instämmer med Nettelbladt att det finns även en grupp som inte vågar visa att de tycker det nya 

är bra. Författaren anser också att det finns ytterligare en grupp som fortfarande inte bestämt 

sig vad de ska tycka. Totalt finns följande grupper vid en förändring enligt författaren: 

 De som är positiva 

 De som är positiva men inte vågar visa det 

 De som säger att de är positiva men handlar motsägande 
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 De som är negativa 

 De som inte tagit ställning ännu 

TAK-uppföljning och Cost Deployment gör att Volvo Powertrain i Köping vet vad som slukar 

mest resurser och behöver prioriteras. Deras kontroll av lönsamhet innan införande av en 

förbättring gör att de lägger pengar på rätt saker. Volvo Powertrains belöningssystem för 

förbättringsarbete är fokuserat på äran och inte på ekonomisk kompensation. Detta har gjort att 

fler förslag har inkommit, även förslag till små förbättringar vilket totalt sett utgör mycket 

pengar. 

Volvo Powertrain i Köping tycker att e-posten är ett viktigt hjälpmedel för att nå ut till alla 

anställda. Operatörerna vid SMC i Köping har inte tillgång till mejl vilket ställer högre krav på 

flödesnavigatörer och chefer att vidarebefordra information. Enligt Ljungberg (2000) är det 

större risk att information förvrängs eller går förlorad om den går genom flera personer. 

Volvo Powertrain i Köping utför 5S-revisioner månadsvis vilket inte är tillräckligt enligt 

Bicheno et al. (2011) som menar att uppföljningen bör ske veckovis. Volvo Powertrain i 

Köping involverar inte sina anställda i revisionerna utan låter dem ta del av resultatet på 

revisionen i form av bilder på förbättringspunkter. Författaren finner idén med att använda sig 

av bilder i stället för åtgärdslistor motiverande och kommer därför vidareutveckla idén. Volvo 

Powertrain i Köping har kommit långt med sitt operatörsunderhåll. Detta betyder att de har en 

stor hjälp av operatörsunderhållet när det kommer till t.ex. eliminering av smutskällor. Det är 

troligtvis anledningen till att Nettelbladt menar att det tredje S:et kommer automatiskt om man 

får de första två S:en på plats. 

Enligt Nettelbladt ska ledningen vara med, fördelar ska visas upp och arbetet ska gälla alla 

anställda för att ha en chans att uppnå ett bestående resultat. Kotter (1996) stödjer detta 

påstående och betonar vikten av att ledningen är med och att snabba framgångar uppvisas. 

Preskriptiv modell 

Författaren har kommit fram till en modell som innehåller tolv olika delar baserat på analysen 

av nuläget, enkäten, teorin och benchmarkingen. Denna modell ska konkretisera den önskade 

utformningen av 5S-arbetet. 

 Företagsledningen ser behovet och arbetar åt samma håll 

 De anställda ser arbetet med ständiga förbättringar som något naturligt och 

arbetsbeskrivningen innehåller specifikt att varje anställd ska arbeta med ständiga 

förbättringar 

 Ge de anställda tid till att låta det nya arbetssättet sjunka in 

 Grundläggande utbildning i 5S ges innan uppstart och inkluderar en rotorsaksanalys 

 Pilotområden genomförs snabbt 

 Täta uppföljningar av arbetet 

 5S-revisionen på RB går att jämföra med revisionen på nya verkstaden och de håller 

samma standard på 5S-arbetet 

 Anställda känner motivation och delaktighet i 5S-arbetet 

 Anställda arbetar dagligen med 5S 

 Alla anställda vet vad som behöver göras för att nå full poäng på 5S-revisionerna 

 Förbättringsmöten är uppstartade 

 Visa snabbt goda resultat av förbättringsarbetet 
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Genomförande 

Författaren har kommit fram till ett visst sätt att starta upp 5S-arbetet som gör att införandet blir 

lättare och fortlever. Information om 5S bör komma i ett tidigt stadie så de anställda får tid att 

fundera över vad det innebär för dem och de anställda ska få vara med och ta fram egna mål. 

Utbildning bör komma innan uppstart för att alla ska veta vad arbetet innebär och vad som 

krävs av dem. Ett pilotområde bör startas upp där man arbetar dagligen med 5S för att snabbt 

uppnå ett bra resultat innan man inför 5S på bred front. Eftersom 5S redan startats upp på hela 

företaget då examensarbetet började har författaren inte kunnat applicera hela den preskriptiva 

modellen som tagits fram. Examensarbetets tidsperiod har även begränsat införandet. 

Författaren har inte haft möjlighet att förändra de anställdas arbetsbeskrivning men har påpekat 

bristen i att ej uttrycka att alla ska arbeta med ständiga förbättringar för företagsledningen. 

Vidare behöver hela ledningsgruppen se behovet av förändringen och visa att de arbetar 

tillsammans mot målet. Ett sätt för att få alla att se behovet av en förändring är att besöka andra 

företag som genomfört liknande förändring enligt Ljungberg (2000). Författaren och lean-

koordinatorn Linda Tapper var tillsammans med fem anställda på underhållsavdelningen på 

besök vid Volvo Powertrain i Köping den 3 maj 2012. Även underhållschefen var medbjuden 

för att öka kunskapen och förståelsen men han hade inte tid att delta. På besöket fick gruppen 

se hur Volvo Powertrain i Köping hade delat upp underhållsavdelningen i två delar. I grovdelen 

arbetade de med smutsiga saker som t.ex. spåntransportörer och i den rena delen arbetade de 

med känsliga delar som t.ex. spindlar. Målet med besöket uppfylldes, vilket var att skapa en 

större förståelse för förbättringsarbete samt ge goda idéer som kan modifieras och appliceras på 

det egna företaget. 

Författaren har valt att komplettera med kunskap vartefter kunskapsbrister identifieras. Hirano 

(1990) säger att det inte räcker med en utbildning i 5S utan att utbildning bör ske kontinuerligt. 

Den kända kunskapsbristen inom rotorsaksanalys har författaren valt att lösa genom att utbilda 

gruppmedlemmar i anslutning till förbättringsmötena så de får använda sig av kunskaperna 

direkt på ett verkligt problem. Enkäten visade att vissa upplevde att utbildningen i 5S var 

otillräcklig. Författaren har inte givit någon ytterligare utbildning utan har satsat på att finnas 

till hjälp ute i verkstaden. Författaren har dagligen pratat med de anställda och visat på nya 

idéer med målet att ge en positiv bild av 5S. Författaren anordnade även ett besök till nya 

verkstaden för de som var intresserade. Besöket var ett direkt resultat av enkäten. 5S-

informationen på RB har utvecklats. Varje vecka ges information om resultat på 5S-revisionen 

på informationstavlan och var tredje vecka på avdelningsmötet. Till att börja med visades en 

tabell med de fem senaste veckornas resultat på avdelningsmötet. Nu visas istället ett diagram 

där de anställda kan se sitt eget områdes utveckling sedan uppstarten av 5S. Annan 5S-

information som har tagits upp är bra exempel på 5S från den egna verksamheten. Då besök 

hos externa företag har gjorts har bilder visats på avdelningsmötet för de som inte varit med.  

Besök har gjorts vid A-fabriken på Volvo Powertrain i Köping den 20 april 2012. 

Flödesnavigatörerna var med från RB och de fick många idéer och blev inspirerade att fortsätta 

förbättringsarbetet på SMC i Köping. Idéerna tas tillvara i det uppstartade förbättringsmötet. 

Till att börja med är det bara författaren och flödesnavigatörerna som deltar. Detta för att se 

vad gruppen har för behov och hur förbättringsarbetet ska läggas upp. Beroende på vad 

gruppen har för behov är det sedan tänkt att de ska bjuda in passande resurser till varje möte. 

Det viktigaste för författaren har varit att se till att uppgiften som gruppen tar sig an direkt går 

att koppla till SMC Köpings övergripande mål. Detta för att arbeta med rätt saker och 

därigenom få tillgång till de resurser som krävs. En annan viktig sak för författaren att styra har 

varit uppgiftens storlek och chans till att visa ett gott resultat. Ljungberg (2000) påpekar dock 

att det är viktigt att se till att målet inte är för högt ställt så att det känns ouppnåeligt. 
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Författaren vill kunna visa på snabba och bra lösningar som gör att de anställda ser att arbetet 

leder till något positivt. Resursbristen från bl.a. underhållsavdelningen har gjort att författaren 

medvetet styrt gruppen till uppgifter som operatörerna själva kan genomföra. Helst hade 

författaren startat upp en förbättringsgrupp som består av underhåll och operatörer, som 

Ljungberg (2000) förordar. Bristen på underhållsresurser gör att en grupp med enbart 

operatörer startats upp. Självklart kommer underhåll kontaktas om hjälp krävs därifrån men i 

första hand ska gruppen arbeta med förbättringar som de själva kan genomföra. 

I början av arbetet pratade författaren med medarbetarna tre gånger i veckan. Långa 

diskussioner fördes, speciellt med de som var negativa till arbetet med 5S. Ljungberg (2000) 

säger att man inte ska koncentrera sig på motståndarna utan på de som redan är positiva. Detta 

håller författaren med om men pga. rådande situation anpassade författaren sitt handlande. 

Situationen är sådan att verkstaden är uppdelad i olika förbättringsområden. En 

förbättringsgrupp ska alltså hjälpas åt inom sitt område att utföra de fem S:en. För att få hela 

verkstaden att arbeta framåt var det otänkbart att ha vissa grupper som inte arbetade med 5S 

alls pga. negativ inställning. Värdepremien har gjort att 5S-arbetet gått framåt trots att alla inte 

ser behovet av arbetet. Författaren och företaget är ute efter en långsiktig förändring och därför 

har författaren kompletterat belöning i form av pengar med inre belöning som Jäghult (2005) 

förordar. För att få detta att återkomma och fungera långsiktigt granskar författaren inte enbart 

saker som är dåligt vid 5S-revisionerna utan letar även efter saker som de anställda utfört bra. 

Det behöver inte bara vara saker som är utförda utan även idéer som de anställda har om 

förbättringar uppmuntras. 

Argumenten till att inte arbeta med 5S har varit många. Författaren har vid motstånd handlat 

enligt Angelöws (2010) principer genom att visa medarbetaren att författaren förstår och 

uppfattar åsikten. De positiva sidorna med implementering av 5S har inte lagts fram på en gång 

i diskussionen utan författaren har utgått från medarbetarens problem. Problemet har sedan 

diskuterats och tillsammans har författaren och medarbetaren kommit fram till en lösning som 

båda kan acceptera. Därefter har författaren lagt fram fördelar med förändringen. Här har 

författaren upplevt det oerhört viktigt att ha riktiga exempel att presentera. Även liknelser har 

varit bra att presentera. Exempel på en liknelse som används vid motstånd till 5S är att fråga 

hur det ser ut i köket hemma hos medarbetaren. De allra flesta har besticken sorterade i översta 

lådan där de är lätta att komma åt eftersom de används dagligen. Tårthuven däremot som inte 

används dagligen förvaras i många hem långt in i ett mer svårtillgängligt skåp. Den här 

jämförelsen gör att det inte finns någon anledning att motsätta sig 5S eftersom det framstår som 

logiskt och självklart. 

Författaren delade efter några veckor det stora området logistik, bläster och färdigställning i två 

mindre områden; logistik och bläster samt färdigställning, se Figur 30. Detta gjordes för att de 

som arbetade i färdigställningen inte hade mycket kontakt med logistik och bläster när det 

gäller 5S-arbetet. Tanken från början var att de tre arbetsplatserna skulle samarbeta och driva 

på varandra i 5S-arbetet. Det visade sig att sammanslagningen till ett stort område istället hade 

negativ effekt eftersom de som arbetade i färdigställningen inte kunde se sin utveckling på 

revisionspoängen. Detta påverkade motivationen och de kände att det inte var någon idé att de 

arbetade med 5S eftersom det ändå blev påverkade av de andra arbetsplatsernas utseende. De 

hade också problem med att urskilja vad som behövde åtgärdas på deras arbetsplats från alla 

åtgärdspunkter som uppkommit vid de andra områdena. De anställda behöver se resultat för att 

fortsätta arbetet och denna uppdelning i två mindre områden gjorde att de lättare såg sin egen 

utveckling och vad de behövde göra. De inblandade kände sig också delaktiga i planeringen av 

arbetet eftersom de kunde påverka sin situation. 
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Figur 30 Förbättringsområdena på RB. Egen bearbetning. 

Författaren genomför alltid 5S-revisionen i verkstaden tillsammans med minst en operatör som 

känner till revisionsområdet. För att få alla anställda på ett område att känna sig delaktiga i 

arbetet införde författaren veckovisa A3-papper, se Figur 31. Vid varje revision tas kort på 

saker med förbättringspotential. Bilderna infogas sedan i ett A3-papper med förklarande 

kommentarer. Detta system gör att de anställda vet vad som behöver göras och att de blir mer 

motiverade då de vet att det de gör är efterfrågat och de ser att det händer saker genom att 

kryssa över punkter som är åtgärdade. 

 

Figur 31 A3 som ges ut efter 5S-revisioner innehållandes åtgärdspunkter. Egen bearbetning. 
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RB har producerat en hög takt under examensarbetets gång, därför har ingen 5S-dag anordnats 

där alla som arbetar på området hjälps åt att sortera och systematisera. Istället har de fått arbeta 

med 5S när tid uppkommit. För att underlätta sortering har pallar tagits fram och markerats 

med det som ska sparas men kanske förvaras en bit ifrån arbetsplatsen och det som inte 

används och ska säljas eller återvinnas. Gamla arbetsbänkar har t.ex. varit med på en auktion 

som SMC i Köping anordnat för sina anställda. 

Författaren har köpt nya arbetsbänkar till vissa arbetsplatser för att få en mer passande 

förvaring och en bra ergonomi. Även städutrustning har setts över för att underlätta städning. 

Författaren lät tre förbättringsgrupper prova ett system med moppgarn som skickas iväg på 

tvätt. Detta system fungerade bra och är inköpt. Andra städhjälpmedel såsom sopkvastar och 

skyfflar har fått bestämda platser runtom i verkstaden. Magnetiska skyltar har köpts in för att 

man lätt ska kunna märka upp städutrustning men även innehåll i pallställ. Detta gör att de 

anställda slipper lägga ned tid på att leta städutrustning och material i pallställ. En uppmärkt yta 

för kassationer har skapats.  Det gör att risken för att blanda ihop produktionsmaterial med 

spärrat material minimeras. 

SMC i Köping har ibland inhyrda företag på plats under längre perioder. Bristen på 

standardiserade platser för inhyrdas material och verktyg gör att det är utspritt i verkstaden. Det 

förekommer ofta att material är i vägen för operatörerna som arbetar ute i verkstaden. 

Författaren har utformat en skylt som alla inhyrda ska märka sitt material med. Skylten 

informerar om vilken firma materialet tillhör och kontaktinformation till ansvarig person vid 

SMC i Köping, se Bilaga 7. Författaren har till att börja med köpt in en vagn som en inhyrd 

firma ska prova innan fler köps in. 

Vecka 9, 17 och 20 gjordes kontrollrevisioner då VD Ann-Charlotte Johnsson gick runt med 

verkstadscheferna Stefan Egersand från nya verkstaden och Johan Tjernell från gamla 

verkstaden samt lean-koordinatorn Linda Tapper från nya verkstaden och författaren. De 

områden som fått högst poäng på senaste 5S-revisionen kontrollerades och jämfördes för att se 

till att revisionerna på de båda verkstäderna höll samma standard. Det är tänkt att flera liknande 

kontrollrevisioner kommer att hållas framöver. Gruppen lärde sig vid första kontrollrevisionen 

att även bjuda in en person från varje område som ska besökas, främst för att det är svårt att 

uppskatta vad som är godkänt på arbetsplatsen men också för att ta del av gruppens åsikt. 

Efter den första utrensningen och systematiseringen vid varje förbättringsområde har 

författaren märkt att mycket av det som fanns vid arbetsplatserna inte används. Ett gott 

exempel på det är vid förbättringsområdet borrning, stiftning och Weipert
18

 där de kunde ta 

bort ett av totalt två skåp efter att de rensat ut gamla och trasiga saker, se Bilaga 8 för bilder. 

 

 

  

                                                 
18

 En svarv 
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9. Resultat 

Följande kapitel innehåller de väsentligaste resultaten av genomförandet. 

5S-revision 

Jämförelse av 5S-revisionpoängen före genomförda åtgärder och efter har utförts för att ta reda 

på vad åtgärderna gett för resultat, se Figur 32. Författaren har valt att utgå från vecka 5 

eftersom korrigeringar utfördes av bedömningen denna vecka då författaren tog över 

revisionerna. Detta innebär att samma bedömning har gjorts vecka 5 till och med vecka 22. För 

att säkerställa att samma nivå hålls har kontrollrevisioner gjorts av VD. Revisionspoängen visar 

att medelvärdet för de nio förbättringsområdena har gått från sex poäng vecka 5, till nio poäng 

vecka 22. Detta innebär en höjning med tre poäng av medelvärdet. Alla områden har förbättrat 

sin revisionspoäng förutom förbättringsområde åtta som sänkte sin revisionspoäng med en 

poäng. Område nummer två nådde ej målet på åtta poäng utan hamnade på sju poäng. 

 

Figur 32 Jämförelse av 5S-revisioner före genomförda åtgärder och efter. Egen bearbetning. 

Preskriptiv modell 

Författaren har valt att utföra intervjuer med två flödesnavigatörer för att få svar på om 

åtgärderna som utförts utifrån den preskriptiva modellen haft önskad effekt. Intervjuerna 

utfördes den 9 maj 2012 med Sara Larsson och Sylvia Åkerlund. Diskussionsunderlaget kan 

ses i Bilaga 9. Frågorna är ställda på ett sätt som gör att författaren får reda på om de anser att 

det var bättre innan vecka 5, om det är bättre nu än det var innan vecka 5 eller om det inte är 

någon skillnad. Detta för att se vilka åtgärder som påverkat 5S-revisionspoängen. 
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Åtgärder som genomförts från modellen: 

 Öka kunskapen om 5S och rotorsaksanalys 

 Täta uppföljningar 

 Kontrollrevisioner 

 Arbete med att motivera och få alla delaktiga 

 Arbete med att få alla att syssla med 5S dagligen 

 Få alla att veta vad som behöver göras i 5S-arbetet 

 Starta upp förbättringsmöten 

 Visa snabbt resultat av förbättringsarbetet 

Kunskap: Intervjuerna visade att besöken som gjorts har ökat kunskapen om 5S och 

förbättringsarbete. De visade också att de intervjuade ansåg att utbildning i och med besök på 

andra företag är bättre än utbildning som hålls i ett konferensrum. De anser att kunskapen om 

förbättringsarbete är högre nu än vad det var innan vecka 5.  

Uppföljning och åtgärder: Uppföljningarna ansåg båda tillfrågade vara bättre nu än tidigare 

över lag. De anser att uppmärksamheten från författarens sida varit hög men att de saknar 

uppmärksamhet från sin chef i 5S-arbetet. Informationen om 5S på avdelningsmötena anser 

båda tillfrågade är bättre nu än vad det var innan vecka 5. Återkopplingen i förbättringsarbetet 

har båda upplevt fungerar bättre nu än vad det gjorde tidigare. En av deltagarna påpekar att A3-

papperna med åtgärdspunkter fungerar mycket bra. 

Kontrollrevisioner: Kontrollrevisioner hade ingen av de tillfrågade sett utföras så det ansåg de 

inte var någon skillnad på nu jämfört med hur det var innan vecka 5. 

Delaktighet och motivation: Attityden till 5S hos de anställda uppfattar de tillfrågade som 

bättre idag än tidigare. Delaktigheten vid revisionerna upplever båda två att det är bättre än 

tidigare. Båda upplever att de kan påverka sitt 5S-arbete i större utsträckning idag jämfört med 

innan vecka 5. En av deltagarna påpekade dock att denna känner en viss begränsning av tiden 

vilket ibland hindrar denna att påverka sitt 5S-arbete. 

5S dagligen: Båda tillfrågade anser att de anställda är mer aktiva i 5S-arbetet nu än vad de var 

innan vecka 5. Vidare anser de att anställda arbetar i större utsträckning nu med 5S dagligen 

jämfört med vad de gjorde tidigare.  

Förbättringsmöten: Det uppstartade förbättringsmötet gör att båda tillfrågade finner arbetet 

med ständiga förbättringar bättre idag än vad det var tidigare. En av de tillfrågade påpekar att 

de länge efterfrågat ett forum att arbeta med förbättringar. 

Visa resultat: Sista punkten i modellen handlar om att visa resultat snabbt. Båda tillfrågade 

svarar kort att de upplever att de kommer längre och längre i 5S-arbetet. Den ena tillfrågade 

anser att A3-papperna gör att de blir påminda om saker som behöver göras och att de då 

genomför det snabbare. Samma person anser att man ser hur mycket som förbättras då de 

kryssar för de uppgifter som är genomförda på A3-pappret. Den andra tillfrågade påpekar 

vikten av information på avdelningsmötena då före- och efterbilder visas. Personen anser att 

det är lätt att glömma hur det såg ut och fungerade tidigare och att det är bra att påminnas om 

hur det var tidigare. 
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10. Analys 

Detta kapitel presenterar författarens analys av genomförandets resultat. 

5S-revision 

5S-revisionpoängens utveckling visar att områdena har kommit längre och längre i sitt 5S-

arbete. Detta menar författaren beror på de åtgärder som vidtagits. Men resultatet kan också 

delvis bero på att det tar ett tag innan förändringar sjunker in och människor förstår vad det är 

som behöver göras. Många behöver en viss tid på sig för att smälta och bearbeta det nya vilket 

också Angelöw (2010) poängterar och därför lagt till som en etableringsfas i 

förändringsprocessen. Denna etableringsfas kan ha varit för kort så de anställda inte fick någon 

tid till bearbetning. 

Förbättringsområde åtta var det enda området som visade en sänkning av revisionspoängen 

vecka 22 i jämförelse med vecka 5. Detta beror på en ny hårdsvarv som köpts in och ankom 

vecka 11 enligt författaren. Detta kan påvisas genom att titta i Figur 33 som visar utvecklingen 

av revisionspoängen varje vecka, från vecka 5 till vecka 22 vid förbättringsområde åtta. Det 

visar att förbättringsområde åtta kommit upp i en revisionspoäng på nio poäng innan den nya 

hårdsvarven anlände. För att ge operatörerna förutsättningarna att höja revisionspoängen igen 

har ändamålsenliga skåp och arbetsbänkar beställts.  

Förbättringsområde nummer två nådde ej målet på åtta poäng men ökade dock sin poäng från 

fyra till sju poäng vilket är en ökning med tre poäng från vecka 5 till vecka 22. Författaren 

anser att anledningen till det är att produktionen har prioriterats före 5S-arbetet. Författaren har 

uppmuntrat de anställda till att utföra en 5S-dag under en helg. Detta har inte genomförts 

eftersom de arbetat mycket övertid för att klara av produktionen. Författaren har i efterhand 

upptäckt att det finns områden som inte har rensat bort allt som inte används. Om en dag vigs 

åt detta arbete anser författaren det vara mindre risk för att man missar gå igenom och sortera 

vissa saker. 

 

Figur 33 5S-revisionspoäng för förbättringsområde åtta. Egen bearbetning. 
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Preskriptiv modell 

Samtliga genomförda aktiviteter har visat sig haft önskad effekt på 5S-arbetet förutom 

kontrollrevisionerna. 

Kunskap: Intervjuerna visade att kunskapen om förbättringsarbete är högre nu än vad det var 

vecka 5. Det är viktigt att komma ihåg att man aldrig blir färdig med utbildningen utan att 

utbildning ska fortgå och utvecklas med förbättringsarbetet vilket Hirano (1990) också påpekar. 

Uppföljning och åtgärder: Författaren är av den uppfattningen att 5S-arbetet bör följas upp 

dagligen vilket Nord et al. (1997) stödjer. Författaren har utfört revisioner en gång i veckan och 

väglett och motiverat de anställda i snitt tre dagar i veckan. Detta arbete begränsades av att 

examensarbetet genomfördes på halvtid och kan därför förbättras genom att efterfråga och följa 

upp arbetet dagligen. Det ökar takten på införandet samt att de anställda ser att arbetet är 

prioriterat. 

Kontrollrevisioner: De anställda saknar uppmärksamhet från sin närmsta chef och 

företagsledningen. Tanken med kontrollrevisionerna är dels att hela SMC i Köping ska hålla 

samma nivå på 5S-arbetet, dels att ledningen ska visa engagemang. Nivån har följts upp bra 

men det har ej framgått för operatörerna att företagsledningen är engagerade och prioriterar 

samt följer upp 5S-arbetet aktivt. Författaren bedömer att uppmärksamheten på 

företagsledningens engagemang kan höjas genom att informera de anställda om när dessa 

kontrollrevisioner äger rum. Nackdelen är då att de förbereds på kontrollrevisionen och kan 

förbereda och göra i ordning arbetsplatsen till besöket. 

Delaktighet och motivation: Attitydförändringen som skett anser författaren beror på resultat 

som visats upp vilket gjort att de ser att 5S inte är så farligt utan kanske till och med är något 

bra. Självfallet påverkar också författaren de anställda då konversation förts om varför de är 

negativa till 5S och författaren gradvis har framfört argument för att arbeta med 5S. 

Författaren har lyckats involvera de anställda i revisionerna och få dem att känna sig delaktiga. 

Detta arbete kan förbättras ytterligare genom att utföra revisionerna dagligen på olika 

förbättringsområden vid skiftbytet. Då blir alla anställda delaktiga varje vecka i revisionen. 

Vid intervjuerna av nyckelpersoner framkom det att tillgänglig tid till 5S begränsar de 

anställdas chans att påverka 5S-arbetet. Även här är det viktigt att ledningen visar att 5S-arbetet 

är prioriterat och ger de anställda den tid som krävs för att genomföra förändringen. Hirano 

(1996) menar att man riskerar att förlora hela 5S-arbetet om man inte följer planerat 5S-arbete 

utan ger produktionen företräde. 

5S dagligen: Resultatet visar en positiv utvecklingsriktning när det gäller hur aktiva de 

anställda är samt antal personer som arbetar med 5S dagligen. Denna positiva utveckling kan 

ses som resultatet av arbetet med att motivera, göra delaktiga, följa upp och påvisandet av 

åtgärder. För att få alla att arbeta med 5S dagligen borde kanske författaren provat fem minuter 

5S varje dag som Bicheno et al. (2011) förordar. 

Förbättringsmöten: Arbetet med ständiga förbättringar ses som bättre idag än vad det var 

vecka 5. Det är bara en förbättringsgrupp uppstartad eftersom författaren vill sätta arbetssättet 

innan det sprids till varje förbättringsgrupp. Författaren vill heller inte starta upp saker som 

företaget inte klarar av att hålla igång själva. Framöver kommer det finnas förbättringsmöten 

till varje förbättringsområde vilket gör att arbetet med ständiga förbättringar sprids. Detta gör 

att arbetet med ständiga förbättringar är uppstartat men långt ifrån tillfredsställande. 
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Visa resultat: Att snabbt visa goda resultat har visat sig vara viktigt vilket också Kotter (1996) 

påpekar. För att även små saker som förbättras ska synas har det visat sig vara en god idé att 

använda sig av A3-pappret. Då punkten är genomförd kryssas den och operatörerna ser hur det 

såg ut tidigare på bilden. Självklart är det också viktigt att ständigt följa upp arbetet på 

avdelningsmötena. För att ytterligare förbättra 5S-arbetet anser författaren att man kan öka 

hastigheten på förbättringsarbetet genom att sätta upp tydligare mål på 5S-revisionerna och 

meddela de anställda att frågorna där kommer bytas ut med ett visst antal veckors mellanrum. 

Detta ger en sluttid för när arbetet ska vara gjort. Någon sådan begränsning upplever inte 

författaren finns i dagsläget vilket också påvisas av förbättringsområde två som ligger efter i 

5S-arbetet jämfört med andra områden.  
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11. Slutsatser och rekommendationer 

Detta kapitel inleds med svar på uppställda frågor. Vidare presenteras författarens slutsatser 

och reflektioner av arbetets syfte och mål. Rekommendationer till företaget för framtiden 

presenteras även i detta kapitel. 

Sammanställning av svar på uppställda delfrågor 

Frågeställningen som ska besvaras i detta examensarbete är hur 5S-arbetet ska drivas samt hur 

man banar väg för fortsatt förbättringsarbete på SMC i Köping. För att besvara frågeställningen 

har frågor besvarats som ska leda fram till svaret. 

Hur ser nuläget ut vid Raiseboring när det gäller 5S? 

Nulägesbeskrivningen visar att 5S-arbetet precis startats upp och att valda pilotområden ej 

färdigställdes innan hela verkstadens 5S-arbete påbörjades. En kunskapsbrist inom 

rotorsaksanalys har identifierats. Uppföljningen och kunskaper hos de anställda om nödvändiga 

åtgärder är bristfälliga. Den genomsnittliga revisionspoängen i verkstaden vecka 5 var nästan 

sex poäng av totalt elva poäng. 

 

Vad kan 5S ge för resultat? 

Den teoretiska referensramen visar att 5S kan ha både positiva effekter (se Bilaga 10, Tabell 1) 

och negativa effekter (se Bilaga 10, Tabell 2). Samtlig studerad litteratur anser att 5S ger en 

säkrare arbetsplats genom att minska arbetsplatsolyckor. Två tredjedelar av den studerade 

litteraturen påpekar att även kvaliteten förbättras om man arbetar med 5S. En tredjedel av 

studerad litteratur berättar att arbetsplatsen blir trivsammare, saker blir synliga, missförstånd 

minskar, grunden sätts för ständiga förbättringar, produktiviteten ökar, leveranser fås i rätt tid, 

slöserier elimineras samt behovet av golvyta minskar. Negativa effekter nämns enbart av två 

studerade källor. Nord et al. (1997) menar att man får se upp med att det fundamentala 

arbetssättet glöms bort. United States Enviromental Protection Agency (2011) menar att det 

negativa med 5S är att det ökar användandet av rengöringsmedel och färg samt bidrar till en 

kortsiktigt ökad avfallshantering. 

Benchmarkingen vid SMC Köpings nya verkstad visar att 5S har gett ett bättre utnyttjande av 

golvyta. Ergonomin har förbättrats med höj- och sänkbara bord och smartare förvaring samt att 

de anställda har fått en trivsammare arbetsplats. Benchmarkingen vid Volvo Powertrain i 

Köping visade på en större medvetenhet om hur arbetsplatsen ser ut hos de anställda och en 

vilja att hålla den ren och organiserad efter att 5S introducerats. 

Vad har värdepremien för påverkan på 5S-arbetet? 

Enkäten visar att värdepremien har resulterat i att nästan en tredjedel av de tillfrågade arbetar 

med 5S enbart för att det genererar pengar. Ingen av de tillfrågade anser att värdepremien har 

en negativ påverkan på 5S-arbetet. Fler än hälften av de som deltog i enkäten har inte 

reflekterat över hur de påverkas av värdepremien. 

Den teoretiska referensramen visar att Bicheno et al. (2011) förordar tävlingar och 

prisutdelningar för att driva 5S-arbetet framåt. Jäghult (2005) å sin sida menar att yttre 

belöningar är kortsiktiga och måste fortsätta för att det önskade beteendet ska fortsätta. Yttre 
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belöningar kan göra att de anställda arbetar för belöningen och inte för resultatet. Vidare 

förordar han inre belöningar som är den stora källan till motivation. 

Benchmarkingen av SMC i Köping visar att den nya verkstaden använder sig av yttre belöning 

i och med att de har värdepremien. För att hela tiden höja målen har företaget valt att ändra 

kraven för bonusen efter hand. Författaren har uppmärksammat vid 5S-revisioner att 

värdepremien har gjort att vissa anställda struntar i 5S-arbetet då de kommit upp i en 

revisionspoäng som ger den högsta bonusen. Benchmarkingen vid Volvo Powertrain i Köping 

visar att de har lyckats få en positiv utveckling på förbättringsarbetet genom att anordna 

tävlingar och prisutdelningar. De blandar inre och yttre belöning genom att uppmärksamma de 

som gjort något bra. Exempel på belöning är att lyckade initiativ visas upp på tavlor mitt i 

verkstaden. De blir också uppmärksammade med bl.a. blommor och kan få en resa i 

utbildningssyfte. 

Vad krävs för åtgärder i specifikt det tredje steget i 5S för att få ett hållbart arbete? 

Den teoretiska referensramen visar att det tredje steget innebär mer än städning. Både Bicheno 

et al. (2011) och Nord et al. (1997) anser att det krävs att man arbetar med rotorsaken till 

upptäckta avvikelser. Vidare anser de att städscheman fordras för att få ett hållbart arbete. 

Benchmarkingen av SMC i Köping visar att även de ser behovet av städscheman för att få ett 

hållbart arbete. Deras försök med att åtgärda alla punkter från initialrengöringen visar att det är 

viktigt att säkerställa resurser från bl.a. underhåll och teknik för att hitta och åtgärda rotorsaken 

till upptäckta problem. Benchmarkingen av Volvo Powertrain i Köping visar att arbetet med 

AM gör att 5S-arbetet blir lättare i steg tre. Även om 5S-arbetet inte inkluderar maskinerna så 

påverkar maskinerna oftast 5S-arbetet. Ett exempel på detta är maskiner som läcker olja och 

sprider spånor. För att undvika en lång och tidskrävande städlista måste rotorsaken till 

nedsmutsningen elimineras. Det är detta arbete som förenklas om företaget har ett AM-arbete 

på plats och kunskap inom rotorsaksanalys. Åtgärder för att minska städtid i steg tre kan bli 

kostsamma, därför är det bra att ha uppföljning på maskinerna och att kostnaderna kopplas till 

en maskin för att se var man ska börja arbetet först. Detta gör att det är lättare att få resurser till 

valda förbättringsområden eftersom det går att bevisa att det är det område som har störst 

problem. Benefit/Cost beräkningar visar sedan om aktuella åtgärder är lönsamma att införa. 

Hur bör 5S implementeras för att få ett bestående resultat? 

Den teoretiska referensramen visar på flera faktorer för att få ett bestående resultat. Till att 

börja med bör man ha i åtanke Kotters (1996) välbeprövade åttastegsprocess vid alla typer av 

förändringar. Specifika råd i 5S-arbetet ger Ljungberg (2000) då han menar att införandet bör 

integreras i den befintliga strukturen och inte bli ytterligare ett nytt koncept. Vidare anser han 

att man måste säkerställa att alla är motiverade och har disciplin. Nord et al. (1997) påpekar att 

de anställda måste anstränga sig och vara uthålliga i 5S-arbetet samt att arbete med 

pilotområden är att föredra. Vidare förordar de veckovisa 5S-revisioner precis som Bicheno et 

al. (2011). De sistnämnda anser också att ett hållbart 5S-arbete fås om man uppmärksammar 

arbetet genom t.ex. 5S-dagar, besök hos andra företag och tävlingar. 

Benchmarkingen av SMC i Köpings nya verkstad visar att utbildning är viktigt för att få 5S-

arbetet att fungera. Besök hos andra företag och att utföra täta 5S-revisioner har gjort att arbetet 

drivits framåt. Arbetet på nya verkstaden har visat att det är viktigt att 5S-arbetet efterfrågas 

och att ledningen tydligt visar att det är ett prioriterat arbete. Benchmarkingen av Volvo 

Powertrain i Köping visar att det är viktigt att motivationen finns. Även efterfrågan av arbetet 
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från chefer är viktig vilket även den interna benchmarkingen visade. Den externa 

benchmarkingen visade också att det är viktigt att säkra pengar till 5S för att inte bli stoppad av 

pengabrist vid en eventuell produktionsnedgång. Användande av pilotområden har visat sig 

vara en bra start men då på produktionsutrustning som är nyare och där man snabbt kan visa 

goda resultat. Utbildning satsar företaget mycket på liksom tävlingar för att uppmuntra till nya 

idéer. Slutligen har det visats att ledningen måste vara med, fördelar med arbetssättet måste ses 

av operatörerna och arbetet ska gälla alla. 

Reflektioner och slutsatser 

Det finns stora möjligheter till förbättring om man lär sig se slöserier i verksamheten. Med 5S 

skapar man en stabil grund och ger förutsättningar för fortsatt arbete med ständiga 

förbättringar. Fördelarna med 5S är många, de viktigaste som framkommit är att det ger färre 

arbetsplatsolyckor och en bättre kvalitet. 5S-arbetet skapar mervärde för kunden eftersom 

befintliga resurser används till värdeskapande aktiviteter. Nulägesbeskrivningen visade på 

brister med 5S-arbetet som beaktats i den framtagna modellen. Detta gör att den framtagna 

modellen är anpassad till SMC i Köpings förutsättningar och anspelar inte på att vara en modell 

som är den rätta för alla företag. 

Analysen av resultatet visar att den utformade 5S-modellen har haft önskad effekt på 

revisionspoängen. Det var två områden av totalt nio områden som inte klarade målet på åtta 

poäng. Anledningen till det var att produktionen ofta prioriterades vilket gjorde att 5S inte 

beaktades. Orsaken till det andra områdes ouppnådda mål var att en ny maskin köpts hem som 

ännu inte har all utrustning på plats. Detta visar tydligt på att 5S är ett arbete som ständigt 

måste pågå för att fungera. 

De viktigaste lärdomarna som arbetet med modellen gett är att besök på andra företag ger goda 

kunskaper samt att det är viktigt att utbilda mer ju längre man kommer i 5S-arbetet. 

Uppföljning bör ske på daglig basis och chefen måste uppmärksamma arbetet. Eftersom 5S-

arbetet ger bonus är det viktigt att bedömningen av revisionspoängen görs rätt och då är 

kontrollrevisioner ett bra sätt att utföra kontrollen på. Det är ledningen som utför 

kontrollrevisionerna och detta arbete kan utformas så att det även gagnar de anställdas syn på 

ledningens engagemang. Dock bör det påpekas att något slag av inre belöning bör komplettera 

denna form av yttre belöning för att undvika att de anställda arbetar för den yttre belöningen 

och inte resultatet vilket enkätundersökningen visade. Om kompletteringen inte görs går det 

inte att säkerställa ett effektivt och varaktigt 5S-arbete. För att få de anställda motiverade är det 

viktigt att diskutera arbetet och visa på snabba resultat. Till sist för att få ett fungerande arbete 

med ständiga förbättringar krävs förbättringsmöten. 
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Rekommendationer 

 Säkerställ att alla i ledningsgruppen förstår meningen och fördelarna med 5S. 

 Prioritera 5S-arbetet. Sätt en gräns för hur lång tid som det är accepterat att skjuta upp 

5S-sysslor. 

 Följ upp förbättringsarbetet dagligen. 

 Sätt tydligare mål på 5S-revisionspoängen för att öka framfarten på arbetet. 

 Arbeta mer med inre belöningar. 

 Utbildning i problemlösning för alla anställda. 

 Fortsätt starta upp förbättringsmöten så att alla operatörer tillhör någon 

förbättringsgrupp. 

 Utöka loggning av maskinerna för att kunna följa upp och jämföra TAK-värden. 

Använd sedan förbättringsmötena till att arbeta med de största störningarna. 

 Säkra resurser från stödfunktioner för att kunna driva arbetet med ständiga 

förbättringar. 
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Revisionsmall produktion 

 
  

                                                Vecka:

                                       Ständiga förbättringar produktion Utfärdare:

Område:

Steg  Nr                                Uppföljning Betyg Kommentar

1.

Det finns inget skrot, skräp, oanvänd eller 

trasig utrustning inom området

2.

Plocka undan kemikalier till avsedd plats 

när de använts

3.

Verktyg, utrustning och material har sina 

bestämda uppmärkta platser och förvaras 

där då de ej används

4.

Är pärmar och instruktioner väl 

strukturerade och uppdaterade, (inga 

handskrivna instruktioner utan signatur 

och datum sitter uppe)

5.

Hyllor, skåp, lådor och verktygstavlor är 

uppmärkta för att visas vad som förvaras 

där

St
äd

a

6.

Utrustningen och området runt maskinen 

är rent, städning och inspektion utförs 

enligt schema

7. Alla pallar är bandade och uppmärkta

8.

Upptäckta avvikelser (tillbud & risker) har 

blivit rapporterade

9.

Skydd på maskiner och verktyg sitter på 

plats 

10.

Inget material står för nödutgångar och 

elskåp

11.

Daglig tillsyn av lyftverktyg, kranar och 

truckar

Att åtgärda innan nästa audit: Ansvarig: Klar:

1.

2.

3.

Uppföljning genomförd av:

Betyg: Godkänt / Ej godkänt

St
ru

kt
u

re
ra

So
rt

e
ra

EH
S

Åtgärda avvikelserna innan nästa revision!

Bilaga 1 
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Revisionsmall kontor 

 

                                                Vecka:

                                       Ständiga förbättringar kontor Utfärdare:

Område:

Steg  Nr                                Uppföljning Betyg Kommentar

1.

Är information, pärmar, tavlor mm 

uppdaterade och uppmärkta?

2.

Har var sak sin plats & är material & 

utrustning "rätt placerade"?

3. Finns arbetsrutiner dokumenterade?

4. Är mappstrukturen i datorn bra?

5. Är behållare för källsortering tillgängliga?

6. Är arbetsplatsen ergonomiskt anpassad?

7.

Finns det material till utsläppta 

arbetsordrar?

8.

Finns det några kvalitetsproblem med 

material till utsläppt arbetsordrar?

9.

Finns det program för nya produkter som 

är släppta till produktionen?

10.

Finns ritningar för nya produkter som är 

släppta till produktionen?

11. Är testmappen förberedd?

Att åtgärda innan nästa audit: Ansvarig: Klar:

1.

2.

3.

N
ya

 p
ro

d
u

kt
e

r

Uppföljning genomförd av:

Betyg: Godkänt / Ej godkänt

EH
S

5
s

Åtgärda avvikelserna innan nästa revision!

M
at

e
ri

al

Bilaga 2 
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 Revisionsresultat produktion område 1-8, vecka 1-5 2012 

 

Bilaga 3 
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Enkät 

 

Enkät om 5S arbetet

Sätt ett kryss vid det alternativ som stämmer bäst.

Huvudsaklig arbetsplats? kontor verkstad

Känner du dig delaktig i arbetet med 5S? Ja Nej

Om JA, hade du arbetat med 5S även om det inte 

genererat pengar i värdepremien?
Ja Nej

Ja Nej

Positivt Negativt Vet ej

1 2 3 4 5

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Om NEJ, vad är det som gör att du ej känner dig                                 

delaktig?

Vet du vad du behöver göra för att höja revisionspoängen vid ditt område?

Arbetar du dagligen med 5S?

Vet du vad ditt område hade för poäng på senaste revisionen?

Har du varit med vid någon 5S-revision?

Är du intresserad av att besöka en maskingrupp på företaget som kommit 

långt med 5S arbetet?

Har du sett en arbetsplats som infört 5S?

Har du arbetat med 5S tidigare?

Har du fått tillräcklig information om vad 5S innebär?

Hur stor påverkan har värdepremien på ditt engagemang med 5S?                                             

(1 inget alls, 5 mycket)

Hur anser du att värdepremien påverkar ditt 5S arbete?

Bilaga 4 
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Enkätsvar verkstad 

 
Diagram 1 Känner du dig delaktig i arbetet med 5S? 

En fjärdedel av deltagarna känner sig inte delaktig i 5S-arbetet. Anledningarna till det var: 

 För att min kollega har gjort det mesta 

 Går till överdrift 

 Har ej tid 

 (Inget svar) 

 
Diagram 2 Hade du arbetat med 5S även om det inte genererat pengar i värdepremien? 

 
Diagram 3 Arbetar du dagligen med 5S? 

75% 

25% 

Ja 

Nej 

81% 

19% 

Ja 

Nej 

35% 

65% 

Ja 

Nej 

Bilaga 5.1 
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Diagram 4 Hur anser du att värdepremien påverkar ditt 5S-arbete? 

 
Diagram 5 Hur stor påverkan har värdepremien på ditt engagemang med 5S? 

 
Diagram 6 Har du fått tillräcklig information om vad 5S innebär? 

 
Diagram 7 Har du arbetat med 5S tidigare? 

45% 

0% 

55% 

Positivt 

Negativt 

Vet ej 

21% 

10% 

42% 

11% 

16% 
1 

2 

3 

4 

5 

80% 

15% 

5% 

Ja 

Nej 

Vet ej 

45% 

55% 

Ja 

Nej 

Bilaga 5.2 
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Diagram 8 Har du sett en arbetsplats som infört 5S? 

 
Diagram 9 Är du intresserad av att besöka en maskingrupp på företaget som kommit långt med 5S-arbetet? 

 
Diagram 10 Har du varit med vid någon 5S-revision? 

 
Diagram 11 Vet du vad ditt område hade för poäng på senaste revisionen? 

55% 
40% 

5% 

Ja 

Nej 

Vet ej 

40% 

60% 

Ja 

Nej 

65% 

35% 
Ja 

Nej 

70% 

30% 
Ja 

Nej 

Bilaga 5.3 
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Diagram 12 Vet du vad du behöver göra för att höja revisionspoängen vid ditt område? 

  

75% 

25% 

Ja 

Nej 

Bilaga 5.4 
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Frågeformulär benchmarking 

 

Figur 1 Benchmarking-processens fem steg. Baserad på Karlöf och Östblom (1993). 

1. Anställda i Köping? 

2. Organisation? 

3. Hur många arbetar som lean-koordinatorer per anställd? 

4. När startades arbetet med 5S? Vid uppgång/nedgång (bra/dåligt)?  

5. Tidigare försök som misslyckats, anledning? 

6. Ni började med ett pilotområde? Hur var skicket på maskinerna där? 

7. Vad anser Ni om valet av pilotområde med avseende på nya och äldre maskiner? 

8. Ingår förbättringsarbetet i arbetsbeskrivningen för alla anställda? 

9. Hur ser utbildningen i 5S och problemlösning ut för operatörer? 

10. Vad använder Ni er av för problemlösningstekniker? T.ex. pareto, 5-Varför, PDCA… 

11. Hur tycker Ni att någon som driver förbättringsarbete ska vara som person? Viktiga 

egenskaper? 

12. Hur dokumenterar Ni problemlösningen? 

13. Hur agerar Ni om någon operatör vägrar arbeta med förbättringsarbete och 

argumenterar för hur dålig förändringen är? 

14. Hur motiverar Ni era medarbetare att arbeta dagligen med 5S och problemlösning? 

15. Hur upplevde Ni personalens syn på förändringsarbetet i början? En tredjedel brukar ha 

en inställning som är direkt negativ, en tredjedel som vacklar samt en tredjedel som är 

positiv till förändringen enligt Nord, Pettersson och Johansson (1997). 

16. Anser Ni att mailen som alla anställda har är en stor tillgång i arbetet med 5S och 

förbättringar? På vilket sätt? 

17. Hur har Ni upplevt att 5S-arbetet har påverkat omgivningen? 

18. Hur mäter Ni era framsteg? Antal förbättringar per anställd? Stopptid? Revisionspoäng? 

19. Hur ofta genomförs 5S-revisioner på varje avdelning? 

20. Hur går revisionerna till? Vilka deltar? 

21. Hur meddelar Ni resultatet från 5S-revisioner till alla anställda? Hur får Ni alla att delta 

aktivt med att åtgärda revisionspunkter? 

Vad skall 

benchmarkas? 

Identifiera 
benchmarking-

partners 

Informations- 

insamling 
Analys 

Genomförande 
för resultat 
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22. Hur arbetar underhåll- och teknikorganisationen för att stödja ständiga förbättringar i 

produktionen? Förbättringsforum, tavelmöten… 

23. Procent förebyggande underhåll och procent avhjälpande underhåll? 

24. Hur arbetar Ni med läckage i maskiner? 

25. Har Ni förslagsverksamhet och hur tycker Ni i sådant fall att det fungerar? 

26. Hur arbetar Ni i steg 3 för att få ett hållbart resultat när det gäller 5S? 

27. Hur bör 5S implementeras enligt er för att få ett bestående resultat? 

28. Vad har Ni upplevt som svårast i arbetet med 5S? 

29. Är det något Ni tycker att jag missat att fråga som Ni gärna vill berätta om? 
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Skylt för uppmärkning av inhyrda firmors material 

  

Bilaga 7 



   

  

81(83) 

Före- och efterbilder 5S 
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Diskussionsunderlag till intervjuer gällande resultatet 

 
  

Jämförelser kommer göras där:

"bättre tidigare" = om det fungerade bättre innan vecka 5 än vad det gör nu.

"bättre idag" = om det fungerar bättre idag än vad det gjorde vecka 5. 

"ingen skillnad" = märks ingen skillnad mellan hur det var vecka 5 och hur det är nu.

Frågorna nedan är ställda för att ta reda på hur 5S-modellen påverkat resultatet genom att göra en jämförelse av 

tiden vid uppstart med idag. 

Innan vecka 5 deltog Ni i en 5S-utbildning. Besöka andra företag i 5S-

utbildningssyfte är något nytt. Vad anser Ni om detta?
Kunsk

ap
Bättre tidigare

Ingen skillnad

Bättre idag

Innan vecka 5 deltog Ni i en 5S-utbildning. Besöka andra företag i 5S-

utbildningssyfte är något nytt. Vad anser Ni om detta?
Kunsk

ap

Uppfö
ljn

in
g &

 å
tg

är
der

I vilken utsträckning uppmärksammas ert 5S arbete? Bättre tidigare

Ingen skillnad

Bättre idag

Bättre tidigare

Ingen skillnad

Bättre idag

Bättre tidigare

Ingen skillnad

Bättre idag

5S informationen på avdelningsmötena? Bättre tidigare

Ingen skillnad

Bättre idag

Kontro
llr

ev.

Vad anser Ni om det nya systemet med A3-papper med information om 

åtgärdspunkter?

Hur har återkopplingen i 5S-arbetet fungerat?

Ann-Charlotte och verkstadscheferna har börjat utföra kontrollrevisioner varje 

månad.

Uppfö
ljn

in
g &

 å
tg

är
der

Bättre tidigare

Ingen skillnad

Bättre idagKontro
llr

ev.

Delakt
ighet o

ch
 m

otiv
atio

n

Ann-Charlotte och verkstadscheferna har börjat utföra kontrollrevisioner varje 

månad.

Hur anser Ni att de anställdas attityd till 5S har förändrat över tiden sedan uppstart? Bättre tidigare

Ingen skillnad

Bättre idag

Hur upplever Ni delaktigheten vid 5S-revisionerna? Bättre tidigare

Ingen skillnad

Bättre idag

Utsträckning som Ni kan påverka ert 5S-arbete? Bättre tidigare

Ingen skillnad

Bättre idag

Delakt
ighet o

ch
 m

otiv
atio

n

5S d
ag

lig
en

Hur upplever Ni att de anställda är aktiva i 5S-arbetet? Bättre tidigare

Ingen skillnad

Bättre idag

I vilken utsträckning arbetar de anställda med 5S dagligen? Bättre tidigare

Ingen skillnad

Bättre idag

Fö
rb

. m
öte

n

5S d
ag

lig
en

Vad tycker Ni om det uppstartade förbättringsmötet? Bättre tidigare

Ingen skillnad

Bättre idag

Visa
 re

su
lta

t

Fö
rb

. m
öte

n

Kommer Ni längre och längre i ert 5S-arbete? Bättre tidigare

Ingen skillnad

Bättre idag

Övr
ig

t

Visa
 re

su
lta

t

Vad tycker Ni om det nya verktygs- och materialsystemet som inhyrda firmor ska 

följa?

Bättre tidigare

Ingen skillnad

Bättre idag
Övr

ig
t

Vad tycker Ni om det nya verktygs- och materialsystemet som inhyrda firmor ska 

följa?
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Positiva och negativa effekter av 5S 

Positiva effekter av 5S 

Nord, 

Pettersson 

& 

Johansson 

(1997) 

Moulding 

(2010) 

Ljungberg 

(2000) 

Ritzman, 

Krajewski 

& 

Malhotra 

(2010) 

Liker 

(2009) 

United 

States 

Enviro-

mental 

Protection 

Agency 

(2011) 

Färre arbetsplatsolyckor X X X X X X 

Förbättrad kvalitet X X  X X  

Trivsammare arbetsplats X  X    

Ser saker som tidigare 

inte gick att se 
X   X   

Minskar missförstånd X    X  

Sätter grunden för 

ständiga förbättringar 
 X X  

 
 

Högre produktivitet  X  X   

Leveranser i rätt tid  X  X   

Slöserier elimineras   X  X  

Minskat behov av golvyta    X  X 

Effektivare medarbetare X      

Ökar engagemanget X      

Går från korrigerande 

åtgärder till förebyggande 

åtgärder 

X      

Ger högre moral  X     

Maskiner och utrustning 

får bättre underhåll 
  X  

 
 

Lägre kostnader    X   

Samarbetet i gruppen 

förstärks 
    X  

Mindre elektricitet      X 

Onödig förbrukning av 

material och kemikalier 

minskas 

    

 

X 

Tabell 1 Sammanfattning av positiva effekter av 5S från litteraturstudien. Egen bearbetning. 

Negativa effekter av 5S 

Nord, 

Pettersson & 

Johansson 

(1997) 

United States 

Enviromental 

Protection 

Agency (2011) 

Det fundamentala 

arbetssättet glöms bort 
X  

Ökad användning av färg 

och rengöringsmedel 
 X 

Kortsiktig ökad 

avfallshantering 
 X 

Tabell 2 Sammanfattning av negativa effekter av 5S från litteraturstudien. Egen bearbetning. 
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