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Abstract 

Purpose: The Swedish construction industry faces issues such as having the highest 

construction costs in the EU, experiencing low efficiency and facing growing foreign 

competition. The civil engineering industry is particularly affected. Small and medium 

sized enterprises (SMEs) have limited possibilities to implement methods to improve 

efficiency and may therefore need support. 

5S is a method of organizing a workplace or a production line. The purpose of 5S is to 

minimise non value creating activities by using small means of resources. With a well 

organised and functional workplace, possibilities are provided for increased 

productivity. 

The objective of the thesis has been to analyse how a traditionally managed civil 

engineering project alters when 5S is implemented in the production. 

Method: To fulfil the objective of the thesis, 5S has been implemented in a civil 

engineering project. To survey the results, a questionnaire and several interviews have 

been conducted with the project staff involved and field observations have been made 

to collect empirical data. In addition, a literature study has been conducted to map the 

existing research on the subject and to find which problems may arise during 

implementation. 

Findings: The result showed that 5S is a simple and powerful method for achieving 

increased efficiency and order at a construction site. By adapting 5S to the conditions 

of the civil engineering industry and by motivating staff, 5S contributed to improving 

the workplace's productivity and working environment. 

Implications: The implications of the thesis is that the civil engineering company will 

practice 5S in its production. The recommendations are that the company should 

appoint a 5S manager in each work team, continuously hold 5S meetings in production 

and implement 5S in one project at a time as all civil engineering projects have more or 

less unique conditions. 

Limitations: The thesis was delimited to treating 5S in a relatively small-scale project 

in a SME company within in the civil engineering industry. The result is probably 

unique to the type of construction projects that was analysed as it was dependent on the 

involvement and understanding of certain individuals. 

Keywords: 5S, Lean, SME-companies, implementation issues, civil engineering 

industry.
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Sammanfattning 

Syfte: Den svenska byggbranschen tampas med EU:s högsta byggkostnader, låg 

effektivitet och växande utländsk konkurrens. Anläggningsbranschen är särskilt 

drabbad. Små- och medelstora företag (SME-företag) har begränsade möjligheter att 

implementera metoder för att effektivisera produktionen och kan därför behöva stöd 

med detta. 

5S är en metod för att organisera en arbetsplats eller en produktionslinje. Syftet med 5S 

är att med små medel minimera icke värdeskapande aktiviteter. Med en välorganiserad 

och funktionell arbetsplats ges stora möjligheter till ökad produktivitet.  

Rapportens mål har varit att undersöka hur ett traditionellt styrt byggprojekt förändras 

då 5S implementeras i produktionen.  

Metod: För att uppfylla målet har 5S implementerats i ett anläggningsprojekt. För att 

kartlägga resultaten och samla in empiri har en strukturerad utfrågning och flera 

intervjuer genomförts med den berörda personalen och fältobservationer har 

genomförts. Dessutom har en litteraturstudie genomförts för att kartlägga 

forskningsfronten och vilka problem som eventuellt kan uppstå.  

Resultat: Resultatet visade att 5S är en enkel och kraftfull metod för att åstadkomma 

ökad effektivitet och ordning på en byggarbetsplats. Genom att anpassa 5S efter 

anläggningsbranschens förutsättningar och genom att motivera personalen bidrog 5S 

till att arbetsplatsens produktivitet och arbetsmiljö förbättrades. 

Konsekvenser: Konsekvenserna av rapporten är att entreprenadföretaget kommer att 

tillämpa 5S i sin produktion. Rekommendationerna är att företaget bör utse en 5S-

ansvarig i varje arbetslag, kontinuerligt hålla 5S-möten i produktionen samt 

implementera 5S i ett projekt åt gången då alla anläggningsprojekt har mer eller mindre 

unika förutsättningar. 

Begränsningar: Arbetet avgränsades till att behandla 5S i ett relativt småskaligt projekt 

i ett SME-företag verksamt inom anläggningsbranschen. Resultatet är troligtvis unikt 

för den typ av byggprojekt som behandlats då arbetet varit beroende av ett antal 

individers engagemang och förståelse. 

Nyckelord: 5S, Lean, SME-företag, implementeringsproblematik, 

anläggningsbranschen.
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1 Inledning 

 Bakgrund 
Jämfört med övriga industrin lider byggbranschen av problem med 

budgetöverskridningar, kvalitetsbrister och förseningar vilket resulterar i höga 

kostnader och försämrade resultat. Anläggningsbranschen utmärks av stor konkurrens 

och små vinstmarginaler (Sveriges Byggindustrier, 2015), vilket i längden påverkar 

samhället och individen.  

För att motverka problemen söker byggföretag efter lösningar hos bland annat 

tillverkningsindustrin. En metod för att effektivisera produktionsprocessen och 

eliminera icke värdeskapande aktiviteter i byggprojekt är produktionsmetoden Lean 

Construction och det tillhörande verktyget 5S (Nowotarski, Paslawski, & Matyja, 

2016).  

5S utvecklades i Japan på 1950-talet och är en metod för att organisera en arbetsplats 

eller en produktionslinje. Syftet med 5S är att med små medel minimera slöseri i form 

av bland annat väntan, onödiga transporter och lagerhållning. Detta uppnås igenom att 

man implementerar fem steg i produktionen; Seiri (sortera), Seiton (ställa iordning), 

Seiso (städa), Seiketsu (standardisera) samt Shitsuke (skapa vana). (Gao & Low, 2014) 

En funktionell och organiserad arbetsplats bidrar till ökat engagemang hos de anställda. 

Det är dessutom ett baskrav för att kunna få fram ett standardiserat arbetssätt och 

därigenom kunna uppnå förutsägbarhet på processnivå. (Petersson, Johansson, Broman, 

Blücher, & Alsterman, 2012) 

 Problembeskrivning 
Josephson och Saukkoriipi (2007) påvisade att så mycket som 30-35 % av 

produktionskostnaderna i byggprojekt kan kopplas till slöseri. Studien visar att 

kostnaderna för fel i flera undersökta husbyggnadsprojekt ligger i storleksordningen 6 

till 11 % av byggkostnaderna exklusive kostnader för skadegörelse, 

besiktningsanmärkningar och byggfelsförsäkringar.  

En typ av slöseri som identifierades var det individuella slöseriet, det vill säga då 

byggnadsarbetare, platschefer och konsulter ägnar oproportionerligt stora delar av sin 

arbetstid åt icke värdeskapande aktiviteter såsom väntan, outnyttjad tid och transporter. 

(Josephson & Saukkoriipi, 2007)  

Enligt Sveriges byggindustrier är höga byggkostnader en orsak till att 

husbyggnadsproduktionen minskade mellan 2005 – 2015 (Sveriges Byggindustrier, 

2015). Dessutom råder en generell konsensus om att produktivitetsutvecklingen inom 

anläggningsbranschen i Sverige är låg och att det finns möjligheter till besparingar 

genom effektivisering (Statskontoret, 2010). 

Svenska byggföretag måste dessutom börja vänja sig vid att konkurrera med företag 

och arbetskraft från bland annat Kina och Östeuropa och en allt större del av 

byggnadsmaterialen som används i Sverige produceras numera i låglöneländer. 

(Josephson & Saukkoriipi, 2009)  
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Josephson och Saukkoriipi skriver att: 

Svenska företag kan f.n. inte konkurrera med låga löner eller låga priser på lokaler, 

utrustning mm. De måste därför konkurrera med effektiva processer, såväl 

produktionsprocesser som ledningsprocesser. (Josephson & Saukkoriipi, 2009, s. 11) 

Josephsons och Saukkorripis studier är i skrivande stund tio respektive åtta år gamla 

men det finns flera tecken på att problemen fortfarande är aktuella. En artikel publicerad 

av det amerikanska managementkonsultföretaget McKinley & Company (2015) 

påvisade att 98 % av stora internationella byggprojekt blir försenade samt att arbetare 

inom tillverkningsindustrin är 1,7 gånger effektivare än arbetare inom byggindustrin 

mätt i dollar per arbetare (Changali, Mohammad, & van Nieuwland, 2015). Dessutom 

har Sverige år 2015 EU:s högsta byggpriser enligt Eurostat (2016) och har haft detta 

sedan 2011. 

En genomgång av tidigare forskning har funnit få forskningsarbeten som behandlar 5S 

inom byggproduktion med fokus på SME-företag. De forskningsarbeten som studerats 

visar att 5S är en lämplig metod för att skapa en bra grund till vidare implementering 

av Lean Production. Studierna visar att många organisationer har problem vid 

implementering av 5S och att det är den mänskliga faktorn som spelar störst roll.  

SME-företag (eng: small and medium-sized enterprises) definieras som företag med 

mindre än 250 anställda och årlig omsättning på mindre än 50 miljoner euro 

(Europeiska kommissionen, 2006). SME-företag har stor betydelse för byggbranschen 

då 99 % av alla företag inom bygg- och anläggningsentreprenad i Sverige har mindre 

än 200 anställda (Statistiska Centralbyrån, 2013). SME-företag har av resursmässiga 

skäl inte samma möjligheter att implementera nya tekniker, metoder och kompetenser 

för att effektivisera produktionsprocessen som stora byggföretag trots att deras roll i 

samhällsbyggandet är minst lika stor (Kamal & Flanagan, 2014).  

Slutsatserna man kan dra av problemformuleringen är att: 

▪ Byggbranschen behöver arbeta med att minska slöseri och icke värdeskapande 

aktiviteter. 

▪ Byggbranschen i allmänhet och anläggningssektorn i synnerhet behöver bli 

mera produktions- och kostnadseffektiv. 

▪ SME-företag kan behöva stöd med att implementera metoder för att öka 

effektiviteten, förbättra resultaten och minska slöseriet. 

 Mål och frågeställningar 
Rapportens mål är att undersöka hur ett traditionellt styrt byggprojekt förändras 

då 5S implementeras i produktionen. För att uppfylla detta har målet brutits ner i 

följande tre frågeställningar: 

1. Vilka förutsättningar behövs för att implementera 5S i produktionen? 

2. Hur påverkas produktionen av att implementera 5S? 

3. Vilken syn på 5S har den, i projektet, inblandade personalen före respektive 

efter implementeringen? 
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 Avgränsningar 
För att genomföra rapporten inom given tidsram begränsades det till att omfatta 5S i ett 

mindre projekt vid ett SME-företag som verkar inom anläggningsbranschen. 

Avgränsningen till SME-företag inom anläggningsbranschen motiveras under 

problembeskrivningen. Rapporten behandlar inte SME-företaget som organisation. 

Istället fokuserar rapporten på de resurser och förutsättningar som karakteriserar ett 

SME-företag.  

5S valdes ut då arbetsinsatsen och kostnaden har visat sig vara relativt låg och lämpas 

därför väl till att använda i början av ett företags implementering av Lean (Nowotarski, 

Paslawski, & Matyja, 2016). 

Den insamlade empirin berör endast den fasta personalen på byggarbetsplatsen. 

Underentreprenörer och besökare omfattades inte av praktiska skäl. 

 Disposition 
Rapporten är uppdelat i sex kapitel, som är disponerade enligt följande: 

▪ Kapitel 1: Inledning 

▪ Kapitel 2: Metod och genomförande 

▪ Kapitel 3: Teoretiskt ramverk 

▪ Kapitel 4: Empiri 

▪ Kapitel 5: Analys och resultat 

▪ Kapitel 6: Diskussion och slutsatser 

▪ (Referenser) 

▪ (Bilagor) 

Kapitel 1 presenterar bakgrunden och problembeskrivningen till rapporten. I samma 

kapitel presenteras målen, frågeställningarna samt arbetets avgränsningar.  

Kapitel 2 presenterar de metoder som tillämpas för att besvara frågeställningarna och 

uppfylla målet. I kapitlet presenteras även hur rapportens trovärdighet säkras. 

I kapitel 3 presenteras den litteratur och teori som använts för att skriva rapporten.  

I kapitel 4 presenteras den empiri som samlats in i samband med implementeringen av 

5S. I kapitlet presenteras även hur arbetet med implementering av 5S har genomförts 

praktiskt.  

I kapitel 5 analyseras empirin och rapportens resultat redovisas. 

I kapitel 6 diskuteras resultatet, resultatets trovärdighet, de valda metoderna och 

begränsningarna. Kapitlet avslutas med en slutsats, några rekommendationer till företag 

som vill implementera 5S samt förslag till vidare forskning.  

Slutligen sammanfattas de källor som använts i rapporten i en referenslista och 

relevanta bilagor bifogas.
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2 Metod och genomförande 
De metoder som valts för insamling av data är:  

▪ Allmän litteraturstudie.  

▪ Strukturerad utfrågning med stängda frågor. 

▪ Strukturerad intervju med öppna frågor. 

▪ Deltagande observation. 

Ett studiebesök på byggföretaget Ytterbygg AB har genomförts med syftet att samla in 

inspiration inför implementeringen av 5S. Ytterbygg AB tilldelades utmärkelsen ”årets 

Lean-byggare” år 2012. (Lean Forum Bygg, 2012) 

 Undersökningsstrategi 
Undersökningen baseras på aktionsforskning och är en kombination av kvalitativ och 

kvantitativ studie. Aktionsforskning kan ses som ett mellanting mellan experiment och 

en fallstudie och utvecklades av socialpsykologen Kurt Lewis på 1940-talet (Blomkvist 

& Hallin, 2014). Inom aktionsforskning finns flera olika läror (McNiff, 2014; Herr & 

Anderson, 2005). Herr och Anderson (2005) beskrev följande mål som gemensamt för 

dessa läror; 

(a) the generation of new knowledge, (b) the achievement of action-oriented 

outcomes, (c) the education of both researcher and participants, (d) results that are 

relevant to the local setting, and (e) a sound and appropriate research methodology. 

(Herr & Anderson, 2005, s. 54) 

McNiff (2014) skriver att oavsett vilken typ av aktionsforskning som genomförs anses 

dessa mål tas som standard för utförandet. Vid arbete med aktionsforskning arbetar man 

alltid med verkliga problem där syftet är att hjälpta till att komma fram till en lösning 

på problemet (Blomkvist & Hallin, 2014). Aktionsforskare måste ha kompetens inom 

forskningsmetodiken samt kunskapen att förflytta de deltagande mot ett framgångsrikt 

resultat genom aktionstagandet (Herr & Anderson, 2005). 

Blomkvist och Hallin (2014) beskriver att i aktionsforskning ingår det att: 

1. Identifiera ett problem. 

2. Samla data och göra en preliminär analys av vad som orsakar problemet. 

3. Stämma av diagnosen med uppdragsgivaren. 

4. Gemensamt komma fram till lämplig handling för att åtgärda problemet. 

5. Agera. 

6. Samla data om hur processen gått och göra en ny analys. 

7. Stämma av med uppdragsgivaren. 

I undersökning användes deltagande aktionsforskning (eng: Participatory Action 

Research – PAR) som undersökningsstrategi. PAR är en form av applicerad social 

forskning och beskrivs av Lundberg och Starrin (2001) som ett pragmatiskt 

tillvägagångssätt vid deltagande forskning. Vid ett pragmatiskt tillvägagångssätt anses 

det att de som påverkas av eventuella förändringar behöver bli involverade i 

forskningsprocessen från början. De blir då mera motiverade att arbeta för förändring 

och tar större ansvar. (Lundberg & Starrin, 2001) Detta är något som återkommer i Lean 

Production. 
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Under arbetet krävdes ett aktivt deltagande från de både författarna, yrkesarbetare och 

chefer, från start till slut. Det var viktigt att alla parter var medvetna om syftet och målet. 

Efter rapporten analyserades resultatet för att sedan tillämpas i övriga produktionen hos 

entreprenadföretaget. Slutsatsen är således att aktionsforskning lämpas väl som 

forskningsmetod då rapporten är byggt tillsammans med subjektet med mål att tillföra 

ny och relevant kunskap, praktiskt som akademiskt. 

 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 
I figur 1 redovisas vilka metoder för datainsamling som används för att besvara 

frågeställningarna. Metoderna beskrivs utförligare nedan. 

 Figur 1. Koppling mellan frågeställningar och metoder för datainsamling 

I tabell 1 redovisas syftet med frågeställningarna. 

Tabell 1. Syftet med frågeställningar. 

Frågeställning Syfte 

1 Att kartlägga de förutsättningar som kan behövas för att implementera 5S och 
jämföra dessa med teori och tidigare forskning. 

2 Att få fram information om hur 5S har påverkat personalen och 
produktiviteten. 

3 Att finna kopplingar mellan de problem som uppkommit under 
implementeringen och yrkesarbetarnas inställning till 5S. 
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2.2.1 Litteraturstudie 
Inför kapitel 1, 2 och 3 har en allmän litteraturstudie genomförts. Denna har därefter 

pågått under hela arbetet. 

En allmän litteraturstudie beskriver och analyserar forskning utan att använda sig av ett 

systematiskt arbetssätt. Den genomförs lämpligen när man vill göra en 

bakgrundskontroll för att motivera en empirisk studie eller vill beskriva kunskapsläget 

inom ett visst område. Eftersom litteraturstudien är översiktlig så riskerar arbetet som 

genomförts att vara otillförlitlig då författarna endast tagit del av en begränsad mängd 

relevant forskning. Dessutom kan arbetet lätt bli subjektivt om studier väljs utefter sina 

egna ståndpunkter. (Eriksson Barajas, Forsberg, & Wengström, 2013) 

2.2.2 Intervjuer 
Intervjuer genomfördes i två former; strukturerad utfrågning med stängda frågor samt 

personliga intervjuer med strukturerade, öppna frågor. 

En strukturerad utfrågning är i grunden ett frågeformulär med färdigformulerade frågor 

som ligger i en bestämd ordningsföljd och där de flesta frågorna har fasta 

svarsalternativ. (Grønmo, 2006) 

Vid personliga intervjuer sitter respondenten ned och samtalar tillsammans med 

intervjuaren. Vid personlig intervju kan frågeformuläret vara större och mer 

komplicerat då intervjuaren hanterar detta och kan motivera respondenten samt förklara 

frågorna. (Grønmo, 2006) 

De personliga intervjuerna disponeras i enlighet med Trattmodellen, se figur 2. 

Trattmodellen är uppdelad i sex steg, där respondenten får börja fritt och öppet, varefter 

frågorna blir mera specifika och snävare för att sedan avslutas öppet (Kylén, 2004). Vid 

intervjuerna tillämpades en modifierad variant av trattmodellen, där modellen tillämpas 

på varje enskild fråga då detta ger ett bättre flöde i intervjun.  

 

Figur 2. Trattmodellen (Kylén, 2004)  

Inför intervjuerna togs en intervjuguide fram. Intervjuguider används i personliga 

intervjuer som stöd för intervjuaren och den intervjuade och visas fram i början av 

intervjun (Kylén, 2004). 

2.2.3 Deltagande observation 
Deltagande observation innebär att forskaren samlar in data genom att själv närvara på 

platsen medan aktörerna handlar, samspelar, utrycker åsikter eller är inblandade i 

händelser. Forskaren måste vara på platsen där aktörerna är för att kunna samla in data 

när de aktuella händelserna inträffar. Det bästa sättet att vara på plats är att vara med i 

aktörernas egen verksamhet. En observationsblankett kan tas fram för att styra 

observationerna och göra bearbetningen enklare. (Grønmo, 2006) 
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 Arbetsgång 
I detta kapitel redogörs för hur arbetet har genomförts, från början till slut. 

I figur 3 redovisas översiktligt rapportens vetenskapliga arbetsgång med fokus på 

kopplingen och relationen mellan mål och frågeställningar, valda metoder och resultat. 

Sedan följer en presentation av hur litteraturstudien, intervjuerna och observationerna 

genomförts. Arbetsgången för implementeringen presenteras under empiri. 

 

2.3.1 Litteraturstudie 
För att genomföra en lyckad implementering genomfördes en iterativ litteraturstudie. 

Litteraturstudien genomfördes för att utarbeta vilken forskningsmetod och 

datainsamling som är lämpligast för att skriva rapporten och forma relevanta teorier till 

frågeställningen. Syftet med litteraturstudien var att skapa en överblick och analysera 

de problem branschen står inför, vad som gjorts inom ämnet, förutsättningar inför 

implementering samt hur rapporten kan bidra till ny kunskap.  

Sökorden som användes vid litteratursökningen var; 5S, Action Research, 

Aktionsforskning, bygg, construction, implementation, Implementering, 

Implementeringsproblematik, Lean, Lean Construction, Lean Production, SME, PAR, 

Participatory Action Research. 

De databaser och sökmotorer som använts är; DIVA (studentuppsatser), JU 

Högskolebibliotek, IGLC, Science Direct, Emerald Insight, Taylor & Francis Online, 

Asian Social Science, SAGE Research Methods, Google (endast vid sökning av 

specifikt material). 

För tryckt litteratur användes Jönköping Universitys bibliotek. 

2.3.2 Intervjuer 
En strukturerad utfrågning med stängda frågor genomfördes före implementeringen och 

syftade till att stärka validiteten kring vilken syn och förutsättningar som fanns inom 

entreprenadföretaget före implementeringsfasen. Resultatet fördes sedan in i 

stapeldiagram och tabeller för analysering. Utfrågningsbladet är bifogat, se bilaga 1.  

Figur 3. Rapportens vetenskapliga arbetsgång 
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Personliga intervjuer med strukturerade, öppna frågor genomfördes vid två tillfällen, en 

gång före (intervju 1, se bilaga 2.2), och en gång efter (intervju 2, se bilaga 2.3) 

implementeringen. En intervjuguide togs fram för att styrka intervjuernas reliabilitet, 

se bilaga 2.1. 

Intervju 1 syftade till att få insikt i hur arbetet bedrevs på entreprenadföretaget samt 

vilken syn de inblandade i projektet hade på 5S före implementering. Intervju 1 

genomfördes med tre tjänstemän, två anläggningsarbetare och två maskinister. Samtliga 

var inblandade i det för rapporten aktuella projektet. 

Intervju 2 syftade till att utreda om de inblandade i projektet hade ändrat uppfattning 

om 5S under arbetets gång, hur deras syn förändrats och hur 5S påverkat produktionen. 

Intervju 2 genomfördes med två tjänstemän, två anläggningsarbetare och två 

maskinister. Efter diskussion mellan författarna beslutades det att inte intervjua 

tjänsteman 3 (TJM3) i intervju 2, då individen inte varit delaktig i projektet på den nivå 

som eftersträvats.  

Intervjuerna genomfördes parvis där intervjuaren antecknade vad respondenten sade 

samt spelade in samtalet. Därefter gick intervjuaren igenom svaren med respondenten 

för att försäkra sig om att svaren uppfattades korrekt. Efter intervjun transkriberades 

materialet för att säkerställa anonymiteten och underlätta vid analysen av empirin. 

Transkriberingarna är bifogade, se bilaga 2.4. 

2.3.3 Deltagande observation 
En observationsblankett upprättades och följdes i de deltagande observationerna, se 

bilaga 3.1. Observationen genomfördes två gånger i veckan där observatören aktivt 

antecknade och fotograferade det som noterades. Vid observationstillfällena deltog 

båda författarna men observerade och antecknade enskilt. Därefter har 

observationsanteckningarna diskuterats, granskats och bearbetats. Efter 

observationstillfällena sammanställdes observationerna i matriser för att underlätta vid 

analys av empirin, se bilaga 3.2. 

 Trovärdighet 
I detta kapitel redogörs det för hur rapportens trovärdighet säkras utifrån begreppen 

validitet och reliabilitet. 

Vid aktionsforskning är det största och främsta problemet forskarens plats i det 

praktiska arbetet och hur det påverkar resultatet. Som forskare erkänner man att 

undersökningen inleds från olika perspektiv baserat på egna unika erfarenheter (Herr & 

Anderson, 2005). Olika forskare antar olika attityder inom aktionsforskning vilket i sin 

tur influerar deras tillvägagångssätt (McNiff, 2014).  

Partiskhet och subjektivitet är accepterat inom aktionsforskning såtillvida att det kan 

granskas kritiskt. För att säkerställa att resultatet inte blir subjektivt kan åtgärder behöva 

vidtas. (Herr & Anderson, 2005) 

Rapportförfattaren Björn Olvon är anställd hos entreprenadföretag där studien för 

rapporten har genomförts. För att undvika att arbetet blir partiskt har båda författarna 

kritiskt granska data och slutsatser. Vidare vidtogs åtgärder för att stärka arbetets 

validitet och reliabilitet. Hur detta genomförts praktiskt presenteras i nästa avsnitt. 



Metod och genomförande 

9 

2.4.1 Validitet 
Validitet syftar på hur väl materialet stämmer överens med de problemställningar som 

ska belysas. Validiteten bedöms som tillfredställande då insamlad data är värdefull och 

passar väl in på vad som ska mätas för studien. (Grønmo, 2006) 

För att säkerställa validiteten genomfördes följande åtgärder: 

Litteraturstudie 

För att stärka validiteten i litteraturstudien studerades ett större antal källor utefter den 

frågeställning som rapporten behandlade. Därefter diskuterades materialet mellan 

författarna varefter de källor som var lämpligast enligt frågeställningarna användes. 

Intervjuer 

Fokus lades på att utforma frågorna till intervjuerna för att säkerställa god validitet. 

Frågorna provades i förväg innan den egentliga utfrågningen började. Validiteten 

sänktes något av det faktum att rapporten endast behandlade ett projekt. Detta vägs upp 

av att en utfrågning om förhållandena före implementeringen genomfördes med ett 

större antal anställda i entreprenadföretaget. 

Deltagande observation 

Deltagande observation genomfördes vid nio tillfällen under projektets gång. För att ge 

observationen högre validitet utformades en observationsblankett för att öka fokus på 

data som är intressant i förhållande till frågeställningarna.  

2.4.2 Reliabilitet 
Grønmo (2006) förklarar reliabilitet som hur pass pålitligt datamaterialet är. Vidare 

skriver han:  

Generellt definieras reliabilitet som graden av samstämmighet mellan olika 

insamlingar av data om samma fenomen baserade på samma uppläggning av 

undersökningar. (Grønmo, 2006, s. 111)  

För att säkerställa reliabiliteten genomfördes följande åtgärder: 

Aktionsforskning 

För att motverka slumpinflytanden vid aktionsforskning har Blomkvist och Hallins 

(2014) sju steg vid aktionsforskning tillämpats. 

Litteraturstudie 

Då allmänna litteraturstudier riskerar att ha låg reliabilitet görs en kritisk granskning av 

materialet innan det används. Den text som refereras granskas av de båda författarna 

och diskuteras innan användning. En referensförteckning baserad på APA-systemet 

tillämpades. För att säkerställa att inga använda källor uteblev användes Microsoft 

Words inbyggda system för referenshantering. 
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Intervjuer 

Vid intervjuerna var frågorna strukturerade för ökad reliabilitet. Respondenterna bestod 

av yrkesarbetare, maskinförare och tjänstemän. Före intervjun prövades 

intervjufrågorna på utvalda personer i en liknande målgrupp som de inblandade i 

projektet. Utprövningen kontrollerar intervjuns utformning vilket ger underlag till att 

förbättra frågeformuläret innan det används till datainsamlingen (Grønmo, 2006). 

Intervjumaterialet diskuterades och tolkades av de båda författarna innan användning. 

Deltagande observation 

För att öka reliabiliteten av observationerna var båda författarna närvarande vid 

observationstillfällena men observerade, fotograferade och antecknade rådande 

förhållanden enskilt. Därefter jämfördes, diskuterades och granskades anteckningarna 

kritiskt innan de skrevs in i rapporten.  
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3 Teoretiskt ramverk 
Under teoretiskt ramverk redovisas vilka vetenskapliga källor och vetenskapliga teorier 

som undersökts och tillämpats för att besvara rapportens frågeställningar.  

 Koppling mellan frågeställningar och teori 
I figur 4 illustreras kopplingen mellan frågeställningar och teori.  

 

  Figur 4. Koppling mellan frågeställningar och teori 

 Allmän Litteraturstudie 
I detta kapitel analyseras och sammanfattas den litteratur som använts för att fastställa 

hur implementering av Lean inom olika branscher kan genomföras samt vilka slutsatser 

som framkommit i samband med detta. Utvalda artiklar, uppsatser och annan litteratur 

används sedan som referenser i rapporten. 

De studentuppsatser som används i detta kapitel har inte refererats till ytterligare då de 

inte bedöms ha tillräckligt tillförlitliga resultat. Istället används de som ett komplement 

till de data som presenteras för att styrka analysen. Syftet med detta är att få en allmän 

bild av de resultat och slutsatser som studenter kommit fram till i deras arbeten och 

jämföra dessa med rapportens resultat. 

Ett fåtal av de artiklar och uppsatser som finns tillgängliga har behandlats. Litteraturen 

har valts ut i enlighet med kapitel 2.2. Litteraturen har sedan lagts in i en matris, se 

tabell 2, kategoriserats, analyserats och sammanfattats. Syftet med matrisen är att 

överskådligt redovisa den litteratur som använts för att forma rapporten.  
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▪ LP = Lean production 

▪ LC = Lean Construction 

▪ 5S = 5S 

▪ ÖV = Övriga verktyg 

▪ SME = Small and medium-sized 

enterprises 

▪ I = Implementering 

▪ IP = Implementeringsproblematik 

Tabell 2. Sammanställning av granskad litteratur. 

Referenser LP LC 5S ÖV SME I IP 

Artiklar        

(Lixia & Bo, 2010) X      X 

(Rynaszewska, 2014) X    X  X 

(Bhasin, 2012) X    X  X 

(Pekuri, Herrala, Aapaoja, & Haapasalo, 2012)  X     X 

(Arbulu & Zabelle, 2006)  X     X 

(Nowotarski, Paslawski, & Matyja, 2016)  X X X  X  

(Aziz & Hafez, 2013)  X    X  

(Gao & Low, 2013) X X    X X 

Böcker        

(Blücher, Öjmertz, Hamon, & Jarebrant, 2007) X X      

(Gao & Low, 2014)  X X X  X X 

(Hirano, 1995) X  X   X X 

(Liker, 2009) X  X X  X  

(Ortiz, 2016)   X   X  

(Petersson, Johansson, Broman, Blücher, & 
Alsterman, 2012) 

X  X X  X  

(Womack, Jones, & Roos, 1990) X   X  X  
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Referenser LP LC 5S ÖV SME I IP 

Studentuppsatser        

(Gunnarsson & Svensson, 2016)  X   X X  

(Göthiln & Karlström, 2015) X  X   X X 

(Lindblad, 2014) X  X X X X  

(Enevold, 2015) X  X X  X  

(Gustafsson, 2016)  X X  X X  

(Cato & Rochowiak, 2015)  X X X X X  

Antal artiklar, ntot = 21 (8, 7, 6) st        

Sammanfattning 

Analysen visar att det finns begränsat med litteratur som behandlar implementering av 

5S inom SME-företag. Litteraturen visar på mer eller mindre positiva effekter av 

implementering av Lean. Däremot visas det i artiklarna att SME-företag har svårare att 

implementera Lean i deras organisation och att det främst handlar om bristande 

resurser.   

Analysen visar att 5S är en lämplig metod att använda för att skapa en grund till vidare 

implementering av Lean i en organisation. Däremot har många organisationer problem 

vid implementeringen och det är främst den mänskliga faktorn och brister i utbildning 

och kommunikation som är orsaken till detta. 

Studentuppsatsernas resultat och slutsatser visar tydligt behovet av att involvera alla 

inom företaget, ledning som yrkesarbetare, och att samtliga i största möjliga mån måste 

förstå syftet till varför Lean implementeras. Uppsatserna pekar även på att tydlig 

kommunikation mellan olika befattningar är nödvändig.  

Analysen visar att saknas allmäna implementeringsmodeller och att unika anpassningar 

av metoden måste göras. Däremot måste en viss grad av standardisering, till exempel 

med checklistor, genomföras för att arbetet ska vara hållbart i längden. 

De anställda måste få utbildning inom ämnet och de som fått uppdraget att arbeta med 

implementering och förbättringsarbetet måste få resurser för att kunna genomföra detta. 

Det kan innebära problem för SME-företag där resurser inte alltid finns att tillgå på 

samma sätt som hos större företag.  
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 TPS, Lean production & Lean Construction 
Lean Production är baserat på TPS (Toyota Production System). TPS är en 

utvecklingsstrategi för produktionsprocesser som utvecklades och implementerades av 

japanerna Eiji Toyoda och Taiichi Ohno på 1950-talet. TPS syftade till att effektivisera 

biltillverkaren Toyotas produktion med hjälp av ett antal filosofiska principer, däribland 

5S. Syftet var att sänka kostnaderna utan att påverka produktionsvolymerna. (Liker, 

2009)  

Det var i boken The Machine that Changed the World (Womack, Jones, & Roos, 1990) 

som begreppet Lean Production myntades och spreds till de bredare massorna (Gao & 

Low, 2014). 

Den amerikanska författaren Jeffrey K. Liker (2009) studerade under 20 år Toyotas 

arbete och skrev sedan boken The Toyota Way. Liker sammanfattade Toyotas arbete i 

14 principer för företagsledningen som han kallade 14 Management Principles of the 

Toyota Way, ofta förkortat till 14P. Dessa 14 principer är det som lagt grunden till Lean 

Production och har även översatts till att passa byggbranschen, bland annat genom Lean 

Constructions 8 slöserier (Blücher, Öjmertz, Hamon, & Jarebrant, 2007). Syftet med 

upprättandet av de 14 principerna var enligt Liker att ge företagsledare och 

administratörer ett enkelt verktyg för att kunna implementera de principer som gjort 

Toyota framgångsrikt (Liker, 2009). 14P behandlas inte vidare i rapporten då det inte 

anses nödvändigt för att uppfylla målet. 

Liker var noggrann med att förklara att TPS och The Toyota Way inte bara är en 

uppsättning av enkla principer och verktyg – istället skall det tolkas som ett förfinat 

system där alla delarna samverkar till en helhet och att helheten i grunden går ut på att 

stödja och uppmuntra människor till att ständigt utveckla och förbättra de processer 

som de arbetar i. (Liker, 2009) 

Lean Construction är en anpassning av Lean Production med syftet att tillämpa Lean 

Production i byggbranschen. Målet är att minimera slöseri med material, tid och arbete 

för att generera högsta möjliga värde på produkten (Gao & Low, 2014). Blücher, 

Öjmertz, Hamon, och Jarebrant (2007) har identifierat de 8 vanligaste slöserierna på 

byggarbetsplatsen, Lean Constructions 8 slöserier. Dessa är överproduktion, lager, 

omarbeta, transporter, outnyttjad kreativitet, överarbete, rörelse och väntan. 
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 5S 
5S är en metod för att effektivt och visuellt organisera en arbetsplats eller en 

produktionslinje. (Gao & Low, 2014)  

5S anses vara en bra början för implementering av Lean. Metoden anses vara enkel att 

förstå och skapar dessutom ordning och reda i verksamheten. Med en välorganiserad 

och funktionell arbetsplats ges stora möjligheter till ökad produktivitet, vilket är syftet 

med 5S. (Petersson, Johansson, Broman, Blücher, & Alsterman, 2012) 

5S har blivit så vanligt i Japan att det idag är svårt att finna en industri eller ett kontor 

som inte använder eller har lånat idéer från metoden (Hirano, 1995; Gao & Low, 2014). 

I boken 5 pillars of the visual workplace: The sourcebook for 5-S implementation 

skriven av Hirano (1995) förklaras ingående kring 5S inom tillverkningsindustrin. Där 

beskrivs 5S som en kraftfull metod som resulterar i imponerande resultat. 

Nedan förklaras innehållet i 5S såsom Hirano (1995) beskrivit dem samt förslag till 

implementering, se figur 5. Detta syftar till att skapa en stabil teoretisk grund till den 

praktiska implementeringen. 

 

 

 

 

 

  

Figur 5. 5S-hjulet (Hirano, 1995) 
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Sortera (japanska: Seiri)  

Sortera handlar om att skilja på redskap och utrustning som används och ska behållas 

från de som inte används och ska rensas bort (Hirano, 1995). Denna process leder till 

att arbetsplatsen blir mera platseffektiv, man får bättre överblick över vilka redskap som 

behövs i arbetet, risken för skador minskar och mindre tid används på att hitta rätt 

utrustning för arbetet (Gao & Low, 2014; Hirano, 1995).  

Ett system för att identifiera de verktyg och delar som inte används är genom att 

använda så kallade red-tags. Detta innebär att man märker alla verktyg med en röd 

etikett. När verktyget sedan används avlägsnas etiketten vilket innebär att man efter en 

bestämd tid lätt kan urskilja vilka verktyg som används och vilka som kan sorteras bort. 

(Ortiz, 2016) 

Strukturera (japanska: Seiton) 

Efter sortera följer strukturera. I detta stadie tillser man att den utrustning och material 

som är kvar efter sortera har fasta, identifierbara, och utmärkta uppbevaringsplatser. 

Syftet med denna process är att det enkelt och snabbt skall gå att hitta den utrustning 

och det material som behövs till ett visst arbetsmoment – även för personal som är 

ovana eller nya på arbetsplatsen. (Hirano, 1995) 

När man strukturerar märker man visuellt ut redskapens fasta platser, till exempel 

genom att markera begränsningar på golv med tejp eller färg, genom att märka 

utrustningen med etiketter och skyltar samt genom att hänga upp verktygen på märkta 

verktygstavlor. (Ortiz, 2016) 

Städa (japanska: Seiso) 

Städa innebär att man noggrant och löpande städar arbetsplatsen. Syftet med städa är 

att höja personalens effektivitet, arbetsplatsens moral, organisationens anseende samt 

förbättra arbetsmiljön. Städa delas ofta upp i två delar – en första, övergripande 

initialstädning och sedan den kontinuerliga städningen. Huvudsaken är att en hög nivå 

på städningen kontinuerligt hålls för att städa skall fungera och ha maximal inverkan. 

Poängen är att städa skall vara en del av den dagliga rutinen. (Hirano, 1995) 

När man städar borstar, plockar och skrubbar man rent på arbetsplatsen – även verktyg, 

maskiner och soptunnor rengörs. (Ortiz, 2016) 

Standardisera (japanska: Seiketsu) 

Standardisera innebär att man underlättar för personalen att upprätthålla 5S genom att 

införa enhetliga standarder. Syftet är att organisationens värdeskapande arbete 

oavbrutet skall hamna i fokus. För att standardisera skall kunna förekomma måste 

sortera, strukturera och städa vara implementerat. (Hirano, 1995) 

Vid standardisera tillser man att implementeringen av 5S är konsekvent och tydlig. 

Man sörjer för att markeringsfärg och tejp har enhetlig utformning, att verktygstavlor 

är likartade och att färgkodningen är standardiserad inom hela organisationen. (Ortiz, 

2016) 
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Skapa vana (japanska: Shitsuke) 

Skapa vana innebär att organisationen arbetar för att 5S skall bli en naturlig och 

självklar del av arbetsplatsens arbetssätt. Syftet är att samtlig berörd personal skall veta 

vad som skall utföras, var det utförs och varför det skall utföras. Skapa vana innebär att 

man fokuserar på att organisationens disciplin utvecklas och stärks. (Hirano, 1995) 

Skapa vana innebär att man skapar riktlinjer och regler, planer och rutiner över 

ansvarsfördelning (till exempel vem som skall städa), tidsscheman (när det skall 

städas) och inspektionsronder (för att kontrollera städningen) för att tillse att 5S 

upprätthålls och efterlevs på arbetsplatsen. En metod för att följa upp hur 

implementeringen av 5S efterlevs på arbetsplatsen är en så kallad tracking sheet. 

Tracking sheet ger arbetarna en överskådlig presentation om hur implementeringen 

fortskrider. (Ortiz, 2016) 
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 Implementeringsproblematik 
Kapitel 3.5 är indelat i två underkapitel enligt nedan. 

I kapitel 3.5.1 beskrivs den generella implementeringsproblematiken. Litteraturen 

behandlar främst tillverkningsindustrin. Litteraturen anses användbar för rapporten då 

litteraturstudien har visat att implementeringsproblematik med fokus på sociala 

förutsättningar har stora likheter mellan tillverkningsindustrin och byggindustrin.  

I kapitel 3.5.2 ges förslag till hur arbetet kring implementeringen borde gå till för att 

undvika problem. Detta kapitel är fokuserat på byggindustrin.   

3.5.1 Tillverkningsindustrin 
I artikeln ”Why most Chinese enterprises fail in deploying lean production” (Lixia & 

Bo, 2010) skriver författarna om problem som de identifierat genom att undersöka 20 

företag inom tillverkningsindustrin i Kina där Lean-implementering har genomförts. 

De kan kortfattat sammanfattas i följande fyra delar:  

1. Uppmärksamhet ges endast till verktygen. 

2. Förhoppningar av att ge snabba resultat. 

3. Imitering och kopiering av andras arbete utan att urskilja. 

4. Företaget bemästrar endast det grundläggande utan att förstå idén om Lean 

production. 

Problemen återfinns även hos europeiska företag. I artikeln ”Prominent obstacles to 

lean” (Bhasin, 2012) görs en omfattande undersökning på 68 företag inom 

tillverkningsindustrin i Storbritannien. Med hjälp av intervjuer och enkäter har 

författaren identifierat ett antal problem och hinder. Dessa kan sammanfattas enligt 

följande: 

▪ Utbildning bör inte underskattas. Eftersom processen ständigt ska förbättras 

visade undersökningen på att det saknas kunskap hos chefer.  

▪ Det behöver bli införstått att Lean kräver betydande ansträngningar. 

▪ Olika organisationers ”Leanresa” ser olika ut och börjar på olika sätt. Beroende 

på företagets storlek ändrades hindren. 

▪ Lean bör inte ses som en serie med verktyg, tekniker och praxis.  

▪ Organisationen måste inse att det inte finns någon standardiserad väg att 

implementera Lean. Alla organisationer har sina problem och begränsningar. 

▪ De inledande kostnaderna måste bli erkända fullt ut. 

▪ Fördelarna med Lean är inte enkelt kvantifierbara. Det bör ses som en långsiktig 

investering. 

▪ Kulturen på företaget och de anställdas inställning spelar stor roll. 

Lean måste ses som en filosofi där det blir lättare att implementera och ta nytta av dess 

fördelar ju mer företaget tror på dess lära. (Bhasin, 2012) 
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I en studie gjord av Rynaszewska (2014) har en fall- och litteraturstudie genomförts 

som jämför två SME-företag där Lean har implementerats. På så vis har en rad med 

utmaningar identifierats som SME-företag står inför, med fokus på  Lean. Generellt 

anser Rynaszewska (2014) att europeiska SME-företag oftast tänker på kortsiktiga 

fördelar snarare än långsiktiga. Detta är något som står i kontrast till Lean som är tänkt 

att vara långsiktigt. 

De utmaningar som identifierades av Rynaszewska (2014) är bland annat: 

▪ Begränsade resurser leder till motstånd att investera i något som inte ger snabba 

resultat. 

▪ På mindre företag är kommunikation enklare vilket leder till snabbare lösningar. 

▪ Det saknas ofta en specialist som kan arbeta och guida företaget genom Lean-

implementeringen. 

▪ Tydlig ansvarsfördelning saknas och de anställda lämnas själva till att finna sin 

plats i organisationen samt förstå vad som behövs för att utveckla Lean. 

3.5.2 Byggbranschen 
Viljan av att göra en snabb implementering leder ofta till att resultatet blir brett men 

grunt. Implementeringen leds främst av chefer där kommunikationen går uppifrån och 

ned utan att lyckas engagera intressenterna (de anställda) fullt ut. Förhållningssättet 

leder oftast till att implementering sker i flera projekt på en och samma gång. Detta 

sätter press på organisationen vilket resulterar i motstånd mot att ändra organisationens 

befintliga process. Att anamma detta förhållningssätt anses vara kontraproduktivt och 

resulterar endast i slöseri av resurser. (Arbulu & Zabelle, 2006) 

På grund av byggföretags projektbaserade organisation föreslås istället att 

implementera Lean på ett projekt åt gången. Detta ger ett smalt och djupt 

förhållningssätt vilket gör att organisationen lättare kan utvärdera resultatet och 

identifiera kritiska förändringar inom olika delar av projektet. I och med detta startas 

en kontinuerlig process där gamla system läggs ner, incitament ändras och processen 

slimmas. Genom stort deltagande av projektledare förstärks implementeringen (Arbulu 

& Zabelle, 2006). Slutligen implementeras Lean på fler projekt åt gången tills alla 

projekt har genomgått implementering. 

I artikeln ”Applying Lean in Construction – Cornerstones for Implementation” har ett 

team av forskare med hjälp av intervjuer tagit fram ett antal hörnstenar som de anser 

har betydelse för att lyckas med implementeringen av Lean inom byggsektorn (Pekuri, 

Herrala, Aapaoja, & Haapasalo, 2012). Hörnstenarna är uppdelade i fem kategorier och 

har sammanfattats nedan. 

Leadership 

Generellt bland de intervjuade fann man att ledningsaspekter var den viktigaste faktorn 

för att lyckas med implementeringen. Denna hörnsten innehåller två viktiga aspekter. 

Dels krävs det att ledningen engagerar sig i att lära och förstår vad det menas med att 

jobba Lean. De bör vara exemplariska och få övrig personal att delta. Dels krävs 

tillräckligt med resurser för att kunna stödja den omvandling som behövs. Då fördelarna 

inte alltid syns direkt är det viktigt att tillräckligt med tid ges så övrig personal lär sig 

att använda systemet. (Pekuri, Herrala, Aapaoja, & Haapasalo, 2012) 
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Competence 

För att se hur systemet fungerar i sin helhet krävs en holistisk förståelse av Lean. 

Byggprojekt är tidsbegränsade och har många olika befattningar involverade i ett 

projekt. Därför är utbildning en viktig del vid implementering av Lean. Dessutom krävs 

det en ansvarig som hjälper till att tillhanda information och kunskap utifrån ett Lean-

perspektiv. (Pekuri, Herrala, Aapaoja, & Haapasalo, 2012) 

People 

Implementering kräver människor som är villiga att arbeta med nya koncept och komma 

ur sitt isolerade tänkande. Det är därför nödvändigt att veta en människas kompetens 

och intressen när de ska väljas in i projektgruppen. Däremot ansåg en större del av de 

intervjuade att fler beställare, designers och entreprenörer behöver bli dedikerade till 

idén. De kände att större fördelar och bättre optimering hade kunnat genomföras om 

inte branschkollegor varit ovilliga att lära sig nya sätt att arbeta gemensamt. (Pekuri, 

Herrala, Aapaoja, & Haapasalo, 2012) 

Trust 

Att bygga tillit mellan involverade företag i projekt ansågs vitalt för att implementera 

Lean. Vissa intervjuade tyckte att ett kontrakt borde upprättas för att balansera intresset 

hos de involverade. Ett förslag var att utse ledarföretag för att kunna optimera projekten 

och sätta ton för hur Lean ska utföras, annars skulle människor börja optimera på egen 

hand. (Pekuri, Herrala, Aapaoja, & Haapasalo, 2012) 

Motivation 

Generellt sett ansågs byggföretag vara i behov av utomstående influens för att förändra 

deras tankesätt och arbetsmetoder. Vidare föreslogs ekonomiska incitament såsom 

effektiviseringar. För att kunna införa ständig förbättring anses det dessutom behövas 

människors engagemang. De intervjuade ansåg även att för att fortsätta vara motiverade 

till förbättring måste tillfällen erbjudas där människor får möjlighet att använda 

kunskapen och se hur konceptet fungerar i praktiken. (Pekuri, Herrala, Aapaoja, & 

Haapasalo, 2012) 

 Sammanfattning av valda teorier 
Rapportens teoretiska ramverk är baserat på Lean Construction och 5S, som 

härstammar från begreppen TPS och Lean Production.  

En litteraturstudie i form av en kartläggning av artiklar, uppsatser och böcker har 

genomförts för att ta fram vad som måste beaktas vid implementering av Lean och 5S. 

För att skapa en stabil teoretisk grund till den praktiska implementeringen har 5S 

beskrivits och förklarats i detalj. 

En kartläggning och redovisning av vilka eventuella problem som kan uppstå i samband 

med implementering av 5S och Lean har genomförts. 

Rapportens mål uppfylls och frågeställningarna besvaras genom att tillämpa de 

principer som karakteriserar Lean och 5S. Detta görs genom att analysera vilka 

tillvägagångssätt som tidigare använts vid implementering och genom att beakta de 

problem som kan uppstå vid implementering av Lean och 5S. 
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4 Empiri 
I följande kapitel redovisas den insamlade empirin. Kapitlet är indelat i underrubriker 

som redovisar utvalda data från varje tillfälle då empiri inhämtats. 

Då empirin som samlats in i arbetet är av både kvantitativ och kvalitativ typ måste olika 

strategier tillämpas för att analysera materialet. Analysen innebär att man klarlägger 

generella och typiska mönster i materialet. Detta görs genom att forskaren läser igenom 

materialet och klarlägger vad som är generellt och typiskt (Grønmo, 2006).  

I tabell 3 redovisas vilka metoder som tillämpats på den insamlade empirin inför 

analysen. Därtill ingår sammanfattande text av empirin i samtliga delar. 

Tabell 3 Redovisningsmetoder för empirin 

EMPIRI TYP AV EMPIRI METOD 

Projektet Kvalitativ 

Förklarande text 

Sammanfattande text 

Företagets allmänna uppfattning 
om 5S och Lean 

Kvantitativ 

Strukturerad utfrågning  

Stapeldiagram 

 

Intervju 1 samt intervju 2. Kvalitativ 

Strukturerad parintervju 
med öppna frågor 

Jämförande matriser 

 

Insamlade observationer under 
implementeringen 

Kvalitativ 

Observationsblankett 

Fältanteckningar 

Jämförande matriser 

  Projektet 
Projektet där implementeringsfasen genomfördes var ett typiskt projekt för ett SME-

företag inom anläggningsbranschen. Projektet var beläget i ett villaområde i nordvästra 

Jönköping och hade en anbudssumma på ca 1 400 000 kr. Arbetet bestod av 

ombyggnation av en befintlig gångbana till gång- och cykelväg samt ombyggnation av 

en korsning med nya refuger, gångbanor och övergångsställen, se figur 6. 

Figur 6. Projektet - före respektive under byggnation 
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4.1.1 Projektets resurser 
Personalresurserna i projektet bestod på tjänstemannasidan av tre individer. Bland 

yrkesarbetarna erfordrades två anläggningsarbetare och två grävmaskinister inklusive 

maskiner. Etableringsresurserna i projektet bestod av en personalbod, två 

utrustningscontainrar och en avfallscontainer för brännbart avfall, se figur 7. Dessutom 

infördes en miljöcontainer för hantering av miljöfarligt material för att ytterligare 

strukturera hanteringen av material i projektet, se figur 8. 

Figur 8. Miljöcontainer för miljöfarliga  

produkter och avfall. 

Figur 7. Etableringsytan i projektet, inklusive utrustningscontainrar och personalbod. 
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En mängd materialresurser erfordrades i projektet, bland annat ca 500 meter kantstöd, 

ledningar och brunnar för dagvatten och el, material för tillfälliga trafikanordningar, 

belysningsstolpar med mera. Dessutom tillkom asfalt, rivningsrester, 

överbyggnadsmassor med mera. 

4.1.2 5S-Implementering i projektet 
Implementerandet av 5S i projektet redovisas nedan. Implementeringen redovisas 

kronologiskt efter varje del av 5S.  

Sortera 

För att implementera sortera i projektet tömdes och sorterades innehållet i miljö- och 

utrustningscontainrarna i samråd med yrkesarbetarna. Efter att icke nödvändig 

utrustning transporterats bort eller slängts implementerades strukturera i containrarna. 

För att hantera den kvarblivande utrustningen togs red-tags fram, se figur 9.  

Strukturera 

För att implementera strukturera upprättades en arbetsplatsdispositionsplan (APD-

plan), se figur 10a. APD-planen togs fram i samråd med platsledningen och baserades 

på de resurser som förväntades behövas i projektet och teorin kring 5S. APD-planen är 

bifogad, se bilaga 6. Plats för upplag av diverse material och en återsamlingsplats 

markerades ut med skyltar på arbetsplatsen och upplagsplatsen stängslades in med 

byggstaket. 

  

Figur 9. Särskilt framtagna Red-tags 

Figur 10a. Arbetsplatsdispositionsplan, fäst på utsidan av 

personalboden 
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I personalboden upprättades en skofri zon och golvmarkeringar lades ut för att avgränsa 

fria zoner. Lösa inventarier i skåp, på hyllplan och på golvet avgränsades med 

markeringstejp och märktes med lappar eller skyltar, se figur 10b. En städskrubb 

inreddes med städmaterial för att underlätta vid städningen av byggarbetsplatsen. 

I containrarna skiljdes hyllorna i sektioner och varje sektion märktes. Större inventarier 

placerades på golvet och avgränsades med golvmarkeringstejp. Lådor och 

förvaringsboxar placerades ut på hyllor och märktes upp, se figur 10c. I 

utrustningscontainrarna monterades en verktygsvägg för verktygen, se figur 10d. 

 

 

 

 

 

  

Figur 10b. Avgränsning i personalbod Figur 10c. Utrustningscontainer, före 

respektive efter sortera och strukturera 
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Städa 

I ett tidigt skede beslutades det att avsätta en halvtimme i slutet av arbetsveckan för 

städning av byggarbetsplatsen. Förutom den fasta städningen genomfördes en 

initialstädning av personalboden och containrarna.  

Standardisera 

För att implementera standardisera användes samma färger, typsnitt och textstorlekar 

på de skyltar, golvmarkeringar och märkningar som togs fram till byggarbetsplatsen. I 

utrustningcontainrarna hängdes en lånelista med tillhörande whiteboardpenna upp. 

Skapa vana 

För att implementera skapa vana genomförde de involverade tjänstemännen en 5S-

veckokontroll medan yrkesarbetarna genomförde en städchecklista. Resultatet från 

veckokontrollen redovisades sedan i en tracking sheet som publicerades på 

arbetsplatsen, se bilaga 4.1. Veckokontrollen genomfördes en gång per vecka och syftet 

var att involvera tjänstemännen i arbetet med implementeringen av 5S och för att skapa 

ett standardiserat arbetssätt på arbetsplatsen i enlighet med standardisera och skapa 

vana. Checklistan är bifogad, se bilaga 4.2.  

En städchecklista upprättades för personalboden, containrarna, byggarbetsplatsen och 

maskinerna, se bilaga 5. 

  

Figur 10d. Verktygsvägg i utrustningscontainer 
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 Företagets allmänna uppfattning om Lean och 5S 
Inför implementeringen av 5S genomfördes en strukturerad utfrågning av personalen 

på entreprenadföretaget. Utfrågningen genomfördes i samband med en introduktion till 

5S, en månad före implementeringen. 

I tabell 4 redovisas hur stor den befintliga kännedomen om 5S och Lean Production var 

på företaget före implementeringsfasen, innan introduktionen. 

Tabell 4. Befintlig kännedom kring 5S och Lean Production på företaget. 

 Tjänstemän  Yrkesarbetare 

 Ja Nej Vet ej  Ja Nej Vet ej 

Har du tidigare hört talas om Lean Production? 8 2 0  3 6 0 

Har du tidigare hört tala som 5S? 3 7 0  1 8 0 

Har du tidigare jobbat med Lean Production? 1 8 1  1 8 0 

Har du tidigare jobbat med 5S? 1 8 1  1 8 0 

Antal utfrågade, ntot = 19 n = 10  n = 9 

Utfrågningen visade att kännedomen om Lean Production och 5S var låg på 

entreprenadföretaget. Endast två av de utfrågade hade tidigare arbetet med Lean och 

5S. 

I figur 11a och figur 11b redovisas hur tjänstemännen och yrkesarbetarna upplevde att 

städning, ordning, hantering av material, hantering av tid och kommunikationen 

fungerade på entreprenadföretaget före implementeringen. 

Figur 11a. ”Hur tycker du att följande delar fungerar i dagsläget på din arbetsplats?” 

(frågan ställd till tjänstemän) 
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Figur 11b. ”Hur tycker du att följande delar fungerar i dagsläget på arbetsplatsen?” 

(frågan ställd till yrkesarbetare) 

Utfrågningen visade att tjänstemännen hade en mer negativ inställning än 

yrkesarbetarna. Utfrågningen visade även att det vanligaste svaret för städning var 

Ganska Bra medan det vanligaste svaret för ordning var delat mellan Ganska dåligt och 

Neutralt. 

I figur 12a och figur 12b redovisas hur tjänstemännen och yrkesarbetarna trodde att 

införandet av 5S kan förbättra kvaliteten och arbetsmiljön i projekten. 

Figur 12a. ”Hur väl tror du att införandet av 5S kan?”( frågan ställd till tjänstemän) 
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Figur 12b. ”Hur väl tror du att införandet av 5S kan?”(frågan ställd till yrkesarbetare) 

Utfrågningen visade att tjänstemännen hade en mer positiv tro på att 5S kan förbättra 

kvaliteten och arbetsmiljön i projekten. Av tjänstemännens svar var en majoritet, 72 %, 
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 Intervjuer av personal inblandad i projektet 
Nedan redovisas en sammanställning av det intervjumaterial som behövts för att 

analysera empirin. Huvudfrågorna som redovisas i tabellerna följer det upplägg som 

används i trattmodellen. Därefter följer en skriftlig sammanställning av följd- och 

fördjupningsfrågorna. Transkribering av intervjuerna redovisas i bilaga 2.4 och 2.5. 

4.3.1 Intervju 1 
Nedan redovisas några utvalda svar i matrisform, se tabell 5 - 10. Svaren är uppdelade 

i tjänstemän (TJM), yrkesarbetare (YA) samt maskinister (MA). 

Fråga 1: Hur tycker du att ordning och reda sköts på din arbetsplats i dagsläget? 

Tabell 5. Fråga 1. 

Fråga TJM1 TJM2 TJM3 YA1 YA2 MA1 MA2 

1 Varierande 
kvalitet 

Sisådär. Kan 
förbättras 

Rätt så bra. Bra Hyffsat Bra ordning Varierande 
och olika 

Svaren visade att respondenterna överlag hade en positiv inställning till den befintliga 

ordningen. 

Samtliga tjänstemän och yrkesarbetare ansåg att containrar, bodar och 

byggarbetsplatserna hade sämre ordning medan maskiner och annan utrustning hade 

bättre ordning. Respondenterna ansåg att det gick åt onödig tid med att leta efter 

utrustning och lösa problem. Dessutom saknades tydliga regler och riktlinjer kring 

städning och ordningshållning och att sunt förnuft tillämpades istället.  

 

Fråga 3: Om jag säger 5S – vad tänker du då? 

Tabell 6. Fråga 3. 

Fråga TJM1 TJM2 TJM3 YA1 YA2 MA1 MA2 

3 Vet ej, har ingen 
anknytning till 
begreppet.  

Från 
Toyota. Ej 
påläst. 

Ordning & 
reda. 

Effektivitet 

Ordning & 
reda 

Ordning & 
reda. Färre 
irritationer. 

Ordning & 
reda. 

Ordning & 
reda. 

Frågan visar att de anställda hade en uppfattning om att 5S kan bidra till ökad ordning 

och reda men att kunskapen om begreppet var låg. TJM1 och TJM2 uttryckte sig 

försiktigt medan yrkesarbetarna och maskinisterna uttryckte sig tydligare. 

Fråga 4: Vilken inställning har du inför det kommande användandet av 5S? 

Tabell 7. Fråga 4. 

Fråga TJM1 TJM2 TJM3 YA1 YA2 MA1 MA2 

4 Jättepositiv. Är 
för positiva 
förändringar 

Kul att se. 
Blir nog bra 

Har en bra 
inställning. 

Ser väldigt 
mycket fram 
emot detta 

Behöver 
vägledas i 
rätt riktning 

Kul att 
prova, på 
vettig nivå 

Verkar bra, 
får inte bli 
överdrivet 

Samtliga var positivt inställda till att 5S skulle implementeras och såg fram emot att få 

ökad ordning och reda på arbetsplatsen och i containrarna.  
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Fråga 5: Tror du att ditt arbete kommer underlättas med hjälp av 5S? 

Tabell 8. Fråga 5. 

Fråga TJM1 TJM2 TJM3 YA1 YA2 MA1 MA2 

5 Ja, hoppas det Ja Ja Ja Ja Nej Ja 

Alla utom MA1 ansåg att arbetet skulle underlättas med hjälp av 5S. Generellt 

hoppades personalen att implementeringen skulle minska tiden det tar att söka fram 

utrustning och minska mängden irritationsmoment i det dagliga arbetet. MA1 tyckte 

att det redan var bra ordning i maskinen och såg därför inte hur 5S skulle förbättra 

arbetssituationen för sin del. 

Fråga 6: Tror du att ditt arbete kommer belastas på grund av 5S? 

Tabell 9. Fråga 6. 

Fråga TJM1 TJM2 TJM3 YA1 YA2 MA1 MA2 

6 Ja Vet ej. Inte för mig Eventuellt Nej Kanske Inte särskilt 

Frågan visar att de förfrågade var osäkra på om deras arbete skulle belastas. TJM1 

tyckte att det skulle bli en belastning då förändringsarbeten generellt tar mycket av tid 

från cheferna och att hen skulle bli ansvarig för att driva 5S. Flera var dessutom oroliga 

för att det skulle ta för mycket tid från produktionen och därmed bli en belastning. 

Fråga 7: Hur användbart upplever du att 5S är i just anläggningsbranschen? 

Tabell 10. Fråga 7. 

Fråga TJM1 TJM2 TJM3 YA1 YA2 MA1 MA2 

7 Vet ej. 
Förhoppning
sfull. 

Absolut 
användbart. 

Kan funka i 
längre 
perspektiv. 

Det får vi se. 

Städning 
underlättar  

Sådär. Unika 
projekt. 

Till viss del 
pga. olika 
typer av 
projekt 

Vissa 
utvalda 
delar funkar 

Även här varierade svaren då vissa ansåg att anläggningsprojekt är så pass varierande 

att en övergripande implementering av 5S kunde bli problematisk. Två av 

tjänstemännen uttryckte att någon form av förändring måste ske i branschen och att den 

präglas av ineffektivitet och bakåtsträvande. 
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4.3.2 Intervju 2 
Nedan redovisas några utvalda svar i matrisform, se tabell 11 – 12. 

Fråga 2: Kan du förklara hur ordning och reda sköts på arbetsplatsen i dagsläget, 

samt jämfört med före implementeringen? 

b. Kan du ge exempel på hur sortera och strukturera på byggarbetsplatsen 

påverkat hur du arbetar? 

c. Kan du ge exempel på hur städningen ändrats jämfört med tidigare 

projekt? 

e. Märker du någon förändring på hur mycket tid du lägger på att söka 

efter redskap och transportera dig på arbetsplatsen jämfört med tidigare? 

Tabell 11. Fråga 2. 

Fråga TJM1 TJM2 YA1 YA2 MA1 MA2 

2 Det är väldig 
bra ordning i 
containrar/bod. 
Svårt projekt 
att använda 

Stor skillnad. 
Kanonbra i 
containrar. 
Svårare med 
APD-plan. 

Fortfarande en 
skräpig 
bransch. MC är 
ett lyft. Bättre 
ordning. 

Ingen jättestor 
skillnad. Man 
försöker städa 
lite mera. 

Det blir mera 
struktur nu. 
Och vi tar oss 
tiden som 
behövs. 

Det sköts bra. 
Har inte hunnit 
att bli förstört 
än. 

b Påverkar 
inställningen. 
Grabbarna 
ringer inte lika 
ofta och ber 
om saker. 

Lättare att 
orientera sig. 
Lättare att se 
var saker ska 
vara. Sparar tid. 

Tiden med att 
hämta verktyg 
går snabbare. 

Inte nämnvärt. 
Vet inte var jag 
har mina grejer. 

Bra. Bra att 
veta vart allt är. 
Bättre ordning 
nu i container. 

Det är lättare 
att hitta nu. 
Man märker en 
rejäl skillnad. 

c Svårt att säga. 
Löpande 
städning är 
bättre. 

Bättre än andra 
projekt. Mer 
resurser för att 
renhålla. 
Kontinuerlig 
städning. 

Trevligare i 
personalboden. 
Svårt att säga 
om städningen 
är bättre. Mera 
plats. 

Vi har tagit oss 
tiden att städa. 
Det blir 
trevligare att 
komma nästa 
vecka. 

Vi tar oss tiden 
att städa. Blir 
lite mera fokus 
då. 

Fasta ramar för 
städning är för 
oflexibelt. Man 
plockar skräp 
kontinuerligt. 

e Tror det sparar 
tid. 

Man vet var det 
är nu. Så, ja, lite 
grann. 

Ja, sparar flera 
minuter när 
man letar. 

Svårt att säga. Man hittar ju 
lättare 
grejerna. 

Yrkesarbetarna 
sköter den 
biten. 

Respondenterna ansåg att ordning och reda hade förbättrats, att containrarna fått ett lyft 

och var mera strukturerade. Tjänstemännen var överlag mera positiva än yrkesarbetarna 

och maskinisterna. 

Påverkan på den enskildes arbete uppgavs vara marginell. Den tid respondenterna 

använde för att leta efter verktyg och transportera sig på området ansågs ha minskat 

marginellt jämfört med tidigare. Alla utom en var positivt inställda till sortera och 

strukturera som utförts i containrar och i personalboden och flera uppgav att dem 

sparade tid och att det var lättare att orientera sig. Flera uppgav att städningen fått ökat 

fokus men att den åsidosatta tiden för städning var för oflexibel och störde 

produktionen. Istället försökte man städa kontinuerligt för att undvika att städa på den 

åsidosatta tiden. Samtliga uppgav att arbetsmiljön förbättrats, bland annat genom av 

införande av skofri zon. Flera uppgav att dem trodde att utomstående upplever 

arbetsplatsen och entreprenadföretaget mera positivt. 
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Fråga 3: Hur är din inställning till 5S nu, och hur har den utvecklats under 

implementeringsfasen? 

a. Kan du ge exempel på något som fungerade bra respektive mindre 

bra med implementeringen av veckostädningen? 

Tabell 12. Fråga 3. 

Fråga TJM1 TJM2 YA1 YA2 MA1 MA2 

3 Har en jättebra 
bild av det. Vill 
att vi fortsätter. 

Tror på dem 
5S:en. Kommer 
att fungera i 
branschen. 

Bra från första 
början. Är 
imponerad av 
det. 

Man tänker till 
en gång extra 
nu. Det är 
jättebra. 

Vissa delar 
funkar. För kort 
tid att veta 
säkert. 

Rätt skött och i 
rätt miljö 
funkar det 
säkert fullt ut.  

a Det är bra, men 
tungrott. Men 
när det ska 
utföras får 
diskuteras. 

Ser en klart 
bättre ordning.  

Bra att hålla 
ordning, men 
osäker ansvars-
fördelning. 

Bra, det blir 
trevligare. Kan 
bli stressigt. 

Fungerade bra. 
Inte så 
omfattande 
städning. 

Kanske inte 
passar att städa 
den fredagen kl 
halv fyra. 

Samtliga var fortsatt positivt inställda till 5S och samtliga var mycket positiva till den 

nya ordningen i containrarna samt införandet av en miljöcontainer. Personalen tyckte 

att de fasta städrutinerna hade förbättrat ordningen och arbetsmiljön men uttryckte 

samtidigt att städningen krockade med produktionen. 

Personalen var skeptiska till den framtagna APD-planen då de ansåg att den inte gick 

att följa, bland annat på grund av platsbrist. Ingen, förutom YA2, hade lagt märke till 

den tracking sheet som togs fram eller tagit del av de synpunkter som tjänstemännen 

delgav vid 5S-veckokontrollen, men veckokontrollen uppskattades av tjänstemännen. 

Samtliga respondenter tyckte att 5S var användbart i anläggningsbranschen men ansåg 

att vissa delar behövde ändras för att få det att funka fullt ut. Framför allt sortera och 

strukturera i utrustningscontainrarna var användbart inom anläggningsbranschen. 
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 Insamlade observationer under implementeringen 
Nedan redovisas en sammanställning från den deltagande observationen. 

Redovisningen är en sammanfattning av den empiri som redovisas i bilaga 3.2.  

I tabell 13 redovisas hur Sortera på arbetsplatsen utvecklades över tid. 

Tabell 13. utvecklingen av Sortera över tid 

Sortera 

Datum/tid 

Inga red tags 
har satts upp i 
containrarna. 

Material som 
inte används 

ligger framme 

Verktyg som 
inte används 

ligger framme  

Rivningsmateria
l ligger framme  

13/4 8:00-8:40 X   X 

18/4 15:40-16:05 X   X 

21/4 10:25-12:20 X X  X 

26/4 11:45-12:20 X   X (fig. 13a) 

28/4 11:00-11:30 X  X X  

1/5 10:35-11:20 X   X 

5/5 9:30-10:15 X X  X 

9/5 11:10-11:40 X X  X 

12/5 8:30-9:10 X X (fig. 13b)  X 

Observationerna visade att användandet av red tags tidigt övergavs. Rivningsmaterial 

låg framme under hela implementeringen, bland annat i form av rivna kantstöd, brunnar 

och rivna överbyggnadsmassor. Under ett tillfälle observerades ett lyftdon som inte 

använts på flera dagar och därför bedömdes som kvarlämnat. Under fyra tillfällen, 

framförallt mot slutet av implementeringsfasen, observerades bland annat VA-rör som 

inte skulle monteras men trots detta låg på fel plats enligt APD-planen.   

Figur 13a. Rivningsmaterial ligger 

framme, 26/4-2017 
Figur 13b. Material som inte används 

ligger framme, 12/5-2017 
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I tabell 14 redovisas hur Strukturera på arbetsplatsen utvecklades över tid. 

Tabell 14. Utveckling av Strukturera över tid 

Strukturera 

Datum/tid 

Materialupplag 
avviker från 
zonindelning 

Utrustning och 
verktyg i containrar 

ligger på fel plats 

Utrustning, skräp och 
verktyg i miljö-

containern ligger fel 

Personalbod 
avviker från 
zonindelning 

13/4 8:00-8:40 X    

18/4 15:40-16:05 X X X  

21/4 10:25-12:20 X X X X 

26/4 11:45-12:20 X X (fig. 14a)   

28/4 11:00-11:30 X X X  

1/5 10:35-11:20  X X  

5/5 9:30-10:15 X X X  

9/5 11:10-11:40 X X   

12/5 8:30-9:10 X (fig. 14b) X   

Observationerna visade att zonindelningen i materialupplaget var svår att upprätthålla 

på den höga nivå som förväntades. Detta berodde bland annat på grund av volymen och 

variationen av material som behövdes i projektet. Tabellen visar även att strukturen i 

utrustningscontainrarna försämrades över tid medan strukturen i miljöcontainern 

överlag var bättre.  I personalboden respekterades zonindelning, med ett undantag, 

under implementeringsfasen. 

 

Figur 14a. Utrustning och verktyg i 

containrar ligger på fel plats, 26/4-2017 

Figur 14b. Materialupplag avviker från 

zonindelning, 12/5-2017 
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I tabell 15 redovisas hur Städa på arbetsplatsen utvecklades över tid. 

Tabell 15. Utveckling av Städa över tid  

Städa 

Datum/tid 

Stora mängder 
skräp förekommer 
på arbetsplatsen 

Små mängder 
skräp förekommer 
på arbetsplatsen 

Utrustning, verktyg 
och maskiner är 

smutsiga 

Personalbod 
är stökig 

och smutsig 

13/4 8:00-8:40 X 

18/4 15:40-16:05 X 

21/4 10:25-12:20 X (fig. 15a) X 

26/4 11:45-12:20 X X 

28/4 11:00-11:30 X 

1/5 10:35-11:20 X X 

5/5 9:30-10:15 X 

9/5 11:10-11:40 X 

12/5 8:30-9:10 X (fig. 15b) X X 

Observationerna visade att små mängder skräp förekom under hela 

implementeringsfasen men att stora mängder skräp överlag inte observerades. 

Utrustning, verktyg och maskiner rengjordes inte under implementeringen men blev 

heller inte smutsiga förutom vid ett tillfälle då det regnat dagen före. Personalboden 

städades kontinuerligt men var vid några tillfällen uppenbart stökig och smutsig, oftast 

mot slutet av arbetsveckan.  

Figur 15a. Små mängder skräp 

förekommer på arbetsplatsen, 21/4-2017 
Figur 15b. Stora mängder skräp 

förekommer på arbetsplatsen, 12/5-2017 
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I tabell 16 redovisas hur Standardisera på arbetsplatsen utvecklades över tid.  

 Tabell 16. Utvecklingen av Standardisera över tid 

Standardisera 

Datum/tid 

5S-veckokontroll 
är genomförd 
och publicerad 

Lånelistor i 
containrar har 

använts 

Veckostädning har 
genomförts och 

städchecklistan ifyllts 

Utrustnings-
containrarna är 
standardiserade 

13/4 8:00-8:40   X X 

18/4 15:40-16:05 X X X X 

21/4 10:25-12:20 X X X X 

26/4 11:45-12:20 X X (fig. 16a) X X 

28/4 11:00-11:30 X X X X 

1/5 10:35-11:20 X X X X 

5/5 9:30-10:15 X  X   

9/5 11:10-11:40 X (fig. 16b)    

12/5 8:30-9:10 X    

Figur 16a. Utlånad utrustning 

nedtecknat på lånelistan, 26/4-2017 

Figur 16b. 5S-veckokontroll publicerad på 

arbetsplatsen, 9/5-2017 

Observationerna visade att 5S-veckokontrollen inte genomfördes första veckan på grund 

av tidsbrist och missförstånd. Efter detta genomfördes kontrollen varje vecka. 

Lånelistorna i utrustningscontainrarna användes knappt och viss förvirring uppstod kring 

när utrustningen skulle anses vara lånad. Veckostädning genomfördes varje vecka förutom 

vid slutet av implementeringen. Städchecklistan följdes men inte till den höga nivå som 

förväntades. Standardiseringen upprätthölls ända tills den ena utrustningscontainern 

belamrades med nya verktyg som inte placerades enligt zonindelningen.  
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I tabell 17 redovisas hur Skapa vana på arbetsplatsen utvecklades över tid. Tracking 

Sheet finns bifogad i bilaga 4.1. 

Tabell 17. Utvecklingen av Skapa vana över tid 

Skapa vana 

Datum/tid 

5S-veckokontroll har 
observerats under 

genomförande 

Tracking sheet har tagits 
fram och publicerats 

Anmärkningar från 5S-
veckokontroll har 

åtgärdats 

13/4 8:00-8:40 

18/4 15:40-16:05 

21/4 10:25-12:20 X 

26/4 11:45-12:20 

28/4 11:00-11:30 X X X 

1/5 10:35-11:20 X X 

5/5 9:30-10:15 

9/5 11:10-11:40 X 

12/5 8:30-9:10 X 

Observationerna visade att 5S-veckokontrollen genomfördes med hög noggrannhet av 

tjänstemännen och att de själva bidrog med förbättringsförslag då kontrollen 

observerades. Tracking sheet publicerades av författarna först efter att ett antal 

veckokontroller genomförts och observationen visade att anmärkningarna som 

förmedlats på tracking sheet inte uppmärksammades eller åtgärdades av personalen. 

Sammanfattning av insamlad empiri 
Den insamlade empirin har tydligt visat hur synen på 5S var på entreprenadföretaget 

före implementeringsfasen. Den har även visat hur synen på 5S hos den inblandade 

personalen utvecklats från före till efter implementeringen. Intervju 1 och intervju 2 

har visat hur personalen uppfattade problem med slöseri med tid, utrustning och 

material på entreprenadföretaget och hur detta påverkats av 5S. Den deltagande 

observationen har gett författarna data kring hur den faktiska implementeringen 

fortskridit och huruvida de åsikter som framförts i intervjuerna stämmer överens med 

verkligheten på byggarbetsplatsen. 
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5 Analys och resultat 
I detta kapitel analyseras den insamlade empirin med koppling till det teoretiska 

ramverket. Analysen sammanfattas sedan i ett resultat. För att stärka resultatets 

trovärdighet jämförs frågeställningarnas resultat med utvalda delar av det teoretiska 

ramverket 

Frågeställning 1 

Vilka förutsättningar behövs för att implementera 5S i produktionen? 

5.1.1 Analys 

Sociala förutsättningar 

Under observationstiden har författarna åtagit sig rollen att ansvara för införandet och 

användandet av 5S. Enligt Pekuri, Herrala, Aapaoja, och Haapasalo (2012) bör en Lean-

utvecklare användas för att implementering och förbättringsarbete ska ta fart, något 

som bekräftats nödvändigt under observationerna. Utan författarnas inblandning hade 

inte 5S tagit fart efter införandet, utan istället avstannat. 

I intervju 1, fråga 6, svarade flera av respondenterna att de var oroliga för att städningen 

riskerade att påverka produktionen negativt. Denna inställning kan vara orsaken till att 

man inte tog sig tiden som krävdes för att hålla struktur i utrustningscontainrarna – ett 

beteende som i längden bidrog till att strukturen i containrarna försämras. 

Under intervju 2, fråga 3, visade det sig att yrkesarbetare och maskinister inte hade 

uppmärksammat den 5S-veckokontroll som genomfördes av tjänstemännen. 

Observationen visade också att anmärkningarna som noterades i kontrollen inte 

åtgärdades. Tjänstemännen uppskattade dock veckokontrollen och uppgav att dem fick 

en bra överblick över det rådande tillståndet på byggarbetsplatsen. Dessutom medförde 

veckokontrollen att tjänstemännen involverades i användandet av 5S. 

Fysiska förutsättningar 

Sortering av verktyg och utrustning har genom observation visat sig vara svårare än 

inom konventionell tillverkningsindustri så som det beskrivs av Hirano (1995). Det 

finns inte möjlighet att se vad som behövs och vad som kan slängas då detta varierar 

stort beroende på vilket projekt som utförs. Ett verktyg kan bli liggande utan att 

användas en längre period för att, i ett nytt projekt, användas flitigt. 

Strukturera har visat sig fungera väl i mindre skala. Däremot har problem stötts på vid 

struktureringen av materialupplaget. Vid observationen visade det sig att mycket 

material hamnade utanför tänkt placering. Detta hade dels att göra med att mer material 

än vad som kunde hanteras i tänkta upplag anlände, dels var det ologiskt att arbetarna 

skulle behöva röra sig långa sträckor för att nå de material de var i behov av. 

5.1.2 Resultat 
Kommunikation mellan de anställda och eventuellt Lean-ansvarig har identifieras som 

den viktigaste förutsättningen. Detta grundas på det faktum att personalen under 

intervjuerna var nöjda med deras insatser trots att observationer pekade på att det fanns 

brister. En mer frekvent dialog bör därför föras för att 5S ska efterlevas och förbättras. 
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För att lyckas lägga över ansvaret på de anställda behövs utbildning. Genomgången av 

litteratur, framför allt studentuppsatserna och Bhasin (2012), visar att utbildning är 

nyckeln till att kunna förstå filosofin bakom 5S och Lean och på så sätt se förbi den 

grunda yta som företag har lätt att fastna i. Risken är annars stor att de anställda arbetar 

med 5S utan att förstå varför. Samtidigt kan man se i utfrågningen, intervju 1 och 

intervju 2 att de anställda, åtminstone till en början, är osäkra på vad 5S innebär. Detta 

påverkar deras engagemang negativt och medför en ovilja att ändra sitt beteende. 

Analysen påvisar även behovet av att resurser åsidosätts för att användning av 5S ska 

ge ett lyckat resultat. I och med entreprenadföretagets storlek är resurserna begränsade. 

Slutligen visar analysen att det inte är möjligt att följa en strikt tolkning av 5S från 

tillverkningsindustrin. För att utnyttja 5S optimalt krävs därför att en anpassning till det 

befintliga byggföretaget genomförs vilket även bekräftas i tidigare studentuppsatser och 

av Bhasin (2012). 

Frågeställning 2 

Hur påverkas produktionen av att implementera 5S? 

5.2.1 Analys 
För att kunna genomföra en analys görs en koppling till Lean Constructions 8 slöserier 

(Blücher, Öjmertz, Hamon, & Jarebrant, 2007) i tabell 18. Analysen är huvudsakligen 

baserad på svaren från intervju 2. Endast de slöserier som påverkats av 

implementeringen redovisas. Det innebär att slöserierna överproduktion, omarbeta, 

överarbete, och väntan inte analyserats. 

Tabell 18 – koppling mellan Lean Constructions 8 slöserier och resultatet 

Slöseri Påverkan Motivering Källa 

Lager Positiv Ökad platseffektivitet och kontroll på grund av 
strukturera. 

Fråga 2 (tabell 11) 

Fråga 2b (tabell 11) 

Transporter Positiv Ökad kontroll över upplag och 
utrustningscontainrar på grund av sortera och 
strukturera. Mängden transporter har minskat. 

Fråga 2b (tabell 11) 

Outnyttjad 
kreativitet 

Negativ 
För fasta ramar och oflexibel utformning av 
rutinerna för städa och skapa vana har 
påverkat produktionen negativt. 

Fråga 2c (tabell 11) 

Fråga 3a (tabell 13) 

Rörelse Positiv Färre rörelser fram och tillbaka till containrarna 
och mindre slöseri med att leta efter verktyg på 
grund av sortera och strukturera. 

Fråga 2e (tabell 11) 

Att 5S har en positiv påverkan på flera av slöserierna och dessutom skapar ordning och 

reda på arbetsplatsen stämmer överens med teorin och Petersson, Johansson, Broman, 

Blücher och Alstermans (2012) artikel. 
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Enligt intervju 2 var majoriteten av respondenterna imponerade av resultatet, 

framförallt av sortera och strukturera, och hade en positiv syn på 5S efter 

implementeringsfasen. Detta stämmer väl överrens med att 5S är en kraftfull metod som 

ger imponerande resultat (Hirano, 1995).  

Att Outnyttjad kreativitet innebar en negativ påverkan på produktionen konstaterades 

eftersom veckostädningen, zonindelningen i containrarna och APD-planen var dåligt 

förankrade och kommunicerade hos de individer ur personalen som direkt berördes av 

förändringarna. Vikten av att engagera yrkesarbetarna, och inte enbart tjänstemännen, 

stämmer väl överens med Arbulu och Zabelle (2006) som poängterar att en lyckad 

implementering inte enbart ska drivas på av cheferna utan även måste involvera övriga 

anställda. 

5.2.2 Resultat 
Analysen visar att personalen uppfattade att 5S förbättrade produktiviteten. Ökad 

kontroll och ordning i materialupplag, personalboden, utrustningscontainrar och 

införandet av en miljöcontainer medförde att personalen sparade tid på att hämta 

verktyg och utrustning. Ökad ordning och strukturerad städning gjorde att arbetsmiljön 

förbättrades, framförallt i utrustningscontainrarna och i personalboden.  

En kommunicerad APD-plan förtydligade arbetsplatsens disposition för utomstående. 

Personalen upplevde dock att APD-planen inte var tillräckligt flexibel för den mängd 

och typ av material som erfordrades i projektet och att den åsidosatta tiden för städning 

krockade med produktionen vilket minskade produktiviteten vid enstaka tillfällen. 

Frågeställning 3 

Vilken syn på 5S har den, i projektet, inblandade personalen före respektive efter 

implementeringen? 

5.3.1 Analys 
Utfrågningen och Intervju 1 visade att kunskapen om Lean och 5S var låg. Den lilla 

kunskap som fanns härstammade huvudsakligen från den introduktion som rapportens 

författare höll en månad före implementeringsfasen.  

De huvudsakliga problem som uppkommit under implementeringen var att 

veckostädningen tidsmässigt krockade med produktionen vilket enligt intervjuerna och 

observationerna berodde på projektets oförutsägbarhet.  

Ytterligare ett problem var att strukturera, huvudsakligen i utrustningscontainrarna och 

på materialupplaget, inte efterlevdes till önskad nivå. Detta kan kopplas till att 

respondenterna i intervju 1 tyckte att den befintliga ordningen med verktyg, maskiner 

och material redan var god. Detta faktum kombinerat med att flera uttryckte att 

anläggningsbranschen är en bransch med mycket oordning har troligtvis sänkt nivån 

som personalen tycker är rimlig för städning och ordning. Enligt Bhasin (2012) spelar 

kulturen i organisationen och bland medarbetarna en viktig roll vid implementering av 

Lean och man kan rimtligtvis anta att kulturen inom anläggningsbranschen även har en 

påverkan. 
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Något som observerades i början av projektet var att den optimism som uttalades i 

Intervju 1 inte återspeglades i observationerna. Ett exempel är de red-tags som skulle 

användas vid implementeringen aldrig nyttjades. Med tydlig kommunikation och 

engagemang från yrkesarbetarna, hade red-tags förmodligen kunnat användas enligt 

teorin. Pekuri, Herrala, Aapaoja, och Haapasalo (2012) skriver att implementering 

kräver människor som är villiga att arbeta med nya koncept. 

5.3.2 Resultat 
Analysen visar att personalens syn på 5S genomgående varit positiv både före och efter 

implementeringen. Analysen visar också att de problem som uppstått under 

implementeringen troligtvis beror på brist på utbildning, engagemang och 

anläggningsbranschen kultur och säregenheter.  

 Koppling till målet 
Rapportens mål är att undersöka hur ett traditionellt styrt byggprojekt förändras då 5S 

implementeras i produktionen. 

Analysen pekar på att de förutsättningar som behövs vid implementering av 5S är god 

kommunikation, utbildning, resurser samt en möjlighet till att anpassa metoden utefter 

projektet förutsättningar.  

Påverkan på produktionen har analyserats med hjälp av Lean Constructions 8 slöserier. 

Resultatet var överlag positivt. Det som påverkats negativt är slöseriet outnyttjad 

kreativitet, då personalens egna förbättringsförslag bör beaktas för att underlätta vid 

implementering.  

I projektet har synen på 5S varit positiv under implementeringen. De problem som har 

uppstått kan härledas till personalens inställning och anläggningsbranschens 

säregenheter och kultur.
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6 Diskussion och slutsatser 

 Resultatdiskussion 

6.1.1 Validitet och reliabilitet 
Empirin bedöms ha god validitet och reliabilitet då mycket tid har använts för att 

rapporten ska ha en tillfredsställande och stabil grund. Det stärks ytterligare av att 

författarna har arbetat i enlighet med de trovärdighetsmetoder som presenterats.  

Det som möjligen sänker validiteten är det faktum att resultatet varit beroende av ett 

fåtal individer i ett enda projekt. Det hade även varit fördelaktigt om det fanns möjlighet 

att förlänga observationsperioden för att fastställa om implementeringen har en annan 

effekt på sikt.  

Det resultat som presenteras stämmer väl överens med resultaten från litteraturstudien, 

vilket stärker reliabiliteten. 

6.1.2 Frågeställningar 
Frågeställningarna anses vara korrekt formulerade och realistiska. Möjligheten att 

besvara frågeställningarna har varit god och empirin har varit väl kopplad till 

frågeställningarna.  

Resultatet är troligtvis unikt för den typ och storlek av byggprojekt som rapporten 

behandlat. Av denna anledning kan man förutsätta att reproducerbarheten kan bli 

lidande och att resultaten blir annorlunda om man tillämpar metoderna på ett annat 

projekt med andra förutsättningar. För att öka generaliserbarheten hade 

frågeställningarna kunnat formuleras annorlunda. 

En reflektion som har diskuterats mellan författarna är att en entydig definition av ett 

”traditionellt styrt byggprojekt” hade behövts och att tveksamheter uppstått kring vad 

denna formulering egentligen innebär.  En annan iakttagelse är att frågeställning 1 och 

frågeställning 2 är relativt lika och att dem hade kunnat kombineras till en enda 

frågeställning. 

 Metoddiskussion 
Diskussion har förts kring huruvida aktionsforskning lämpar sig bättre än fallstudie som 

undersökningsstrategi för rapporten. Med tanke på samarbetet författarna haft med 

entreprenadföretaget och att ett förbättringsarbete utförts är aktionsforskning det bättre 

valet av tillvägagångsätt. Under arbetets gång har båda parterna kompromissat och 

anpassat sig till de rådande förhållandena för att förbättringsarbetet ska kunna avancera, 

något som inte skulle varit möjligt i en fallstudie. 

De metoder som använts har resulterat i empiri som uppfyller rapportens mål och 

frågeställningar. Blomkvist och Hallins (2014) sju steg för aktionsforskning har visat 

sig lämpade för denna typ av arbete.  

Insamling av kvantifierbar data hade gett belägg till de kvalitativa resultaten. Då 

fördelarna med Lean inte är enkelt kvantifierbara har detta inte varit möjligt under 

rapportens tidsram. 



Diskussion och slutsatser 

43 

 Begränsningar 
Arbetet avgränsades till att endast behandla 5S i ett relativt småskaligt projekt i ett 

SME-företag verksamt inom anläggningsbranschen. Rapporten har inte behandlat 

SME-företagets organisation eller hur företaget arbetar med förbättringsprocesser i 

övrigt - istället har rapporten fokuserat på att kontrollera hur väl lämpat 5S är på ett 

SME-företag med de resurser som finns samt hur tillmötesgående de anställda är 

gentemot 5S som förbättringsåtgärd. 

Implementeringen av 5S och därmed rapportens resultat har varit beroende av ett antal 

individers engagemang, delaktighet och förståelse vilket kan antas påverka 

reliabiliteten. Detta påverkar resultatets användbarhet under andra förutsättningar. 

 Slutsatser och rekommendationer 
Arbetet visade att projektet förändrades positivt när 5S implementerades. 

Produktiviteten och arbetsmiljön på arbetsplatsen förbättras om rätt förutsättningar 

tillämpas.  

För att 5S skall fungera i ett projekt måste det finnas en uttalad ansvarig som visar 

vägen, tydligt medlar mellan ledning och produktion samt engagerar och utbildar de 

anställda. Analysen visar att det inte är möjligt att följa en strikt tolkning av 5S som är 

anpassad efter tillverkningsindustrin. Alla projekt i anläggningsbranschen är mer eller 

mindre unika och 5S bör därför tillämpas i mindre skala och anpassas efter varje enskilt 

projekt. Vilka delar av 5S som skall tillämpas bör beslutas av platsledningen efter 

rådande förutsättningar.  

Rekommendationer: 

▪ Företaget utser och utbildar en 5S-ansvarig yrkesarbetare i varje arbetslag. 

▪ Företaget håller kontinuerligt 5S-möten mellan platsledningen och 

yrkesarbetare. 

▪ Företaget bör implementera 5S i ett projekt åt gången för att därefter utvärdera 

vilka delar som ska användas innan 5S implementeras i hela organisationen. 

Rapporten har påvisat att 5S är en bra grund för att utveckla Lean hos SME-företag 

inom anläggningsbranschen. Dessutom kan 5S minska slöserier och icke 

värdeskapande aktiviteter samt förbättra resultaten.  

 Förslag till vidare forskning 
Då projektstyrda organisationer har olika förutsättningar för varje projekt lär resultatet 

variera från fall till fall. Därför bör ytterligare försök med att implementera 5S under 

andra förhållanden genomföras.  

Det kan även vara intressant att se hur ett företag med ett redan väletablerat 5S-

användande påverkas då ytterligare Lean-metoder, till exempel Just-In-Time eller 

Jidoka, implementeras. 

De resultat som presenterats i denna studie skulle även kunna användas för att 

implementera en skräddarsydd variant av 5S för anläggningsbranschen och mäta 

utfallet i förhållande till denna rapport. 
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Bilaga 2.4 – Transkribering av intervju 1 

Intervju med maskinist, datum 17-04-10. 

Intervjuaren: Björn Olvon 
Respondent: MA1

Då börjar vi! Först fråga, som du redan har sett; 
Hur tycker du att ordning och reda sköts på din arbetsplats i dagsläget? Och nu kommer du ju senast från ett 
annat företag och ett annat projekt. Men om du tänker dig Strand, som du ändå varit på en del. Och då är det ju 
ganska kul om du kan jämföra med ett annat företag.   

Jadu, bra ordning är det ju. Men containrar och diverse ”skräp” eller vad man ska säga, olika fraktioner, det städas 
ju efter hand. Så det tycker jag väl att de håller iordning. 
Städningen tycker du sköts, eller? 

Ja, det gör den ju. Bobstädning har vi ju med. 

Hur har det varit på CENSUR då t.ex? 
Det har funkat bra där med. 

Snacka lite skit nu då. 

Haha, ja snacka skit om dem… Nemen de funkar ju likadant överallt känns det som. Man får ju själv va i skiten. 

Man får själv ta ansvar för de? 

Man får själv ta ansvar, man håller undan efter sig. 

Du tycker att det funkar bra? 

Ja. 
Och om man tänker verktyg, maskiner och sånt då? Är de rent och snyggt och det är bra grejer? Moderna grejer 
och man vet var de finns och så? Eller är det ofta nått du stör dig på? 

Ne, det finns väl. Det är väl ordning i bilen då som inte har funnits. 

Vad står din bil föresten? Opeln… eller har du bytt ut den? Du hade en röd opel va? 
Ne… 

Ok.. 

Nemen det är väl när det inte är nån struktur i bilen då. Allt bara slängs in. Men så är det ju lite överallt. Man 
använder det som ligger överst. Det är den upplevelsen som jag har härifrån. Men det är ju inte alla.  

Främst CENSUR då kanske? Höhö… 
Du, om vi tänker materialet då. Hur effektivt används materialet? Blir det ofta mycket över? Är det mycket 
beställt som inte behövs egentligen?  
Ne, det har det inte varit. Det är ju beställt efter vad som behövs. Vi har fått extra beställa istället. 

Det är snarare för lite då kanske? 

Ja, som i droppen, var det nån CENSUR som beställt kantsten där som inte räckte till. 
Ja, den blev påkörd ju, kom du ihåg det? Kan du fan inte skylla på mig. 

Hahaha… Nemen det är väl inga överflöd tycker jag. 

Om man säger så här då; Går det åt någon onödig tid i det du gör? Någonting som man hade kunnat undvika 
genom att effektivisera?  
Det är ju att planera inköp eller smågrejer eller sånt isf. Hyra av vissa grejer. Försöka minska bilåkandet. 

Finns det några regler och riktlinjer kring städningen och ordningshållningen här på arbetsplatsen? 

Inte som jag vet. Jag är ju inhyrd med så jag vet inte om det. 
Men det är ju ingen som kommer och smäller dig på fingrarna om du inte städat på tisdag kl 3. 

Ne. 

Så är det ju på de flesta arbetsplatser kan ja tänka mig? 
Ja. Jo men så är det väl. 

Hur tycker du att det funkar då? 

Det är väl skönt att slippa. Men städa ska man ju göra oavsett. Det är ju ingen som ska säga till om det. 

Men att det inte finns riktlinjer och regler kring det. Skönt att slippa eller? 
Ja, det är det väl. Men som sagt man får ju va i skiten själv så det straffar ju ingen annan än sig själv om man har 
det skitigt.  

olbj1337
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Bilaga 2.4 – Transkribering av intervju 1 

CENSUR  En sak som många på Strand tyckte va bra och sammanfattningen va frihet under ansvar. Det passar 
inte så bra till det här. Här ska man inte ha frihet. Här ska det finnas struktur som man ska följa liksom. 

Man ska ju trivas utan att behöva massa lagar och regler. 

Har du tidigare varit med om någon sorts förbättringsarbete? 

Det är väl en ISO certificering isf. 
Och det var något du märkte av i maskinen också då eller? 

Jag vet bara att de har börjat med en sån. Miljö handlade det om. Den delen. 

Hur funkade det? Var det bra? 
Jag har inte arbetat med det så mycket än. 

Inget som drabbar dig? 

Nej, inte direkt. Det är väl lite hur man tar hand om avfall och sånt. Lite dokument som ska bokföras om nått 
inträffar och så.  
Det kanske är mer det eller? Spill och så? 

Ja, lite rapportering. 

Om jag säger 5S, baserat på det du hört nu, vad tänker du då? 
Ordning och reda. 

Vad har du för inställning till att du ska bli utsatt för det här med 5S då? 

Det kan vara kul att prova. Om det blir på en vettig nivå. 

Är du lite skeptisk eller? 

Ne, det vet ja inte. Det är väl att man ses som hjärndöd lite då. Jag förstår ju att kaffekokaren ska stå på bänken 
även om det inte står där och att en soptunna är en soptunna, det ser man ju.  

Är det något du ser fram emot då som du tycker är nödvändigt som det här verkligen kan hjälpa till med? 
Det är väl att alla får ansvar att hålla rent och snyggt. Att det inte bara är en städgubbe. 

Är det något du inte ser fram emot? 

Ne, det tror jag inte. 

Vad skulle vi kunna göra för att underlätta för dig. 
Håll er undan. Hahaha… Ne, ja vet inte. 

Om du tänker på din arbetsmiljö, var du sitter och hur du jobbar. 

Det är inte mycket att göra åt. 

Det är som det är? 

Ja, lite så. Men visst, planering är ju alltid bra. Det underlättar ju. Men så är det ju. Det har ju inte just med det här 
att göra. Utan mer överlag. 

Vad tror du att företaget, organisationen, styrelsen, ledningen, tjänstemännen. Vad behöver dem komma med 
för att det här ska funka tror du? Ur din synvinkel och arbetsdag? 

Om det inte efterföljs så ska dem kunna komma in och styra och se till att det funkar. 

Kommer ditt arbete att underlättas av implementeringen? 
Jag är ju ordningsmannen själv så det…Ne men man försöker la hålla rent så man trivs. Men jag kan trivas om det 
är skitigt med.  

Men du gillar väl att det är lite ordning och reda? 

Ja, lite grann. 
Lagom? 

Ja, det får det gärna va. Det behöver inte va helt uppstyrt men materialet får ju gärna va där det ska vara och inte 
på flera ställen.  
Tror du att någon arbetsuppgift kommer underlättas av att vi jobbar med det här? 

Inte någon specifik uppgift tror jag inte. Det är mer allmänt. 

Tror du att det kommer belastas på något sätt? 

Det är väl den då. Satt nån timme för att gå igenom det. Jag tror inte det tar nån tid om man bara kommer in i det. 
Då blir det ju rutin. Då tar man allting efterhand och inte samlar till slutet på dan. Då tar man med det när man går 
på rast. Tomma burkar och så när tillfälle ges på dagen.  

Det blir ju lite toppar och dalar i den här branschen. Ibland kan de va jättemycket att göra och ibland ingenting. 
Då får man utnyttja tiden då.  
Tror du att 5S är användbart i anläggningsbranschen? Det är ju lite ny mark. Vi vet ju inte heller, CENSUR Det är 
ju ganska intressant att veta om det går att använda.  
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Till viss del är det ju. Det är ju det här med projektbaserat och man behöver ju mycket grejer till olika jobb. Det går 
ju inte att rensa containern på VA bara för att man sätter kantsten i några veckor. Då får det ju ligga i vägen lite 
kanske. För du kan behöva de senare i veckan. Lite sånt. Man behöver mycket olika grejer för det är mycket olika 
uppgifter. Man vet ju aldrig vad man dyker på när man gräver heller. Gräver du sönder ett rör, när du sätter 
kantsten kanske, kan du behöva laga det.  

Så är det ju med det här projektet. Det är uppdelat i många moment. Nu är det rivning första veckan. Sen är det 
kantstenssättning en vecka, sen sätter vi igång där borta så det blir ju ändå etappvis på det sättet.  

Då vill man ha grejerna på plats och inte åka massa bil och hämta just specifika grejer för det. 

Nu blev det så bra där inne. Vi hade tänkt ta grejer och köra ner till kabelvägen. Men när vi rensade så blev det 
så jäkla mycket plats så vi behövde inte det. Det gör ju rätt mycket att bara ställa saker lite mer 90 grader och se 
till att det som fyller mycket kan få va på golvet och såna saker. 

Sen kanske inte han vill ha det där. 

Det är det vi märker. Hur länge det kommer att se ut så. 
Men det är väl lite så. Det går ju att ändra på den ordningen med om man själv vill. 

Vad tror du att de inblandade i projektet tycker om det här. 

Det vet inte jag. Det är ju bara jag och Yrkesarbetare 1. Men det är ju alltid bra med ordning och reda. 
Tror du då att det här, CENSUR kommer köra på och det kommer sitta lappar överallt. Eller kommer det 
fallera som ett dåligt byggt korthus? 

Ne, det tror jag inte det gör. Vissa grejer kommer nog fallera. Dem självklara grejerna. Alla små lappar. Det finns 
bara ett skåp och var tittar du då efter en mugg? Du tittar ju i skåpet. Det är lite så. Men handlingar och så, papper 
är bra att uppspeca. 

Kommer det stöta på problem då när vi inte är här? 

Ne, det tror jag inte. Bara det efterföljs så. 
Då ska jag bara sammanfatta det här som du sagt. 
Du tycker att det är bra ordning. Städning sköts bra. 
Bilen kanske som du tänkte på där lite. 

Jo, men de kanske är ordning för honom. Jag får fråga istället var han har där. 
Det blir inte så mycket material över utan man får beställa mer istället.  
Sen kan det va att det går åt onödig tid när man ska hämta material flera gånger.  
Det finns inga regler och riktlinjer men det kanske är ganska skönt ändå. Man får sköta sig själv.  
Du har varit med och jobbat lite med, eller kanske inte jobbat men du har sett hur ISO certificering förts in i en 
organisation och lite förändringar.  
5S- då tänker du ordning och reda och att det kan va kul att prova. Att alla får ta ansvar istället för att bara en 
gör det.  
Styrelsen kanske ska va lite hårda för att det här ska funka. Lite jävlar anamma.  

Om nån ska göra nått åt de så. Det kanske måste efterföljas lite. I början nu när det är nytt. 

Det är viktigt att CENSUR är med på det här nu och att han är positiv till det. Och att det inte bara är tomma 
ord. Trivs med ordning och reda så du tycker att det känns bra. Inte för mycket dock. Sen tror du att städning 
kan ta lite tid från produktionen.  

Ja, det ska det ju inte behöva göra. 
Det klart att man kanske inte behöver. Man kanske kan fylla i den här om man har stenkoll på bygget 
(städchecklista). 

Nu är det just denna platsen man tänker. Man rör sig ju hela sträckan. Då ser man ju om det blir nått och då 
plockar man ju dän det. Samlar ihop det i högar. Det blir ju ändå jag som får plocka det sen.  

Till viss del är det här bra för anläggningsbranschen. Smådelar. Plocka russin ur kakan.  
Vissa grejer fallerar, t.ex. lappen.  
Det här hänger ju fruktansvärt mycket på yrkesarbetare 1 och 2. Om de orkar bry sig om det där ens. Det är inte 
säkert. 

Ne, jag tror det är svårt. 
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Intervju med maskinist, datum 17-04-18. 

Intervjuaren Björn Olvon
Respondent MA2 

Hur tycker du att ordningen och redan sköts på arbetsplatsen i dagsläget? 

Ja det är väl lite olika. Varierande. Vissa jobb kan vara rätt så stressiga och då kanske det kommer i sista hand. Då 
ska man ta bort och ställa in grejerna i containern med. 

Så det är produktionen är första prioritet? 

Ja produktionen kommer i första hand. 

Hur tycker du att det funkar? 
Jo det går la bra. Men ja. Nä det fungerar väl  bra. 

O städning o sånt av maskiner, container och bod. 

Jag städar ju min maskin, det sköter jag, sopar ur och sitter ju aldrig med skor till exempel. Jag tar ju av mig skorna 
och så.  

Och det är liksom ditt ansvar? 

Ja jag försöker hålla an lite invändigt, det blir ju mycket trevligare att sitta där då. 

Om vi tar materialet då – allmänt så i projekten, till exempel, hur effektivt används det, är det ofta så att det bli 
mycket över eller att det saknas grejer om man generaliserar lite? 

Nää, det är nog rätt så bra ordning. 

Blir det ofta material över då tycker du? Att man har mängdat fel och så? 
Nej det vet jag inte om det blir för jag tycker nog att oftast kan man få åka och hämta böjar istället för att det 
fattas. Det är olika för jag har gått på stora jobb och det är ju lite olika vad man behöver. 

Ja, en annan sade att han hade varit på mindre jobb. 

Ja då kan man få åka och hämta mycket mer. 
Tycker du att det ofta går åt onödig tid vid något moment när du arbetar, att du får vänta eller vänta in 
transporter? 

Ja det kan man ju få göra men i regel är det ju ens eget fel för man har kanske inte varit snabb nog med att 
bestämma eller beställa eller man har varit lite sen eller något. Men annars tycker jag att det funkar bra. Ibland 
kan det ju saknas någon rördel eller rörgrej eller så men annars t.ex. grustransporter så oftast så tycker jag att det 
funkar jättebra. 

Det finns oftast att göra? 
Ja annars får man göra något annat. Man måste ju börja i någon ände. 

Finns det några regler och riktlinjer kring städningen på arbetsplatsen, det kanske är ett självklart svar på det 
där? 
Ja det ska ju vara snyggt och rent det är ju rätt så självklart egentligen. 

Är det lite sunt förnuft då? 

Ja det är lite sunt förnuft, man behöver inte sprida sig över hela. 

Men det finns inga tydliga regler? 
Nej det är sunt förnuft. 

Hur tycker du att det funkar då? 

Ja.. När vi jobbar då funkar det. Vi är rätt noga och håller bra ordning. Sen blir det ju så att är det många som är 
och rycker och är i rätt container och behöver samma rörbuntar då är det ju lite sämre med det. Vi har ju varit rätt 
bra på våra arbeten annars i vårt arbetslag. 

Men det är mycket upp till den enskilde? 
Ja, det är mycket upp till den enskilde. 

Finns det några nackdelar med det då? 

Ja det beror ju på hur man är som person. 

Märker du någon skillnad beroende på vem du arbetar med då? 
Nej dom brukar ha ordning och reda. I alla fall dom jag har arbetat med. Jag har inte varit med så många. 

Har du tidigare varit med om något förbättringsarbetet på det här sättet, att man försökt implementera någon 
ny metod eller arbetssätt? 
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Nej. 

Nu är det ju det här med 5S, det var ju ett tag sen vi pratade om det nere på Strand men rent generellt, när jag 
säger 5S, vad tänker du då? Vad har du fått för intryck och vad har du för åsikter om det? 
Ja, att det ska vara ordning och reda och så. 

Ja precis. Vad har du då för inställning till det här? I frågan står det ju kommande implementeringen men nu 
håller vi ju på med det då. Men vad är din generella inställning? 
Nä, det verkar bra. Det enda är ju då som sagt att vi håller det på en sund nivå. Det behöver inte bli överdrivet åt 
något håll utan det kan va lite som det är nu, med uppmärkning och man ser var saker ska vara och ligga. 

Ja, har du kikat lite på den kartan som hänger där? 
Ja jag tittade lite in i containern när den var öppen. Sån här ordning har vi nog aldrig haft haha. 

Men det är ju lite så att förra veckan så var vi väldigt mycket i containrarna, men det är ju också att vi har lite 
städchecklista och veckokontrollen och så och den här veckan ska vi ta ett steg tillbaka och mera observera hur 
dom här sakerna sköts och upprätthålls. Då har du ju sett både ordningen och redan i containrar och upplag 
men även det här lite mera administrativa. Är det något speciellt som du tycker verkar väldigt bra? 

Ja men ordningen i containrar och man kan se var man ska leta och så. Annars blir det att man får stå och leta en 
stund om man måste riva runt efter grejerna en stund.  
Du har varit inne och skulle hämta något? 

Nej, jag har bara varit inne och tittat och man kunde se vad som fanns. 

Ja man får lite bättre överblick. Är det något du inte riktigt ser fram emot då? Av det du har snappat upp? 

Nej, det får väl ge sig. Man kommer väl på något. 

Ja det kanske dyker upp sen när vi intervjuar er om några veckor då. Är det något speciellt som skulle kunna 
underlätta och göra det snabbare för dig att arbeta och göra det lättare? 

Nä utan mera generellt att man har rätt förutsättningar och man har hela grejer och allting. Grejerna finns och det 
man ska ha finns och sådär. Men det hänger ju mycket på ledningen och att dom beställer grejer.  

Nej det är inte så mycket det här då kanske. Vad tror du krävs av företaget för att det här ska funka bra, det här 
med 5S? Rätt förutsättningar är ju viktigt, men stöd och hjälp? 

Nä men att dom är på och pushar på och att man håller ordningen och så. 
Ja precis, är det bra om dom pushar på och ställer lite krav och så? 

Ja på rätt sätt så är det inget dåligt, det får ju inte vara nu jävlar går du in och städar utan man kan ju kräva saker 
på olika sätt. 

Ja absolut så är det. Hur tror du då att ditt arbete kommer att underlätta av det vi gör? 

Nä, men ordningen och att man hittar grejerna och att man får fram det man ska ha. Nu kan ju en blind hitta 
grejerna som det ser ut nu. 

Ja vi skulle ha blindskrift där inne. 
Ja men det är en stor skillnad. Annar står man ju där och plockar och plockar. 

Ja framförallt i materialcontainerar blev det en jätteskillnad. Jag har före och efterbilder och det är häftigt att se 
hur det har utvecklats. Tror du att ditt arbete kommer att belastas av det här? 
Nä, inte särskilt, som sagt det är ju produktionen som ska löpa, det får ju inte ta tiden från produktionen. Om man 
känner nej fan, nu måste jag städa också då kan det vara en belastning men inte annars. 

Ja precis. Sen är det ju också det här med 5S och så, det är ju kopplat till tillverkningsindustrin. Hur användbart 
upplever du att det är i anläggningsbranschen. Det är ju en jäkla skillnad på att bygga motorer o … 
Ja men det kan ju vara användbart i just det här med ordningen och redan i containrar och du har ordning och 
reda på upplag i större jobb och du kan lägga upp dina grejer och du har koll på här ligger dom rören och här ligger 
det. Inga namn nämnda men vissa kan ju bara komma med rörbuntar och göra så, poff, och då blir det inte bra. 
Så vissa utvalda delar funkar, kan man sammanfatta det som? 

Ja precis. 

Nu har ni hållt på med det här i några dagar, vad tycker ni i gruppen CENSUR om det här? 

Det är väl ingen som gnäller ha. Inte vad jag har hört. 
Har ni diskuterat det tillsammans? 

Nej, inte mer än att vi har skojat t.ex. förfan håll papperskorgen innanför det gula. Men nej. 

Tror du att åsikterna kommer att ändras under den här fasen? 
Nej. Jag vet inte. Vi får la se. Svårt att säga. Än så länge har jag inget. Det påverkar ju inte mig så hemskt mycket. 

Nej som maskinist så blir det lite åt sidan. Tanken var ju att det skulle vara i maskinerna med men maskinerna 
är ju mera en privat zon, där är ju bara du och det är bara du som har koll på vad som händer. Det finns ingen 
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anledning för någon annan att titta där. Tanken är ju sen att CENSUR ska hålla på med det här i några veckor 
och sen är vi klara med examensarbetet. Hur tror du att det kommer gå när vi släpper det. Kommer det 
fortsätta vara fantastiskt snyggt inne i containrarna eller kommer det gå åt pipan eller? 
Ja, både och. Jag vet inte. Svårt att säga faktiskt. Det beror på om det är en viss person som har containern. Det 
beror på vem som jobbar med det och så vidare. 

Kommer det stöta på några speciella problem den här implementeringen som vi håller på med, med 5S? 
Nä, jag vet inte. Som sagt det beror på hur hårt man håller det eller liksom man kanske inte följer det precist. 

Men jag ser ju att labelmakern har varit framme, det står ju lite namn på bordet, du kan ju få din egen. 

Haha ja 
Det var faktiskt alla frågor jag hade, kanon, tack så mycket. 
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Intervju med tjänsteman, datum 17-03-31. 

Intervjuaren: Magnus Ottosson 
Respondent: TJM1

Första frågan, Hur tycker du att ordning och reda sköts i dagsläget? 

Det sköts med varierande kvalitet. Skulle jag skala det 1-5 så kanske snittet hamnar på 2-3 i container och 3-4 på 
arbetsplatsens yttre områden. 

Hur tycker du städningen sköts överlag i containrarna, då? 

Ja den sköts nog obefintligt emellanåt. Ja, det är väldigt varierande. Vissa sköter den exemplariskt och andra vet 
inte vad det heter ens, eller, vad det betyder. 
Verktyg, maskiner, material. Hur tycker du detta sköts i dagsläget? 

Maskiner och större resurser sköts bra. Där har de flesta respekt för att det ska se bra ut mot kund och övriga och 
att det är ordning och reda. Så vi har god kondition på dem. Mindre verktyg, maskiner, padder o.d. även ungefär, 
något sämre. Vi försöker skapa rutiner på hur det ska hanteras när nått är trasigt och hur det ska åtgärdas o.s.v. å 
det kan alltid bli bättre för att kommunikationen är det som faller mellan människor.  

Hur effektivt tycker du att det material som köps in används i dagsläget? 

Effektivt alltså att vi har noll spill eller liknande? 

Aaa… dels det att ni har det upplaget ni köper in, det använder ni, men även att dem maskiner och verktyg ni 
köper in kommer till användning. 

Jaha, du menar så… Vi börjar med maskiner så har vi god sysselsättning och vi brukar maskinerna mellan 85-90%. 
Finns några som kanske är överflödiga. Men det är svårplanerat. Material är vi tyvärr kanske snåla att köpa in så 
de fattas på arbetsplatsen för man är dumsnål. Så jag tycker spillfaktorerna är rätt så låga. 

Hur har ni det om vi säger skyfflar och såna saker? Jag såg t.e.x. att en utav containrarna hade 5st skyfflar i sig. 

Det är upp till var och en att titta på sin container, det är klart att de en missar plockar en annan upp. Så de finns 
mer i en å mindre i en. Tror att skyfflar, speter, raker, handskar är förbruktningsmaterial, tyvärr. Det är inget 
positivt med det. Det slits för mycket sånt, man kan vara räddare om grejerna. Det slösar kan man uttryckligen 
säga. 

Tycker du att det går åt onödig tid i något moment i ditt arbete? 

Det går åt onödig tid i mitt arbete alltför ofta. 

Har du något exempel? 

Vi kallar det för brandkårsutryckningar när det är dålig planering eller när det är förändrade förutsättningar så får 
man åka ut och bedöma situationen, bedöma sina kolleger eller lösa saker som inte är med från början. Exempel 
då är att nån är sjuk, vi går på berg, nån som inte lyssnat på arbetsberedningen och behöver extra stöttning om 
vad som skall göras eller hur man ska gå tillväga. Det fattas grejer. Nån har inte tittat ordentligt. Amen sånt där… 
Finns det regler och riktlinjer till städning och ordning på arbetsplatsen? 

Rent och ordning och reda är det som uttryckligen sägs. Sen är det en tolkning för var och en. Men det finns inga 
regler för containrar och det finns inga uttalade att det ska va en container med skräp och vilken karaktär det ska 
va vara, det finns inte.  
Ne, precis, det är lite sunt förnuft helt enkelt? 

Ja, precis! 

Hur tycker du det funkar? 
Som jag sa innan, fråga 1, det sköts väl olika för olika arbetsplats. Kunderna upplever nog att vi har ordning och 
reda. Men vi själva kanske inte hittar allt i varandras containrar eller hittar på alla arbetsplatser.  

Kunder upplever ordning och reda säger du, är det någonting du fått bekräftat eller är det en uppfattning du 
har? 

Jo, man får det bekräftat genom att maskiner är fräsha. Det är många kunder som ser. Att vi syns. Att 
Strandloggan syns i en positiv aspekt. Sen, dem negativa kommentarerna beror nog mer på projekten. Att vi stör 
trafiken. Det är inget med ordning och reda som vi kan göra utan det är mer en negativ aspekt.  
Kan du ge ett exempel på något som du anser funkar bra på organisationen? Som du tycker att ”Det här är bra 
grejer”. 

Inom vilket område? 
Det har vi inte specat här, så du får helt enkelt köra, städning exempel. 
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Vi har god kvalitét. Kunden ska få det som förväntas men vi ska leverera så det håller och vi gör ingen skit som 
andra sedans ska få städa upp efter oss. Noga och hög kvalité. 

Något du anser funkar mindre bra, eller rent utav, dåligt? 
Kommunikation. Det kan vi alltid bli bättre på . Och kommunikation innebär bättre planering, nyttjande av 
resurser, ordning och reda. Kommunikation, kanske förståelse är ett bättre ord ibland. 

Har du varit med om någon form av förbättringsarbete tidigare här på arbetsplatsen? 
Jo men vi har förbättringsarbeten genom att vi är miljöcertifierade och vi har ISO certifikatet. Och där försöker vi 
dels förbättra för min arbetssituation och ledningen här inne, planering, ordning och reda, struktur. Att vi ska 
jobba lika på arbetsberedningen o.s.v. 
Både ISO 14 & 9 då eller? 

Ja 

Hur involverad känner du att du har varit i arbetet? 

75% 
Hur tycker du att arbetet fungerar? 

Vi går framåt. Vi har gjort en rad förbättringsarbeten. Vi har en bra stämning på firman jämfört med bara nått år 
sedan. Informationen går ut på ett bra sätt. Kommunikation och information särskiljer vi på. Men information till 
berörda anställda om vad som händer på firman är mycket bättre. Det är ett bra förbättringsarbete, hur man vill. 
För man har frågat hur man vill gå tillväga. Vi har fredagsfrukost var fjärde vecka. Det är bra, det är väldigt bra. Alla 
får chansen att ta del av information. Frågar lite. Man lyfter förbättringar och nyanställningar. Skapar trivsel. Det 
är en förbättringsåtgärd. 

Kommunikation är nyckeln känner du? 

Ja! 

Om jag säger 5S, vad tänker du då? 
Jag tänker, jag har ingen anknytning till 5S. Ni involverade oss i detta så jag har aldrig varit med om detta innan. 
Men jag är öppen för att lära mig vad det handlar om. 

Du känner iaf inte att du stänger dig direkt? 

Nej. Ja är jättepositiv. Jag är för positiva förändringar, eller, konstruktiva förändringar sålänge man tror att det kan 
generera nått positivt och a, så absolut, varför inte. Under kontrollerade former, kan man säga. 

Det är ju väldigt bra på det sättet, det vi gör, eftersom det är väldigt inriktat på bara ett projekt så det kommer 
inte beröra alla på en gång. 

Nemen ja tror det, ja tror det kan va skitbra. Sen CENSUR det blir större än vi tänkt. Beställaren får beställa till 
mer åtgärder för dagvattensystemet är inte som dem trodde o.s.v. Så projektet kommer nog växa lite och 
ledtiderna kommer nog bli lite längre så det är bra om vi får in det här tidigt så vi kommer igång. Nu är kanske 
risken att vi kommer dröja två veckor igen innan vi kommer igång för att vi inte vet hur vi ska gå tillväga. Vi 
hoppas på att vi får igång det. Men det kan vara lagom faktiskt. Få lite ordning och reda. 

Vilken inställning har du inför användandet av 5S? Där sa du iofs. Att du var positiv. Skriver ”se ovan”. 
Är det något speciellt som du ser fram emot inför implementeringen? Något du tycker ska bli roligt eller 
nödvändigt. 

Nemen jag tycker nog ordning och reda. Att var sak har sin plats. Det kan nog va bra. Eller om vi ska säga, att vi 
försöker jobba lika. Är vi överens om någonting så jobbar vi mot det och att vi har struktur på våra platser. Så är 
det nu bra detta, och vi kommer på vissa lösningar, och vi bestämmer oss för att vi börjar projekten med att göra 
detta eller vi ska under projektet göra den här typen av ordning på arbetsplatsen. För då vet alla vad de ska göra 
och alla känner igen sig, allt är likadant och det är bra mot kund o.s.v. så att… jag tror på ordning och reda. 

Någonting du inte ser fram emot? Något som du tror kommer bli jobbigt? 
Nemen förbättringsarbeten är väl alltid jobbigt? Jag tror däremot att, ja, vi får se hur stor grej vi kan göra av detta. 
Jag hoppas att alla kan bjuda till. Det är nog mer det, att folk är negativa. Och att det inte blir en halvmesyr utan 
antingen gör vi detta, vi bestämmer någonting och så går vi 100% på det.  

Finns det något du tycker skulle kunna gemonföras för att underlätta implementeringen för dig? 
Täta dialoger. Informera mig ofta vad ni tänkt. Ifrågasätt vad jag gör och om det finns några förändringar som ni 
bör ta del av eller sånt så ni inte missar någonting. 

Vad tror du krävs av företaget för att det här ska lyckas? 
Gemene mans engagemang, självklar. Företaget, även om man inte pratat om det innan, tror jag att man borde få 
en summa eller nånting så man vet att man har möjlighet att genomföra det. För det kostar att göra förändringar. 
Och att samtliga i ledningen finns där om man behöver det. Vi ska kunna ta diskussioner, det ska finnas någon att 
fråga, vi ska ha lite möten om det behövs. 

olbj1337
Highlight



Bilaga 2.4 – Transkribering av intervju 1 

Ledningen i ryggen? 

Ja 

Tror du att ditt arbete kommer att underlättas med hjälp av 5S? 
Jag hoppas det, jag vet inte. Det kanske skapar mer arbete. 

Ja, det är en del administration, men förhoppningsvis så… 
Hur kommer det sig att du tycker så? 
Att jag hoppas att det ska underlätta eller att det kan bli mer… 

Att det kan bli mer arbete. 

Det beror på hur folk. Är inte alla positiva till att ta till sig detta så kommer jag ju ensamt att satsa på det så då blir 
jag ju motarbetad. Sen sitter vi ju i förändring å det tar tid att göra förändringar. Så kanske, skulle man reflektera 
ett år senare så kanske man skulle se förändring betydigt enklare för då ser man ju om det funkar eller inte. Men 
just i den kortsiktiga aspekten så tror jag att det kanske bli lite mer tyngre. Men jag grundar detta på någonting jag 
inte vet vad jag kommer jobba med så att…  
Ett utav dem stora problemen med det här arbetssättet är att det finns ju inte något bra sätt att göra de 
kvantifierbart. Man kan inte se nått resultat på det riktigt förutom att det flyter på bättre. Man upplever det, 
speciellt de ekonomiska grejerna, märks efter en längre stund. För det är ett jäkla pådrag först innan det ger 
nått resultat. 

Man kanske skulle behöva göra ett projekt två gånger på de olika momenten för att förstå skillnaden. 

Absolut. Då ska vi se…. 
Kan du ge något exempel på de arbetsuppgifter som du tror kommer underlättas? 

Har vi en tydlig uppfattning om hur saker och ting ska gå tillväga och vad man har så tror jag att vi kan nog bli 
snabbare. Och blir vi snabbare så kommer det underlätta den ekonomiska belastningen för mig också. Sen tror jag 
att jag kommer bli tyngd med mer information. Jag måste bli tydligare på saker och ting från början. Det kanske 
kräver en större startsträcka men kan underlätta under projektets gång.  

Hur användbart upplever du att 5S är i anläggningsbranschen just nu? 

Ja… inte en aning. Jag hoppas att det är, mycket man hoppas. Ne, men först och främst behöver jag få ett projekt 
och se vad det går ut på och först då kan jag säga om det är användbart eller inte. Men byggbranschen behöver ju 
effektiviseras. Det är alldeles för mycket ”så har vi alltid gjort” och ”så gjorde man förr” osv. Kan man förbättra 
bilindustri och andra industrier och situationer så borde man kunna göra det med byggbranschen också. 

Hur tror du ditt arbetet kommer belastas med 5S? Men det är ju som du säger då att; Det blir mer jobb för dig 
om inte andra är ombord. 

Det här 5S. Jag måste ju lära mig någonting som jag sen ska se till att andra implementerar i sitt dagliga arbete. Så 
om inte jag är drivande och positiv till detta så kommer ju inte andra vara det heller. Så är det ju alltid oavsett vad 
du ska förändra i en ledande position så ska du alltid stå längst fram och peka med hela handen. Och det är inte 
lätt. Så därför så tror jag att det är den svåra biten. 

Vad tror du att de inblandade i projektet tycker om implementeringen? 

Jag tror det är blandade åsikter. Vissa vill nog att de ska bli bättre men har inte kraften nog att genomföra det eller 
tycker det är lite jobbigt för det är lite utanför deras komfortzon. 

Har det varit några diskussioner om 5S mellan de anställda än? 

Ja, lite har det varit. Och det är det jag precis nämnde. Att ”va är detta” och ”kommer det funka” osv. Nån har sagt 
att ”det här blir nog jättebra”. Men mycket mer än så har inte blivit sagt. Det har inte varit så klart än vilket 
projekt det är heller.  

Tror du att det kommer ändras under tiden som vi håller på med det här implementeringen i projektet? 

Ja, jo, men ni har ju redan strukturerat upp att vi har en APD-plan som är tydlig och ja. Man sätter ju ribban från 
början. Och nu har vi tydligt sagt att ni är med så nu kör vi. Man höjer nivån ett steg på allting.  

Tror du att arbetet kommer att efterlevas då vi lämnar över till er och ni förväntas klara det själva`? 

Jo men det tror jag. Vi har en stark ledning. CENSUR  är duktig på det hon gör så jag tror att hon kommer försöka 
implementera detta. Jag kommer sträva för det. Sen får vi se vad resultatet säger. Vad jag kan stå för och vad som 
ska förändras och ni hittar någonting som går att förändra. För det är ju inte heller förskrivet eller sagt att ni 
kommer göra. Jag säger ju inte att vi är effektiva och det bästa företaget i sverige, för det vet jag att vi inte är. Men 
det kan ju vara så att vi gör många saker rätt redan.  
Kommer arbetet att stöta på något speciellt problem efter att vi har strukturerat upp det och gått tillbaka till 
skolan? 

Jag tror det kommer va det största problemet i eran studie att ni har tiden emot er. För förändring tar ju tid, 
engagemang och kostar en del. Här tror jag att tiden är det största bekymret. Jag tror att ni kanske haft ett lite 
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större arbetsplats för att få det fullt ut. Lite mer att ta på, lite mer ordentligt. Men för att få det att fungera sen 
hänger på att vi andra är engagerade och får det att fungera. Jag är likställd människa som alla andra, oavsett 
befattning, så det gäller ju att jag också tror på det.  
Det var det jag hade. 
Jag ska köra en snabb sammanfattning på det jag skrivit ner så jag har uppfattat allt rätt. 
Ordning och reda, hur det sköts på arbetsplatsen: Då har jag skrivit ”varierande kvalité”. Du tycker att det 2-3- 
av 5 på containrar och 4 på arbetsplatsen.  
Städning i containrar anser du gå från obefintlig till exemplarisk. Varierande från person till person.  
De större verktygen är det ordning och reda på, medans de mindre är det lite sämre. Men ni försöker få in en 
rutin för dem i dagsläget. 
Maskiner har god sysselsättning, 85-90% ungefär. Material är ni lite snåla med inköpet. (Men åt det hållet är 
det ju, för vår studie, nästan bättre) Men du anser att det är för lite iaf. 
Skyfflar, handskar och sånt är förbrukningsvara. 
Det är, ja, det används som förbrukningsvara, men det borde inte va det kan vi säga. 
Folk köper alldeles för mycket sånt.  

Tycker du det går åt onödig tid i ditt arbete så sa du ”alldeles för ofta”. Brandkårsutryckning vid ändrade 
förhållanden. Du får rycka ut och släcka bränder helt enkelt. 
Finns det regler och riktlinjer kring städning så säger du att det ska vara ordning och reda, inga regler finns för 
containrar och du tycker att det funkar varierat.  
Du upplever att kunderna tycker att ni har ordning och reda men att ni sen kan behöva putsa lite internt. 
Du tycker ni håller god kvalite i företaget, noga, kunden får det han förväntar, oftast mer. 
Kommunikationen och förståelse är något som funkar mindre bra. Kan lösas med mer ordning och reda.  
Ni har ISO 14 000 och 9000 i förbättringsarbete och du har varit 75% involverad i det ungefär? 
Ja det var ett av exemplen. Vi har en rad massa olika grejer. Vi har jobbat med hur vi ska få våra kolleger delaktiga. 
Som ja sa med frukostmötet. Vi jobbar med informationsmöte ute, något vi kallar PC-info där vi låter kollegerna 
ute ta del av resultat, hur gick projektet, och så pratar vi om sånt i gruppen. Det är en väldigt bra grej. Där skulle 
man kunna prata om 5S och hur det gick i det projektet. 
Lite informationsåterhämtning? 

Ja, precis. Vi har blivit betydlig bättre på att hantera OTR, olyckor, tillbud och rapporter. Och att ta upp dem i rätt 
forum. Det finns hur mycket som helst. 
M.m. skriver jag där så det kommer fram där.
Du tycker att förbättringsarbeten funkar bra, det utvecklas framåt och det är bra stämning. Fredagsmöten
speciellt tyckte du va bra för att det blev en bra kommunikation. Kommunikation är nyckeln till att lyckas.

Jag tror att vi borde ha inplanerat ett kommunikationsmöte, eller platsmöte, för varje liten grupp med sin 
platschef varje vecka. Inte som det ska skrivas rapport på men man måste ta sig till att planera ordentligt och sätta 
krav på varandra. Både krav på rättigheter och skyldigheter och vart vi ska nå i slutet på veckan.  

Vilken inställning har du inför det kommande användandet så sa du att du inte har någon direkt inställning men 
du är öppen för att lära. Positiv till konstruktiva förändringar.  
Tror du ditt arbete kommer förbättras med 5S? Återigen, ingen ankytning, men du är positiv till det. 
Anledning till att du tycker så är ordning och reda och att jobba lika. Det gillar du. 
När du tror att arbete kommer belastas så skriver du: Jobbigt med förändring.  
Finns det något som skulle kunna göras för att förbättra implementering för dig? Täta dialoger mellan oss och 
arbetarna. Vi ska berätta vad vi gör och vad vi tycker att ni gör fel. 

Jag tror att man får nöta, nöta, nöta. Hellre för mycket än för lite. 
Krävs av företaget har du sagt allas engagemang, eller gemene man, en summa rent ekonomiskt och att man 
har ledningen i ryggen.  
Du hoppas att ditt arbetet underlättas men du tror att du om inte alla är med på det så kommer du motarbetas. 
Du tror  att det kommer gå snabbare med 5S och att det underlättar ekonomisk belastning och att det blir 
tydligare vad man ska göra från början. 
7an ”vad tror du att de inblandade i projektet tycker om implementeringen” så har du sagt blandade åsikter. 
Vissa vill men orkar inte riktigt utanför deras komfortzon.  
Det har diskuterats lite om 5S och att det är varierande åsikter, du tror att detta kommer ändras under 
implementeringsfasen med en ökad nivå på det hela. Folk kommer bli lite mer seriösa.  

Ja, man kan ju hoppas att folk blir mer seriösa. Men det återstår att se. 
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”Tror du att arbetet kommer efterlevas då vi lämnar över det till er och ni förväntas klara det till stora 
delar själva” så har du sagt CENSUR och du vill att det här ska bli implementerat. 

Ja, vi har en bra styrning CENSUR och vi har en dialog varje fredag så jag tror att vi kan trycka på det i ett bra 
forum. Jag tror att fredagsmötena är bra för att få lite nya projekt.  

”om arbete kommer stöta på problem och isf vad” så säger du att vi har tiden emot oss, att vi skulle haft ett lite 
större arbetsplats för att kunna attackera mer på olika fronter och att alla behöver tro på det här för att det ska 
funka.  
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Intervju med tjänsteman, datum 17-03-31. 

Intervjuaren Björn Olvon
Respondent TJM2

Hur tycker du att ordning och reda sköts på din arbetsplats, i dagsläget? 

Det är sisådär med det faktiskt. Det tror jag absolut kan förbättras, ja. 
Om vi tar städningen som exempel? 

När man kommer ut på lite mindre arbetsplatsen så är den ganska obefintlig många gånger. På större 
arbetsplatser så sköts det bättre, men jag tror klart man kan förbättra det. 

Vad tror du är skillnaden mellan stora och små arbetsplatser? 
Organisationen är skillanden – det brukar vara nån som trycker på, det blir så mycket grejer som händer. På 
mindre projekt är det lättare att lägga det på en hög. 

Om du jämför mellan bodar och containrar? 
På större projekt brukar någon utomstående sköta städningen av t.ex. bodar, i mindre projekt så sköter vi det 
själva, och det brukar inte göras. 

Att det kommer någon utifrån gör väldigt mycket då alltså? 

Ja, det är en enkel lösning. Efter ett tag blir det ju grisigt i småbodarna. 

När vi får material till arbetsplatsen, tycker du att det är ordning och reda med hanteringen av material, t.ex. 
om det blir spill och om det blir material över eller om det saknas material ute på arbetsplatsen. Vad är din 
generella åsikt kring det? 
Just material tycker jag nog vi har rätt tillgång till, det tycker jag stämmer ganska bra med mängd och så. Ibland är 
det ju så att det blir ett visst spill, det är väl i sin ordning. 

Så du har inget minne av att du ofta har kommit till ett onödigt moment (avbruten) 

Inte slängt onödiga grejer – klart ska du lägga 5 meter rör så blir det 1 meter över om det är ett 6-meters rör och 
så, det är inte så att det ligger 10 rör över, det tycker jag då, nej. 

Och inte så att ni inte kunnat arbeta heller för att det saknas material? 

Nej, det har jag nog inte upplevt så. Det kan jag inte påstå. Det har nog varit rätt så bra framförhållning på det. 

I den här branschen är ju alla beroende av varandra, maskinen är beroende av transporterna och så vidare. 
Tycker du att det väldigt ofta går åt onödig tid på såna grejer? 

Det skulle jag nog med säga, på ett mindre jobb kan det bli svårare, det blir just in time många gånger. Är det 
högsäsong, på sommaren till exempel, kanske man inte kan lyfta luren och få en bil på en halvdag, utan det krävs 
kanske två dagars planering eftersom man inte har upplag och inte kan lägga materialet innan man behöver det. 

Är det något du har irriterat dig på att det är så? 

Nja, det kan ju ställa till lite problem ibland. Då kan det bli en viss väntetid eller stillestånd. Det kan jag nog tycka. 
Om vi går tillbaka till ordningen och redan, saknas det riktlinjer eller tycker du att det finns regler för hur ni ska 
göra? 

Nej, dom tycker jag nog är rätt obefintliga vill jag påstå. 

Är det sunt förnuft som råder? 
Nja, det är nog lite sunt förnuft, sen så tror jag det skiljer lite från person till person, jag tror inte det är någon 
generell riktlinje från Strands sätt utan det är nog lite mera personligt. Vissa är lite mera ordningsamma och vissa 
mindre. 
Om man skulle säga såhär; om du skulle ge något exempel på något som funkar bra, kan du se att det finns 
någon positiv del av det? 

Ja, men jag tror att hade man haft lite mera från ledningen, haft lite mera linje på hur det skall vara så tror jag att 
det hade fungerat bättre. Viss styrning. 

Har du tidigare varit involverad i någon sorts förbättringsarbete eller något där man skulle implementera någon 
metod för att förbättra produktionen och flödet? 

Nej, inte såhär konkret. Nej inte så. 
Om jag säger 5S, vad tänker du då? 

Ja men jag tänker lite på det här med Toyota, vi har ju pratat lite om det. Jag har ingen insyn i just hur det 
fungerar. Det känns lite öppet. Jag är inte speciellt påläst på den biten men jag känner igen namnet. 
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Ja vi har inte fått möjlighet att prata om det – i den bästa av världar hade vi tagit en heldag med hela 
CENSUR  och satt oss ner och pratat igenom det men vi får ju anpassa oss efter verkligheten. Men, vi 
fortsätter på det där med 5S. Vad känner du att din inställning är inför det här med 5S och göra det  
CENSUR 
Ja men jag tycker det ska bli kul o se, jag tror att det kommer bli mycket bättre. Man får mer ordning och reda, så 
är det. Saker o ting är på den platsen o det är rätt mycket spill. Men verktyg, o elkablar och sånt här liksom som 
ligger slängt o glöms bort och sådär. Jag tror det kommer bli bra. 

Tänker du på något speciellt som du ser fram emot specifikt. Någon del? 

Jag kan ju inte så hemskt mycket om det här med 5S, det kan jag säga. 
Ja, då kanske det är svårt att säga om det är något som du inte ser fram emot? Men ett exempel kan vara, är 
det något som du känner kan vara jobbigt med det här? 

Inte så generellt kanske. Sen tror jag att det är ju olika inställning folk har om det här kan jag tänka mig. Det kan 
variera en del. Men jag kan inte sätta på nån sak så. Men jag tror dom kommer se positivt på det ändå. Men det är 
ganska mycket oreda i containrar och så, allmänt. 

Vad tror du det krävs av företaget för att det här ska funka? 

Jo, man måste ju få tid till å kunna ha ordning. Man måste vara beredd på att det kräver lite tid. 
Känner du att du är med på det också, att det kan kräva tid av dig? 

Absolut. Absolut. 

Sen finns det en fråga här – om det är något som du tror skulle kunna underlätta implementeringen för dig? 
Eller något som du känner att du skulle vilja lyfta fram. En svår fråga, man måste veta var avgränsningen är. 

Ja.. 

Men vi kan gå vidare. Om du ser på ditt arbete och dina arbetsuppgifter. Hur tror att det kan bli enklare och hur 
du kan spara tid och arbete, genom att vi arbetar mera strukturerat om vi har mera ordning och reda på 
arbetsplatsen? 

Det blir lättare om man vet var information finns och var saker och ting finns – det är alltid mycket lättare då. Ja, 
lösa problemen innan det blir problem många gånger. 

Någon specifikt arbetsuppgift som du kan tänka dig? Typ beställa, arbetsfördela. 
Ja, nu vet jag inte exakt vad ni ska göra, jag har inte riktigt koll. 

Men om vi tänker allmän ordning och reda, allt finns på sin plats, städa. 

Ja men liksom få schysst mappstruktur, och man vet var saker och ting finns. Vet var man kan hitta det, vet var 
man ska lägga grejerna. Det är ju perfekt. 

Då kommer följdfrågan – om något kommer belastas pga av det som vi ska jobba med? 

Ja det vet jag ju inte, så kan jag ju säga. Det får vi utvärdera. 

Vi hade ju den här enkäten sedan innan, ca 3 veckor sedan. Och då fanns det ett litet fält där man kunde skriva i 
om man hade jobbat med det här tidigare. Någon skrev att det kanske inte funkar lite bra i byggindustrin som i 
tillverkningsindustrin – det är mycket med fabriker där man tillverkar grejer. Hur användningsbart tror du att 
det här verkligen är i anläggningsbranschen? 
Jag tror det kommer bli bra. Det är ordning och reda med verktyg och så. Det försummas väldigt mycket i 
branschen. Det är en stor åtgång och mycket försvinner varje år. Jag tror att det kommer att spara pengar. Jag tror 
det är användningsbart, absolut. 

Kan du se något med den poängen, att det kan vara mera användningsbart i en fabrik innanför fyra väggar? 
Jaa, det är mycket svårare uppgifter. Det är mera inramat i en industri. Men jag tror man kan koncentrera sig på 
många bitar, som containrar och dom här grejerna alltså. Det tror jag är helt rätt alltså. 

Nu går vi över till den mera sociala aspekten – vad tror du att dom inblandade i projektet tycker om det här? 
Har ni pratat om det tillsammans, att det kommer bli lite annorlunda än på vissa andra projekt? 

Nej, jag har inte hört så mycket om det kan jag säga. Nej, men jag tror det är positivt. Det ligger mycket skit som 
inte ska ligga i containrarna som har varit med i två år, till vilken anledning. Kan vi få ut dom prylarna så kan vi får 
lite ordning och reda. Att veta vad som finns. 
Så en positivt inställning generellt? 

Ja, och jag har inte hört något annat heller. 

Så det är inget som har diskuterats ? 
Nej inte särskilt. Det var väl lite efter att vi körde den här enkäten men det är bara positiva saker. Jag har inte varit 
ute så mycket nu. 

Ja, så du sitter inne mycket nu? 
Ja det har varit lite grann så. 
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Det lär väl ändras? 

Ja, jag har ju två projekt under uppstart. Det är syn på Åsenvägen nästa vecka och även startmöte. 

Tror du att den här synen kommer att ändras efterhand? 
Ja, det får man utvärdera. Kanske att det dippar ner lite det första men det blir nog positivt ju längre tiden går. Det 
krävs ju en förändring som man måste jobba till lite. Det kanske är lite negativt först, men sen planar det säkert ut 
eller går uppåt. 
Vi pratade lite om att det i det långa loppet kanske det kan upplevas som att det blir bra förändringar – nu är 
det ju så att jag och Magnus har inte all tid i världen utan vi håller på med detta i några veckor. Sen får det leva 
lite själv. Du har ju en ganska viktig roll i det. Vad tror du kommer hända när vi lämnar över det? 
I och med VD:ns engagemang så kan hon nog få ut det här ändå från toppen med lite styrning. Vi kan införa att 
städning blir obligatoriskt, kanske en halvtimme i veckan eller vad som krävs. Men om hon är med i alla led så tror 
jag att det kan fungera.  

Om man tänker sig din roll, om det här nu blir positivt, vill du ta med det här till ett annat projekt? 
Ja men det tycker jag. Jag tror det kommer att fungera. Jag gillar ju ordning och reda. Det är olika hur man är som 
person men jag tror att det flyter på bättre arbetet. Mera strukturerat. 

Det var faktiskt alla frågor jag hade. Jag ska sammanfatta innehållet så du vet vad du har sagt. Det du sa i början 
var att det funkar ju sådär idag. 

Ja, jag tycker det är lite bristfälligt. 

Ja, framförallt att det saknas regler och riktlinjer. Det är lite upp till var och en. Men framförallt är det bättre på 
större projekt där man får in en extern resurs. 

Ja, framförallt städning men även med material som ankommer. Det blir en annan ordning. Det blir mycket mer 
plats att lägga saker på. 

Ja, det är mycket det här med sunt förnuft. Att det är mycket upp till den enskilda personen. 
Ja, men har man lite annan struktur på det. Att man kan trycka på vissa punkter så kan man säkert kunnat få med 
dessa människor med och få dom att tycka att detta är positivt med. Att ge dom en liten spark. 

Sen finns det ett uttryck som talar mot det här och det är organiserat kaos. 

Ja, men jag vet att det försvinner mycket grejer och försummas mycket grejer. Kan man se vad som saknas så vet 
man ju om det. 

Nu var det ju något som saknades. Ett pass. 

Ja det är återfunnet. Det var en yrkesarbetare som hade lånat det lite. Vissa grejer delar vi ju på. Det finns inget 
system för det där. Man behöver ringa runt till 24 stycken och fråga vem som har det. 

Ja, det problemet försvinner ju om man använder dom här lånelistorna vi hänger upp i containrarna. I alla fall, 
du hade inte varit med om något förbättringsarbetet och 5S var du inte så påläst om. Vi ska nog försöka ha en 
liten information eller introduktion sen får vi se när det blir. Det beror på om vi kommer igång. Men det är i alla 
fall ganska positivt till det här, att det kan spara pengar och det kan underlätta. Och det kan underlätta att VD:n 
styr upp det lite. 

Ja, det måste nog göras för att det skall fungera. Hon måste vara med hela vägen. 
Så om inte du har några frågor så ska du ha tack så mycket. 

Tack själv, fan va kul! 
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Intervju med tjänsteman,  datum 17-03-31. 

Intervjuaren Björn Olvon
Respondent TJM3

Första frågan då; hur tycker du att det sköts med ordning och reda och städning och hitta saker på 
arbetsplatsen idag? Hur funkar det på Strand? 
Jag tycker nog att dom som jag har varit och jobbat hos har skött sig rätt så bra. Det ligger inte en massa skräp 
över allt. Det får man säga. Det ligger inte skräp över allt iallfall. Lite blir det ju, men en del personer har ju en 
förmåga att bara sprida allt omkring sig.  

Så det är lite generellt, men om vi tänker i lite mindre skala, i containrer och i boden och så? 
Containrarna är jag inte jätteofta i utan det är om jag behöver något där i. Det har väl varit så där. Halvrörigt. 

Du har ju ett intryck av hur det ser ut i containrarna även om du inte har någon egen. Bilarna är ju också en 
fortsättning på det. 
Där är jag ju inte i någon annans bil. Där vill man inte titta. Där är det rörigt. 

Men du tycker att det sköts bra generellt? 

Mmm 

Och även om man går in på lite mindre skala, t.ex. verktyg, maskiner och material – är det ofta att det saknas 
verktyg, att någon går och letar efter rätt verktyg? 

Inte vad jag har märkt. Men det kanske dom gör när inte jag är där. Det vet man ju inte. 

Om du tänker på materialet som används då. Blir det ofta mycket över? Eller att det saknas eller att det 
kommer vid fel tidspunkt? 

Neeeej, vi brukar ju försöka kontrollera igenom mängdförteckningen så att det inte ska vara så mycket fel för den 
litar vi ju inte blint på heller. Kantsten mängdnar vi ju alltid upp själva så att vi ser så att det stämmer och rör och 
liknande. 
Kan du komma på något tillfälle när ni har mängdat upp någonting och sen har ni beställt det och så visar det 
sig att det saknas löpmetrar eller styck och så står produktionen still? 

Ja, om det har blivit någon sorts revidering på något sått. Annars vet jag inte om jag har varit med att vi har 
saknat. 

Om vi kopplar det här till att slösa med tid – tycker du att du lägger tid på något onödigt? Händer det att du får 
sitta och cadda upp någonting och lägga tid på sånt som har blivit fel? 

Ja, det kan man ju få göra. Ja. 

Och om man tänker på produktionen – vad är det i produktionen där du kan känna att det har blivit fel? 

Ja, förhoppningsvis så får man ju handlingarna i så god tid att man hinner gå igenom dom ordentligt så man hittar 
felen. Men annars så kan det ju bli så. 
Om man går tillbaka till det här städning och ordning och reda – hur tycker du att det funkar med riktlinjer och 
reglerna på Strand kring det här? 

Det finns inga regler gällande städningen. Jag har inte hört något i alla fall. 

Tror du att det hade behövts? Eller sabbar det bara något som verkligen funkar? 
Du menar att man sätter upp en regel att dom ska städa av arbetsplatsen en gång i veckan? 

Ja, om man säger så att varje tisdag klockan 15 så måste du torka av bordet i boden? 

Jag tycker egentligen inte att det ska behövas en regel på det. Men, det är dom själva som äter i dom här 
containrarna så dom borde egentligen ha lite ordning efter sig. Det är faktiskt trevligare att komma in i en bod 
som är lite fräsch. 

Även om man tänker utanför boden, inom arbetsområdet. Där kan man ju också lägga upp regler och riktlinjer 
för hur det ska skötas. Vi har ju en APD-plan ibland som man kan utveckla och involvera städningen där. Tror du 
att det hade varit bra eller? 

Det beror nog lite på vad det är för projekt. Men spiller man mycket grus och liknande då är det ju inte fel. 

Vi går raskt vidare till nästa punkt – har du varit med om något förbättringsarbete eller implementering av nya 
metoder för att effektivisera tidigare. 

Inte som det här det kan jag inte påstå. Ibland när det kommer in någon ny chef så ska dom alltid försöka 
effektivisera saker och ting men det blir ju inte alltid bättre. 
Du var ju med på introduktionen som vi hade om 5S. Om jag säger 5S, vad tänker du då rent spontant? 
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Ordning och reda – det är väl det vi strävar efter. 

Du känner att det är det som är målet som vi ska hålla på med? 

Ja, det gör jag. 
Vad har du för inställning och attityd till det här som komma skall? 

Ja tror det är bra. Jag ser ju inte att det skulle kunna föra med sig något negativt i alla fall. 

Vi sitter ju och läser en del andras uppsatser och böcker och många av dom handlar om att det finns trösklar 
man ska överkomma i organisationen. Varje gång man inför ett nytt arbetssätt så finns det alltid utmaningar. 
Känner du också att det skulle kunna finnas något sånt? 

Inte för mig. Jag arbetar ju inte så, men nej. Jag tror att vi kommer att tjäna på att ha ordning och reda i containrar 
och så. 

Finns det något du tror att vi kan ta med oss? Om du skulle komma med tips och tankar för att underlätta det 
här med ordning och reda på arbetsplatsen? 

Att underlätta för dom. Neej, vad skulle det va. 
Vad tror du krävs av Strand och organisationen för det här? Av företaget och inte bara den enskilde. 

Ja, det blir ju mest som krävs av den enskilde. Är inte dom positiva så funkar det ju inte. Men är VDn positiv till det 
så kanske det smittar av sig. För det är jag ju. Det är en förutsättning för att det ska funka överhuvudtaget. 
Hur tror du att dina dagliga arbetsuppgifter kan underlättas av detta? 

Ja det kan det ju göra. 

Hur då då? 

Ja men om man behöver hämta något i nån container nån gång och då underlättar det för mig om jag nästan vet 
var grejerna ska vara någon stans, sen om något ligger i en stor hög och dom vet var dom la hammnaren senast, 
om man har snyggt och prydligt så kan även någon annan hitta. Så det tror jag kommer underlätta.  

Jag hörde något om ett borttappat pass. Det gick ett rykte om det. Som sen låg nånstans för att någon hade 
lånat det. Kan det stämma? 

Vi letade ju i början på veckan efter ett digitalt vattenpass. Det var borta. 

Ja då kanske inte det hade varit borta om vi hade fått implementera våra små listor, jag och Magnus. Sen hade 
vi ju med en enkät förra gången, och då var det någon som skrev på den, för det fanns fritextfält på den, att det 
kanske inte funkar lika bra i anläggningsbranschen som det gör i tillverkningsindustrin. Kan du sympatisera med 
den åsikten, eller vad tycker du om det? Tror du att det här med att göra checklistor och märka på golvet är lite 
långt ute i anläggningsbranschen? 

Jag tror dom har mera att tjäna på det kanske. Men jag tror inte att det är helt onödigt eller vad man nu ska säga. 
Jag tror att vi kommer tjäna på det med i längden. Men att det kanske har en större genomslagskraft där, det kan 
jag nog tro. 

Ja det underlättar ju lite när man har fyra väggar och ett tak. 
Ja det gör ju det, vi är ju lite mera spridda. 

Ja framförallt inom anläggning. Inom bygg är det kanske lite andra förutsättningar. Men det är ju det är som 
intressant, det är lite nytt territorium med det här inom anläggning. Men om vi tar lite mera dom sociala 
bitarna, det här som jag och Magnus har bestämt oss för att skriva om, är det något ni har pratat om på Strand 
och utanför mig och Magnus? 

Neeeej, vi har nog inte gjort det än i alla fall. Men det kommer säkert när det drar igång. När dom får lite 
information nu så är dom kanske jajaja det kommer sen. 
Jag tänker på om det är något som folk ser fram emot eller något som folk verkar lite jobbigt, sådana åsikter. 

Nej, jag har inte hört det från någon annan. Det gör det nog när ni börjar komma. 

Tror du att det är en positiv inställning bland yrkesarbetarna och tjänstemännen. Till det här? Eller är det lite 
likgiltigt? 

Som sagt jag har inte pratat med någon om det. Jag tror inte det är något krångel. 

Nu har det blivit lite som det blev med tiden – vi skulle egentligen vara uppe i Ekhagen för tre veckor sen men 
vi kommer först igång nästa vecka, det är okej. Men vi kommer bara kunna göra detta i fyra veckor. Sen har ju 
CENSUR varit väldigt tydlig med att det som vi gillar med det här kommer vi ta med oss och använda framöver. 
Hur tror du att det kommer funka när inte jag och Magnus inte är där uppe och fixar, för vi kommer ju fixa 
väldigt mycket framförallt nästa vecka när det här ska sätta igång? 
Det är klart, det är ju ingen som kommer springa runt och tejpa i sin container. Inte själva. Det tror jag ju faktiskt 
inte.  

Vad tror du kommer följa med då? 
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Å andra sidan, märker man att det är riktigt bra och faktiskt underlättar riktigt ordentligt då kanske man 
åtmindstonde till hösten när det lugnar ner sig då får alla gå igenom sina containrar och göra iordning. 

Och du som tjänsteman, kan du då känna att du har ett extra ansvar att jobba mot det eller du följer med lite på 
resan? 

Ja, jag bara halkar med. 

Det ska bli spännande att se hur det fortsätter. Nu ska jag ju fortsätta på Strand men jag vet inte hur mycket jag 
kommer jobba med det här. Jag vill ju ändå lägga skolan bakom mig. Man pluggar ju på skolan tills man känner 
att man inte vill längre. Men nä, det var dom frågorna jag hade. Jag ska sammanfatta lite så att du håller med. 
Men om man kikar på hur ordningen och redan är idag så tycker du att det funkar bra. 
Jaaa, det tycker jag. 

Nä inte katastrof 

Nä. 

Men du tycker att det funkar bra idag, i vissa containrar är det sådär men. Men det finns inga regler vad du vet? 
Nej, inga förhållningssätt. 

Till 5S, så tror du att det är bra. Det kommer att innebära något fint. 

Jaa. Jag hoppas det. 
Hoppas ja. Mmm. Att det kan underlätta för dig att hitta material och hitta utrustning och så. Det blir ju en bit 
för yrkesarbetarna, men för tjänstemännen kan man ju arbeta med mappsystem och datorn men där kommer 
ju inte vi pilla. Ja, och sen att 5S är väl kanske lite mera gångbart i tillverkningsindustrin. Det ger lite mera.  

Ja jag tror det. 

Och vad man generellt tycker på Strand, ja det lär vi märka. 

Ja det märker vi när det drar igång. 

Och sen när vi är klara med det här så får vi helt enkelt se, haha, om det underlättar så kommer man nog ta 
med sig vissa delar. 

Ja men det måste man göra. 

Ja det är dumt annars. Men ingen kommer gå o moppa i containrarna. 

Nää inte i containrarna, men kanske i boden. 
Ja och inte bara städfirman men gubbarna med. 

Det är inte så ofta städfirman är där. 

På droppen kom det dit en kille en gång och städade, men i Barnarp kom dom dit en gång i veckan, det var 
riktigt bra. Det kostade inte så mycket heller. Men du, tack så hemskt mycket, det var snällt att du ville svara på 
frågorna. Om du har några frågor så kan du ställa dom till mig. Och förhoppningsvis så kör vi nästa onsdag. 

Ja nästa onsdag kanske det blir. 
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Intervju med yrkesarbetare datum 17-04-10. 

Intervjuaren Magnus Ottosson
Respondent YA1

Första frågan, hur tycker du att ordning och reda sköts på arbetsplatsen i dagsläget. 

Ja det är bra. Bra. 
Du känner det även inom städningen av containrar, bodar och byggarbetsplatsen? 

Ja, i alla fall byggarbetsplatsen. Kanske inte containrar och arbetsbilen. Nej. 

Hur tycker du att ordningen med verktyg, maskiner och material i övrigt fungerar. I dagsläget. 

Jo det funkar bra. Det är kanske, vet heter det, paddor som börjar bli lite slitna, mm. 
Men du känner att allting finns, och du vet liksom, den generella ordningen så funkar det bra. 

mmm. 

Yes. Hur effektivt används materialet i dagsläget. Känner du att det är mycket som inte används som bara följer 
med från projekt till projekt.  

Det blir ju alltid grejer över. Skräp och övrigt. 

Jättebra. Tycker du det ofta blir material över. 

Mmm. Det är främst vid rivningar typ skyltar och sånt. Eh, trä, metaller, plaster, det är väl det. 

Yes. Eh. Tycker du att det går åt onödig tid i något moment i ditt arbete. 

Tänker du dokument? 

Nej moment. Något moment du gör i din vanliga arbetsdag som du tycker, det här kan vi liksom, nått som det 
helt enkelt går åt onödig tid med. 

Nja, kanske t.ex. vid sågning av asfalt så kunde man vara någon dag tidigare och såga upp. Istället för att 
grävmaskinen ska stå och vänta på mig. Till exempel. 

Eh, finns det några regler och riktlinjer kring städning och ordningshållning på arbetsplatsen? 
Nej. 

Å, hur tycker du att det funkar. Att det inte finns. Är det något du tycker är bra? 

Städning sköts ju allt eftersom. När man har tid. 

Kan du ge något exempel på något du anser funkar bra på din arbetsplats i dagsläget? 

Ja, TA-materiell har funkat mycket bra på min nuvarande arbetsplats då, på Strand. Eh. Det kan vara så i vissa 
firmor som snålar på det. Det tycker jag är det viktigaste. Säkerheten. 

Kan du ge något exempel på något som fungerar mindre bra eller rentav dåligt. 
Ja om man ser såhär, förra veckan hade vi brist på kranbil. Det märke ju ni med. Vi fick inte upp grejerna här. Luft i 
planeringen.  

Är det ofta det blir så tycker du? 
Neej, det var nu senaste veckan. Vi tog upp det på mötet att det skulle nog inte vara fel att ha en egen kranbil. Jag 
tror vi skulle ha full beläggning på den.  

Ja precis. Yes. Eh, Har du tidigare varit med om någon form av förbättringsarbete? 

Jaa, det kan man säga. Mmm. 
Hur har du varit involverad i det arbetet? 

Eeeh ja, det har varit utbildningar hit o dit med lagerarbete, logistik, mm. 

mm. Hur tyckte du det arbetet funkade.
Det funkade bra. 

Du känner att det gav resultat? 

mm. 
Björn: Vad sa du att det var för nånting, jag hörde inte? 

Lagerarbete, logistik. Jag tänker hela linan. 

Så får det att flyta bättre? 

Ja. Det tycker jag är viktigt. Logistiken. Om grävmaskinisten frågar efter lastbilen med gruset så måste det funka. 
Att man kan få flödet rätt. 

Yes. Och då om jag säger 5S – vad tänker du kring det? 

Effektivitet. 
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Ja det hoppas vi på. 

Ordning och reda. 

Vilken inställningar har du inför det kommande arbetet med 5S. 
Ja på en skala 1-10,  så är det 7. Jag ser väldigt mycket fram emot detta. 

Är det något speciellt du ser fram emot? 

Ordning och reda. 
Är det något speciellt du inte ser fram emot? Nånting du anser jobbigt? 

Nej. Inget. Inte i nuläget. 

Haha. Finns det nånting du tycker skulle kunna genomföras för att underlätta implementeringen för dig? 
Ja, det är väl städning av container, att man vet var allt är då. Ta undan det man inte kommer använda så ofta. 

Vad tror du krävs av företaget för att lyckas med den här förändringen? 

Ja det är upp till er. 

Vad tror du att, om vi tar lite med det här att CENSUR har engagerat sig, tycker du att har rätt inställning och 
liksom driv för att det här ska bli bra eller hade det behövts ännu mer t.ex. att alla produktionschefer har 
engagemang i det här. Om du tänker på ambitionsnivån. 

Jag tänker nog mer på att den här biten kostar pengar. Ordning och reda kostar pengar. Samtidigt så kanske vi har 
igen det lite längre fram, att man har struktur. Jag som har lite svårt för ordning, det är bara att fråga min fru.  

Ja vi gör kanske ett hembesök. 

Ja ordning och reda hemma är hennes ansvar. 

Nu blir det här lite upprepande, men tror du att ditt arbete kommer att underlättas utav 5S, och varför tycker 
du så? 

Ja, att jag slipper snubbla på grejer i containern. Att inte ha grejer stående på golvet utan det finns 
upphängningsanordning, det tror jag gör det lättare. 
Bra. Finns det något som gör att ditt arbetet kommer att belastas utav 5S? 

Ja det är väl, vad ska man kalla det, tidsvinster. Just att man kanske lägger mera tid på städning än själva 
utförandet. Mm. 

Hur användbart upplever du att 5S är i just den här anläggningsbranschen? 
Hmm. Ja det får vi ju se. Men jag tror ju att just städningen och när det gäller verktyg och den biten, det kommer 
att underlätta, sen tror jag att det kommer bromsa produktiviteten i anläggningsbranschen. Det är ju vad jag tror. 

Då går vi lite mera till gruppen. Vad tror du att dom inblandade i projektet tror om den här implementeringen? 

Sådär tror jag. Det blir la en. Ah. Ganska okej. 5 av 10 skulle jag tro. 

Har ni diskuterat 5S? 

Ja. Ihop med er. 

Utanför? 
Jaha, ni menar så. Nja. Kanske lite i fredags kväll. Det här är ju kanon. Det behöver jag. 

Kul att du tycker så. 

mm. 
Eh, tror du att detta kommer att ändras under implementeringsfasen? Nu pratar vi ju om vad gruppen i det här 
projektet tycker. 

Jag tror det blir bra. 

Du tror att dom kommer ha en positiv syn på det i längden. 
Ja. Det är ju alltid lätt att vara negativ inför förändring, i alla aspekter. Så är det. 

Då är vi inne på sista. Hur tror du att arbetet kommer att efterlevas då vi lämnar över arbetet till er och då ni 
förväntas klara en stor del själva. 
Det kommer gå bra. Det är nog inte fel med en upprepning emellan. 

Några exempel på hur du tror att det här kommer att efterlevas? 

Ja, jag tänker främst på ordningen. 

Att det kommer ligga kvar, liksom? 

Ja, jag tycker ändå att vi har ordning på arbetsplatsen. Så är det ändå i byggbranschen, det ser ju skräpigt ut. Men 
man måste hålla undan grejer så man inte skadar sig. Trampar snett, man har fria gångvägar och så. 

Ja det är ju också en förhoppning med det här, att även tillbuden skall minska. Ja, sista frågan. Kommer arbetet 
att stöta på något speciellt problem och isåfall vad? Efter att vi lämnar över det till er? 

Ta frågan igen är du snäll. 

Harklar sig. Kommer arbetet att stöta på något speciellt problem och isåfall vad. 
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Att jag tror att det blir en lite mindre produktivitet initialt kan man väl säga. 

Ja då ska vi sammanfatta det vi har skrivit för att vi ska försäkra oss om att det är korrekt, att vi har uppfattat 
dina svar på rätt sätt. Du tycker att det är bra generellt. 
Ja på arbetsplatsen. Men det blir lätt så att man slänger in allt i bilen och dom verktygen som behövs. Och tänker 
man för mycket för produktivitet så blir det kanske oordning i containrar och bilar. Strand kanske behöver låta en 
städa ut en halvtimme om dagen. 
Ja men det är egentligen det som är tanken att vi tar dom tiderna som behövs. 

Ja. 

Materialet tycker du är bra, förutom vissa paddor som börjar bli slitna. Tycker du det gäller alla paddor? 
Ja. 

Men du är nöjd med materialet i övrigt. Tycker du  att det påverkar hur du behandlar paddorna i övrigt. Att du 
är hårdhänt med dom? 

Nej. Det är ett arbetsredskap, dom får utstå mycket stryk i arbetet. 
Sen kom vi in på det här med hur effektivt materialet används. Det blir mycket skräp över. Tänker du då att det 
blir mycket spill eller mycket skräp bara. 

Ja det beror ju på vad det är för typ av jobb. Vägjobb blir det mycket skyltar, aliminium, stål och sånt som körs till 
återvinning. Trä, plaster, flärpar som körts sönder.  

Beställs det för mycket grejer tycker du? Att det beställs för mycket som sedan inte används? 

Nä. Vi hade ju någon grej i Habo där det hade beställts enligt handling men när vi gick genom det på mötet så kom 
vi fram till att det inte funkar i produktionen. Det var två olika platthöjder och det tar väldigt långt tid att lägga det 
i två olika höjder i olika mönster. Då är det bättre att köra på en och samma höjd. Det blir mycket material över 
där. Och vi kanske får tillbaka 30% om vi skickar det tillbaka det, men det är bättre det än att skicka det på hög. Så 
det är kanske bättre det att ha en genomgång med beställaren. 
Ja ett materialmöte på något sätt. Sen så pratade vi om det är mycket onödiga moment och då var det mycket 
väntan, att det kanske är inte så samordnat. Så tolkar jag det iallfall. Att ibland är inte du där men så är det en 
maskinist där och så står ni fram och tillbaka. 

Ja det är väl främst det här med att sia in i framtiden kan vara lite svårt. Ska man tänka 3 dagar framåt då ska vi ju 
lyssnat förut, ja då behöver vi en lastbil. Finns det då inte en lastbil att få tag på i hela staden då blir det ju svårt. 
Då får vi hitta på andra lösningar och jobba effektivt på andra saker. Man får tänka om. 

Det märker vi att det är väldigt kort framförhållning. Den är inte så lång. 

Ja och vi är lite bortskämda i den här stan att vi är ganska bortskämda med lastbilar. Men när det är högsäsong då 
är det nästan omöjligt att få maskin. 

Inga riktlinjer sa du. Det är upp till var och en. Personligheter sa vi. 

Ja vi är ju olika. 
Mm. Du menar olika arbeten, 

Ja vi är ju olika ju. 

TA funkar bra? 
Ja på denna firman. 

Sen så pratade vi lite om det här med tidigare förbättringsarbetet och så, och du hade du fått lite från tidigare 
yrke där man hade försökt att implementera nya metoder och få det att flyta bättre. 

Ja, men det är ju främst med dokumentation och så. I flygbranschen är det ju en fruktansvärd dokumentation, 
någon helt annat en till exempel bilbranschen. För allt som hänger i luften är ju väldigt noga. 

Och säkerhet och så framförallt? 

Ja, och att du har koll på batch, och den batchen är fel och vilket flygplan och del sitter den här grejen i. Då kan 
man gå och ta bort den 

Sen så pratade vi om 5S och då var det det här med korta ledtider och effektiviteten. Och du har en ganska 
postiv inställning. Du ser fram emot det. Du ser inget negativt, men det blev inte en 10:a på inställningen ändå. 
Vad ska vi göra för att nå en 10:a? 
Man kan ju ändra personlighet. 

På dig eller på oss? 

På mig. 
Du tror ju att… 

Jag har en fråga sen till slutet. 

Ja det kan vi ta sen. Städningen och ta undan grejer och så det tror du kommer underlätta ditt arbete. 
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Ja i container och arbetsbod. Man bara tänker på produktiviteten. Du har sån press. Du har en lastbil och en 
grävmaskin. Dom måste ju ha att göra hela tiden. Man kan känna att det blir en stress då. När fan ska jag hitta 
städa. Det är kanon då om man kan få grävmaskinen att vara borta en dag ibland så att man får lite andrum. Det 
är ju det där med stress. Jag måste hålla igång hela fabriken. 

Det är ju toppar och dalar hela tiden. 

Ja i den här branschen är det ju verkligen det. 
Man borde klämma in lite rutiner. 

Ja det är ju sant. 

Ja framförallt när man är beroende av lastbilar och underentreprenörer. 
Ja. 

Ja, vi ska lägga ett kol på det här. Det kostar pengar det här med ordning och reda. Men det kanske man får 
igen? 

Ja. Framförallt städningen i containern. 
Ja och du tror att det kommer att underlätta framförallt i containern och du slipper snubbla på grejer. Men lite 
det där också med att man lägger lite för mycket tid på städningen och att produktionen blir lidande pga det. 

Ja just för att man vill hålla maskiner igång. 
Ja och det drabbar användbarheten och det kan bromsa produktiviteten. Din åsikt att vi ska implementera det 
här på CENSUR det känns OK. Men inte jätteexalterad. Du går inte runt och dansar och så. 

Nä det gör jag efter jobbet. 

När du kommer hem? 

Ja. 

Men ni har inte diskuterat det här utanför. Det är inte så att ni har suttit med någon kaffe och förbannat det 
och så? 
Nej jag bara undrade varför det hamnade på mig. 

Nej det skulle ju hamna på CENSUR Vi har ju inte bett specifikt om dig. 

Nähä ok. 

Och den här inställningen, den kommer inte dippa som fan eller stiga eller så. 
Nej. 

Hur kommer det funka sen då, efteråt, då tror du att det kommer bli bra. 

Ja, jag hoppas ju att jag tar åt mig lite. 

Ja det hänger ju på både din nivå men även organisationens nivå. Vi kommer ju fram till ett resultat men för dig 
är det ju mera hur det känns för dig. 

Ja, problemet är ju att hålla igång. Att hålla maskinerna igång men samtidigt hinna städa ur containern. Att hålla 
produktiviteten men ändå städa. 
Ja men tanken är ju inte att vi ska städa en heldag, tanken är ju att det ska vara enkelt att hålla ordningen hela 
tiden. Ser man en bit skräp så plockar man upp den och slänger. Vi har ju en checklista som man ska förhålla sig 
till. Funkar det klockrent så kommer ju inte produktionen bli lidande men vi har ju ändå ordning och reda. 
Ja 

Sen så tror du att man kan behöva göra en liten upprepning för att komma på rätt bana. 

Ja 

Skitbra. Vad var det för fråga du hade? 
Ja det var det vi pratade om innan, varför det hamnade på mig? 

Ja, det skulle ju vara på CENSUR egentligen men det hade vi inte hunnit. 
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Intervju med yrkesarbetare, datum 17-04-13.

Intervjuaren: Björn Olvon 
Respondent: YA2

Första frågan: Hur tycker du att ordning och reda sköts på din arbetsplats. Generellt. Inte bara här utan på 
Strand i allmänhet och dess byggarbetsplatser. 
Jag kan inte säga i allmänhet så riktigt eftersom jag vart på mindre projekt. Men hur ska ja säga… vi har väl vart 
hyfsat duktiga men däremot så kanske det blir att bilen blir ett bombnedslag. För det är ju skräpcontainern tills 
man kommer till sorterstationen. För vi är ju inte så stora att vi kan dra dit en container som vi kan slänga skräpet 
i. Men det är ju att jag har gått mest på kommunprojekt.
Men hur funkar städningen i container och bodar på byggarbetsplatsen? 

Tyvärr är det något som bortprioriteras då man har lite mycket att göra. Då är det kanske städningen som tar lite 
stryk. Men, det jag upplever är ju inte att vi snubblar över grejer, så nån ordning finns ju. För det finns ju vissa där 
man måste gå över ett sopberg för att komma till fikaplatsen. Det finns ju såna med. Och det tycker jag inte att jag 
upplever med strand.  

Då jämför du strand med lite andra företag? 

Ja. Men sen kan man alltid vara bättre. Kan ju alltid ta med mig den där träbiten när jag går till fikaboden istället 
för att sparka den en meter in. 

Om man tar ordningen då. Med verktyg, maskiner och så. Och då är det väl mest om det finns fasta platser, om 
mycket tid går åt att leta efter saker och ordning i allmänhet.  
De arbetn som jag haft är väl organiserad oordning. 

Hur tycker du det funkar då? 

Ne men det är väl, jag vet oftast var jag har grejerna. Men när man har vart på så många olika typer av arbeten där 
jag inte kunnat ta med containern alltid. Så i slutänden ligger verktygen jag behöver ha underst. Och det är klart 
att då får jag börja rota undan det andra. Och det är klart, jag vet att jag har verktyget i bilen, det är jag hundra på, 
men jag kan inte säga riktigt var det ligger. Och det kan ju irritera både mig själv och kollegan. Det är ju inte 
ovanligt att jag behöver gå iväg och leta efter ett verktyg i 10min som jag igentligen bara skulle kunna ta fram.  

Bra poäng. Om vi tar materialet på byggen då? Hur effektivt funkar det? Märker du slöseri? Tid, framförallt. 

Det är svårt att säga. De projekt jag varit på har varit mindre. Jag vet inte problemet förrän jag grävt upp hålet. Här 
vet vi vad som ska göras. Med 90% säkerhet kan vi beställa rätt material direkt. Medans när jag kommer ut till min 
arbetsplats, jag vet inte vad problemet är, vad jag ska ha med mig. Jag kan ju inte chansa med att köpa upp halva 
dahl till ett projekt som vi har 20 000 på på sin höjd. 

Blir det ofta material över efter projekten? 

Ne, inga mängder. Är man på mindre blir det inget över när man handlar. På såna här projekt har man tänkt på ett 
vis och beställer hit. Man kanske överdriver, säg att man beställer 400m rör, ojdå, det var visst inte 160 utan det 
var 200, å sen slirar man lite och så har det tatt så lång tid att Dahl inte vill plocka tillbaka grejerna. Ja då står man 
där med 400m rör. Medans jag kanske har ett jobb på 20m. Det spillet blir inte alls samma som det här. 

Tycker du att det går åt onödig tid på något arbete? Nu sa du iofs att leta i bilen. 

Det är ju det som är med just de projekt jag håller på med. Det blir ett jäkla farande. Men iom att jag inte har 
kunnat förutse…. Och jag tror inte att jag är så dålig på den biten så de beror på det utan de är dem här projekten 
där man inte vet vad felet är. 
Är det när de är läcka och läckage? 

Mycket å mycket. Men sen är det ju de med om du ska koppla på brunnen där borta, du vet inte om det är betong 
eller plast. Vad är det för dim? Jag måste ju gräva fram det, åka, handla… ja…. 
Det är ju verkligen intressant det vi skriver om här. För mycket om 5S kommer mycket från 
tillverkningsindustrin och där görs det ju flera likadana volvobilar och här är det ju väldigt platsspecifikt. Men 
det är ju det vi fiskar efter lite så det blir intressant. 

Jo, men det går ju säkerligen ta många bitar från industrins tänk och göra om dem här. 

Om vi tar det här med ordningshållning och städning. Finns det regler och riktlinjer för hur man gör? Eller är det 
helt och hållet glömt. 

Om de har sagt det så har jag lyssnat på de då. Men sen är de ju lite sunt bondförnuft. 
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Men hur tycker du det funkar då? Att det inte finns några regler för nu kommer vi här med alla våra jävla regler, 
för det är ju det vi för in. Tycker du det funkar bra? 

Jag tycker de funkar bra. Allting går att göra bättre, det är det inget snack om. Men de e klart, jag behöver inte en 
pall framför en gång där det kommer gå folk fram och tillbaka över hela helgen så slipper de hoppa över den. Även 
om barn kanske tycker att det är kul. Bara det här med att flytta ifrån det där man vet att det är rörelse. Kanske 
finns en jättbra plats på baksidan även om jag ska ha den på framsidan. 
Kanske bättre att flytta lite på den då? 

Det är bättre att jag ställer den på baksidan därför att kunden blir glad över att slippa hoppa över den kunden 
kommer flytta sin bil när jag frågar på måndag. Men har jag ställt min pall där och kunden måste saxa förbi den är 
det inte säkert att det blir jättehjälpsamma nästa vecka.  

Nästa fråga: Har du tidigare varit med om något förbättringsarbete eller nån sån här metod när du har jobbat? 

Jaoooeee…. 

Om jag säger 5S, vad tänker du då? Baserat på det du fått lära dig än så länge. 
Ordning och reda. Tror jag det kommer sätta sig. Man kommer inte tänka på det, erat arbete sen, förhoppningsvis 
har vi tagit delar ifrån det. Det kommer flyta på bättre. Mindre irritationsmoment. Jag tycker som sagt att vi har 
rätt hyfsat ändå.  
Vad har du för inställning till det vi ska hålla på med? 

Vi behöver alla en spark i röven för att komma åt rätt håll. 

Är det nått speciellt då som du ser fram emot? Nu har du ju sagt lite praktiskt också vad som vi ska göra. 

Ser fram emot att hålla det här. Jag tror att det kommer kunna bli jättebra. Det kommer gå skitbra i början. Sen 
blir det en liten tillbakagång. 

Om nån vecka då eller? 

Nee men om nått halvår/år att man glömmer av lite. Men sen att man skulle få den här lilla nytändningen är det 
inte mycket som krävs då. 

Fräsha upp det lite? 

Ja. Liten spark ifrån tjänstemannasidan. Ibland tittar han in i containern å då få den tillsägelsen att ”ta en 
halvtimme till att städa här”. Får man bara höra att den ser förjävlig ut. Då kanske de blir att ”ja men jag har aldrig 
fått tiden till att göra nått åt det för att det är…” men kan man få den responsen att, ja det kanske handlar om 
10min. ”Ta 10min så du får in kapen här”. 

Det är det här du tror krävs av företaget för att lyckas med det här? 

Det är så. Ta tid. Man får en tillsägelse. 

Är det något du inte ser fram emot med det här? 

Nemen det måste ju finnas containrar och kärl så att hela proceduren finns. Jag kan ju stå här och plocka men 
finns det inget kärl att slänga så tröttnar jag också på att plocka skräp. 
För att det ska underlätta ska det finnas någonting att slänga i? 

Ja, kan inte slänga allt i containern. Då ser det bara ut som en soptipp där istället. Kanske räcker med sopkärl. 

Tror du att ditt arbete kommer underlättas av implementeringen? 
Ja, framförallt dem små irritationsmomenten försvinner. Och det är inte det att det funnits jättemycket sån innan 
heller men. Ja, det räcker med att snubbla till en gång så. 

Är det någon särskild arbetsuppgift som du tror kommer underlättas med det här? 

Det kommer väl allting att göra för ligger det inte massa skräp så är det ju bara att hämta den här pallen direkt. 
Men det är klart att ska du avvara en kvart 20min först till att städa undan för att slänga det i skopan och slänga 
det på nästa hög. Det är ju bara att flytta på problemet till nästa kommer och ska ha nått där istället. 

Vad tror du kommer belastas eller bli sämre av det vi gör här? Ta tid från produktionen? 
Det gör det ju inte. Det gör det just då, men du sparar ju den tiden. Säg att du lägger en kvart på att städa. Då 
slipper du att flytta grejerna 17 ggr a 5min. Då har du ju sparat den tiden. Men just den tiden på städning är ju 
förlorat. 

Mycket av det här är ju i det långa loppet. 
Ja, i slutändan kanske du har tjänat 1,5h för att du… så, ja. Ser man kortsiktigt förlorar man. Men annars så. 

Hur användbart tror du att det här är i anläggningsbranschen då? 

Inte så som i industrin. För där har du det mycket enklare. Som vi sa innan. Här gör vi 1miljon bilar eller 
generatorer. Här har vi ett nytt projekt och här ser det ju inte ut som föregående projekt. Bara för att vi hade dem 
grejerna där förra gången så har vi inte möjlighet att ha det där. Så det går ju inte jämföra det så. Men jag tror att 
man kommer en bra bit på väg och att man får nya infallsvinklar som man då kan jobba vidare med.  
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Det ska bli intressant att se det här. Vi har ju varit här en del nu. Nästa vecka ska vi kolla hur det rullar på. Sen 
är det så jäkla mycket fokus på produktion. Sen om det här funkar ska man egentligen inte behöva ta från 
produktionen.  
Ber jag en annan anläggare att gå till min container och hämta en viss produkt så står den där. Jag ska inte behöva 
förklara. Det slutar annars med att det är smidigare att jag hämtar det. 

Har ni diskuterat att ni ska jobba med 5S. Vad har ni för inställning i gruppen och vad tror du gruppen generellt 
tycker om det här? 

Det är inget vi diskuterat så ne. Det är svårt att säga hur andra ser det men kortsiktigt så kanske de plockar lite tid. 
Men det är ju som sagt kortsiktigt för att i slutet på detta projektet kanske det flyter på bättre än vad det hade 
gjort annars. Nästa projekt kanske flyter på än lite bättre. 

Tror du att det här kommer ändras då när ni varit här några veckor? Om du tänker lite framåt. Kommer du vilja 
hålla den ordningen i containern och eftersträva. 

Jo det vill man ju. Det är ju smidigare på alla plan att man kan be nån annnan. Be arbetsledaren att hämta 
skruvdragaren eftersom det är så tydligt var den är någonstans och han snubblar inte över vattenslangar och 
stroppar.  

Vad tror du kommer hända när vi har lämnat? 

Efter ett halvår/år kommer det bli stökigare. Det tror jag lätt att det blir. Men, hjälpas åt allihopa och få den lilla 
sparken å plocka iordning i containrar och hänga upp det där det ska va. 

Kommer det stöta på något problem? Något specifik händelse som inte kommer gå så bra. 

Det ser ja inget som skulle fallera. Fortfarande så är ju min container min, och dens container dennes. Och jag går 
till min container och hämtar det jag behöver. Sen kan det va så att jag inte har den produkten och då går jag till 
kollegans. Och ni har ju också gjort upp lappar där det fanns om man lånar 

Ja precis, en liten lånelista. 
Sammanfattning: 
Vi börjar med vad du tycker om ordning och reda idag. Och det är ju som du säger att det är svårt att 
generalisera. Det skiljer sig från proj till proj. Men man kan säga att bilen blir en container med hjul på, de 
flestas.  
Städning av containrar bortprioriteras lite, de får bara följa med och när det kommer till verktyg så finns det en 
organiserad oordning, men det fungerar igentligen bra. 
Det här med materialen också, för det är lite intressant för oss. Det har inte du stött på att det skulle vara 
problem för dig för det är olika typer av arbeten och du köper efter att man har schaktat.  

Sen visst, jag har med varit med om att det varit felbeställningar för att man inte har tänkt rätt. Men alla har vi rätt 
att göra fel. Men sen är det, asså, i långa loppet är det ju jättetråkigt att det blev mer eller mindre minus på det 
här projektet för att det blev en felbeställning. Och jag vet inte som när vi gjorde jobb i bankeryd är det svårt att 
hänga folk med för att både jag och arbetsledaren trodde att den radien som stod på papperet inte alls var den 
radien som vi trodde. Och där stod vi med X antal pallar. 

Kanske va mer handlingarna då som var otydliga? 

Ne, det va att vi skulle göra en amfiteater och då stod de radie si och så. Sen när vi fick ut den va det en alldeles 
för dålig sväng på. Och de tog inte tillbaka stenen.  

Det är sånt som händer.  
Det här med material var inte några större mängder som blev över. 
Ne, mycket har jag beställt själv. 
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Intervju med maskinist, datum 17-05-02. 

Intervjuaren Björn Olvon 
Respondent MA1 

Förra gången så ställde jag frågan: Om jag säger 5S – vad tänker du då? 

Ordning och reda. 
Och nu ställer jag samma fråga. Så vad tänker du nu? 

Det är likadant. 

Det är inte roligare än så? 

Ne 
Kan du föklara hur ordning och reda ser ut idag om du jämför med hur det såg ut tidigare? 

Vi har väl alltid haft ordning. Nemen det blir mer struktur när det är bättre. Sen så tar vi ju lite den tiden som 
behövs. 
Städning? 

Ja, städning och drar av lite. Mest innan helgen då. Blir det lite mer fokus då. Men för min del så blir det att åka 
och plocka lite tompallar och så. 

Hur har de här nya reglerna och riktlinjerna påverkat hur du arbetar? 

Inte påverkat mig direkt. Det är väl ingen skillnad tycker jag. 

Om vi tar det här som vi har gjort i containrarna. Det vi kallar för sortera/strukturera. Det vi egentligen gjort i 
boden och så också. 
Det är bra. Det är bra att veta var allt är. 

Hur har det påverkat för dig då? 

Jag har ju inte… Jag rör mig inte så mycket i containern. 

Hur har städningen ändrats om man jämför med tidigare? Förutom städtiden. 
Städningen härinne vet ja inte. Man slänger sin skit i soptunnan. Var man får ju ta sin skit. 

Är det du som har sopat här inne? För nån har ju gjort det. 

Det är ju i fredags sopade vi rent. Det är ju en gång i veckan som de sopas egentligen. Daglig sopning är det ingen 
som har nytta av.  

Det är lite överkurs kanske? 

Ja, finns ingen anledning heller. 

Men har de här nya städrutinerna påverkat arbetsmiljön då tycker du? 

Ja men den har påverkat något. Skofria zonen tycker jag är bra. Där hjälper vi till att hålla rent. Det blir enklare att 
hålla rent. 

Har det ändrat tid det tar att hitta verktyg och utrustning och sånt? Att vi varit här och pillat. 
Jag är inte mycket och river efter det. Men man hittar ju lättare grejerna. När man väl listat ut var de är. Vi har ju 
inte haft det så länge. Så det är ju bra. Verktygen är ju samlade på ett ställe. 

Vad tror du utomstående då? Beställare och allmänheten runtomkring. Vad tror du dem tycker om hur det ser 
ut här på bygget? 

Dem är ju mest griniga för att det är något som görs. Så de skiter nog i vikket. 

Beställaren då? 

Den får du nog själv fråga. 
Din inställning till 5S. Hur ser det ut idag? 

Det är som jag sa innan. Vissa delar funkar. 

Lite halvljummen kan man säga? 
Ja. Det är väl lite för kort tid med. 

Ja, det är väl det. För att se några stora fördelarna kanske. 

Ja. 

Kan du ge nått exempel på något som fungerade bra resp mindre bra med lite olika grejer. 
Om vi börjar med APD-plan 

APD-plan? 

APD-plan är ju att vi har mer konkret. Satt upp den på utsidan av boden. Satt lappar var saker ska va. Osv. 
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Ja det funkar ju bra. Men den här etableringen är väl lite för liten för uppdelningen. Annars är det ju bra att ha. 
Men då ska du ha en större etablering så du verkligen kan. För nu har det blivit för trångt så nu får vi ställa 
grejerna utanför ju. Men om utrymme finns så är det bra. Annars blir det lite att man delar upp det så. Det går ju 
inte att lägga upp det på hög. Det funkar ju inte så. 

Nemen den har inte följt så bra. Det är ju så att vi vet inte vilket material som ska kommas i början heller. Sen 
visade det ju sig att det kom en massa annat. Eller det är ju svårt att veta hur mycket kantsten som behövs t.ex. 

Så är det ju. Det är ont om plats och det går inte att ställa på hög heller. 

Kan du ge nått exempel på nått som fungerade bra resp mindre bra med veckostädningen? 

Det fungerar väl bra. 

Jobbigt att vi tog tid från produktionen? 
Ne, inte. Det tycker jag itne. Det blir inte så omfattande städning heller, man tar allteftersom. Så då blir det ju 
inte…. 

Sen har vi gjort en sån här där tjänstemännen har fått komma upp en gång i veckan och gjort en sån här 5S-
veckokontroll. Lite för att dem ska ha nått att göra också. Har du kikat på den och tagit åt dig lite? 

Ja. 

Vad tycker du om den då? Det kommer ju faktiskt inte från mig och magnus utan den här just kommer ifrån 
CENSUR och om du bläddrar lite och kollar bakom så ligger nån från CENSUR 
Jamen de är väl bra. Att ha lite koll. 

Har du kollat på den? Tagit åt dig? 

Tatt åt mig vet jag inte. Det rör inte mig. Borrmaskin rör inte mig. Men det är ju bra att alla får koll på sånt. Det är 
bra att det står på pappret.  

Men du har lagt märke till den? 

Jaha, den har jag tittat på. Och så har jag vält upp skylt som hade trillat ner. 
Det här som vi gjort i containrarna då, det här med sortera/strukturera då? Hur tycker du det har varit? Funkat 
bra eller dåligt? 

Det är väl bra. Det är bara att man måste lära sig det. Man står ju inte och läser på alla lappar utan man lär ju sig 
vad alla verktyg ska va och så lägger man det på sin plats.  
Ja lär man sig det så är det ju lite lättare då. 

Ja, men man vet ungefär var det är. Och det är väl bra att det hängs upp på samma ställe igen. Det är väl det som 
är fördelen. 

Den här miljöcontainern då? Där vi ställer alla miljöprodukter och ställer avfall och så. Är det något du använt 
dig av? 

Nja, jag har väl varit inne och hämtat en sprayburk och en bensindunk. Då visste jag vilken container jag skulle gå 
till med. Det är ju inte så stora utrymmen så tar ju ingen evighet att hitta det annars heller men. 

Hur tycker du att det funkar att ha en sån då? Det är ju nytt för det här projektet. 

Jomen det är ju bra. Ur miljösynpunkt att ha det samlat så. 

Hur har 5S påverkat hur du arbetar? Positivt/negativt? 
Ne, negativt vet ja inte. Eller om det påverkat överhuvudtaget. Jag får ju alltid städa när man har den maskin jag 
har. Eller städa… plocka större grejer. Men det blir väl att man tänker på det mer. Och tar med sig. Tittar sig lite 
omkring när man ändå åker och så. 

Hur har snacket och attityden varit här i gruppen? 
Skämtsam. Höhöhö…. Vi tar det väl lättsamt. Det är ju lite överdrivet. Men då skojar vi om det istället. 

Du vet var soptunnan är? 

Jag vet vart den ska va när det sitter tre lappar. Då är det full koll på det om vi snackar om det hela tiden. Vi har ju 
en namnlapp och då tänker vi på 5S när du ser din namnlapp. 

En fråga jag ställde förra gången var ju också att jag frågade hur användbart du trodde att 5S är inom 
anläggningsbranschen. Hur känner du idag? 

Jo men vissa delar går ju att plocka ur. Men det känns ju inte som jag… det är för kort tid igentligen för att 
analysera det djupare.  

Vilka delar av det du stött på skulle du vilja ta vidare och fortsätta med i framtiden? 

Ta med container. Sen är det bra att ha de här platserna vid etablering där man har sina grejer. Materialupplag 
eller vad man ska kalla det. Att det är uppspecat. Då vet alla att där ska det va. 

Vad tycker du om städningen då? 

Funkar bra. 
Du skulle vilja ha med det till nästa? 
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Ja, en halvtimme behöver man väl inte ha men att det blir städat. 

Om du tänker dig att det är som här uppe? 

Är det lite större arbetsplats så löser vi ju det. 
Tycker du att du har fått rätt förutsättningar för att det här ska funka bra? Tid, utbildning, info? 

Jadå. Information står ju överallt. 

Då brukar vi sammanfatta. Vi kan säga så här att vi går igenom dina svar och så säger du om du håller med? 
Annars får du bråka. 
Jag började med att fråga vad är 5S och då sa du ordning och reda. Samma som förra gången. 

Jamen det är ju den. Går inte sammanfatta det på annat sätt. 

Men om du skulle se hur det ser ut idag jämfört med innan så tycker du att det är mer struktur nu iaf. 
Ja det är det ju. Bättre ordning i containrar och bilar. 

Bilarna också? Kanske inte din men i YA1 och YA2? 

Jajjamen. Som jag ser så har de inte hunnit hamstra nått i dem än. 
Reglerna och riklinjerna har inte riktigt påverkat hur du arbetar. Men du tycker det är bra att vi har fixat i 
containrar och så. Du tänker på att vi fått städtider och så. Det är väl igentligen det som förändrats från tidigare 
projekt. Att arbetsmiljön har blivit bättre i form av den skofria zonen och lite så. Känner du att du är mer mån 
om hur det ser ut här inne då också? Det är inte bara att släpa in skona.. 

Ja, ne jag källde senast idag. Man måste efterfölja. 

Eller hur. Du tycker att du hittar redskap och så lättare på arbetsplatsen. Vad utomstående tycker om det. Om 
det är någon skillnad sen tidigare är svårt att säga. 

I den här branschen är det ju så. Dem tycker man är ivägen och förstör tills de ser den färdiga produkten. Det ser 
ju det stora hela, att det är uppgrävt och att de inte kan köra där de körde innan, att det ligger en pall där, det 
skiter dem i.  
Men du tycker att vissa delar av dessa funkar och så så de e är en bra inställning iaf. APD-planen funkar bra. 
Även om etableringen är uppenbarligen för liten. Något vi märk också. Veckostädning tycker du funkat bra. Du 
tycker inte det har krockat med produktionen och så heller. Tracking sheet och sånt har du lagt märke till och 
det är bra. Containrar måste man ju lära sig var allt ligger. Just nu är jag och magnus experter på det.  
Ja, det är väl dem som har containrarna med isf. Men jag har ingen synpunkt på det. 

Men det är lättare än vad det var innan? 

Ja. 

Det har inte påverkat ditt arbete på något sätt och snacket i gruppen har varit skämtsam. 

Det blir så med nya grejer och det dras ju till sin yttersta spets. 

Vissa delar går att använda sig av och vissa delar kan man lägga ner. Du vill ta med dig containrarna i framtiden. 

Ja, det är bra om dem sköts. 

Då tackar jag för mig. 
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Intervju med maskinist, datum 17-05-03 

Intervjuaren Björn Olvon
Respondent MA2

Vi hade ju en fråga som var så mycket som, om jag säger 5S, vad tänker du då? Jag ställer samma fråga igen, vad 
tänker du när jag säger 5S? 

Ordning o reda, man har ordning o reda. 

Kan du förklara då hur ordning o reda sköts i dagsläget då, här på arbetsplatsen, och jämföra med tidigare? 

Jag tycker det är bra här faktiskt. Du ser ju själv, än så länge har inte någon hunnit förstöra. Alltså, det fungerar 
bra. 

Hur har dom här nya reglerna och riktlinjerna som vi har infört, allting från containrarna till boden till APD-
planen, hur har det påverkat hur du arbetar? 

Inte så hemskt mycket egentligen, för jag har ju min maskin och sköter den och det jag har i den grejerna och det. 
Jag är väldigt sällan i CENSUR container och river till exempel. Det är om jag hjälper honom och bär ut nåt eller 
bär tillbaka nåt men annars så är det han som. Och nu är det lättare att hänga tillbaka för nu är det liksom. 

Ja nu vet du var det ska va? 
Ja. 

Så, det svarar ju på samma fråga, det här med att sortera och strukturera, det är ju det vi gör ute i containern, 
där vi tar ut saker, tar bort det som inte behövs och sen strukturerar upp det. Och hur har just det påverkat hur 
du arbetar, då kanske inte du varit inne i containrarna så mycket men. 

Nä men det är ju lättare å hitta nu. 

Du märker skillnad? 

Jaja, visst. Skillnad. Jävla skillnad. 
Man ser i alla fall skillnad. 

Ja och man märker jätteskillnad annars är du blind för dom är ju jättefina när man kommer in och tittar i 
containern nu. Det står var det ska hänga grejer och ställa grejerna så det är perfekt. 
Hur har städningen förändrats då, om du jämför med tidigare? 

Jaa. Nej men, det är la ungefär som de är. Jag vet inte. Det beror på vem som är på det här bygget och vilket bygge 
man är på. Men här har det ju varit bra. 

För dom städrutinerna och det vi har infört, hur har det påverkat? 

Det enda som påverkar det är att det kanske inte passar att städa den fredagen halv fyra. Men sen är det lite det 
att går du bort till en grävmaskin eller du går o hämtar grejer och du ser något som ligger, då kan man ju plocka 
med sig det när man ändå passerar. Man behöver inte ha skygglapparna på.  

Tror du det har blivit enklare då, när vi har infört den här. Då finns det kanske ingen anledning att städa på 
fredagarna då om det redan är.. Jag kan tänka mig att det sporrar lite extra. 

Jo men det gör det ju. Och så är det ju lite vad du har att göra för tillfället, om det är mycket eller bråttom. Då gör 
man ju det före man städar kanske. Men samtidigt, går man och håller ordning hela tiden och tittar vad som ligger 
för grejer då behöver man inte den där listan egentligen, då sköter man det kontinuerligt. 

Ja det är kanske det bästa egentligen. Vad tror du att dom här städrutinerna då har påverkat arbetsmiljön? 

Det är bättre så. Det är la bättre ordning. 
Hur tycker du det känns i boden då? 

Jo det är la bra. 

Att man tar av sig skor och så? 
Det tycker jag är bra. Att slippa ha en grushög i hela golvet där inne. 

Kan du, det har du redan svarat på egentligen också, men kan du märka någon skillnad på hur mycket tid du 
lägger på att leta efter utrustning o transportera dig på arbetsplatsen o så, jämfört med tidigare? 

Äh det vet jag inte. Jag har ju inte hämtat så mye grejer. 

Ja det får CENSUR sköta? 

Ja han sköter ju det mest. 

Hur tror du utomstående då, allmänheten och beställare och så upplever arbetsplatsen nu när vi infört det här 
med 5S? 
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Den måste va positiv tycker jag. Det ser ju bättre ut när det är ordning än när det ser ut som ett bombnedslag. 

Så är det ju. Hur har din inställning till det här med 5S utvecklats? 
Rätt skött och i rätt miljö så funkar det säkert fullt ut men här får man ta det som eh... Alltså visst boden och såna 
här grejer, hålla ordning i boden och man kan hålla ordning i containern och så här men sen är det mycket 
individuellt vad det är för person du har.. Vems containern är. 

Ja det är ju beroende på vem som jobbar här. Det är svårt att återskapa det här på ett annat företag på ett 
annat projekt. 

Ja, det räcker du byter markgubbe. O du får en annan gubbe som har containern. Visst, första två månaderna är 
det jättefint men sen rinner skiten. Det beror helt på vem det är. 
Hur tycker du att det fungerar med den här APD-planen vi gjorde, det här med att sätta upp den på hjulboden o 
sätta upp skyltarna o så. 

Jo men det.. Det är la bra. 
Har du märkt av att det har gjort någon skillnad eller har det märkts av på bygget överhuvudtaget? Det är 
liksom hur mycket det har följts då det är något vi har observerat men det har varit svårt att få plats med alla 
saker så är det ju.  Veckostädningen då, vad tycker du.. Hur har det funkat? 
Det funkar ju bra det tror jag. Sist var det la CENSUR som sopade i boden tror jag. 

Så det har skötts alltså? 

Jajjemen. Faktiskt så har det sopats i boden o vi har väl gått lite grann och tittat eller åtminstone åkt sträckan och 
tittat med hjullastaren om det är något skräp som ligger och rättat till lite flärpar och grejer som gått fel. 

Sen har vi ju satt, inne i hjulboden, som vi kallar det, en Tracking Sheet. Du vem tjänstemännen har gjort en 
veckokontroll en gång i veckan. O då har dom satt upp den inne i boden. Är det något du har lagt märke till. 

Ja den hänger där inne, men jag har inte läst på den. 
Nej men du har sett den? För där står ju lite synpunkter faktiskt som dom har haft och så. Men det är inget du 
har tagit till dig? 

Nej jag har inte tittat på den. Det är la ren slöhet. Men jag har inte... det har inte blivit av. 

Nej det har inte kommunicerats så tydligt heller kan jag säga. 
Nej men jag har inte tittat på den här. 

Och det här med att fixa till i containern, vad tycker du om det? 

Det är jättebra. Det är ju roligare om man kan hitta nånting. 

Sen så har vi ju den här miljöcontainern också i det här projektet också, det har också blivit nytt. Har du använt 
dig av den? 

Nää, inte mer än att jag varit inne o hämtade nått. 

Ja men det var enkelt att hitta i alla fall? 

Jo men allt som är ordning och reda är ju lätt att hålla ordningen eller hitta o grejer. 

Det med 5S då, hur har det påverkat ditt arbete då? Positivt och negativt, som du märker av? 

Det är väl, jag har väl rätt bra ordning. Det är städat och så i maskinen innan. Och sen är det.. 
Ja du är ordningsam har jag förstått, det är vissa som har sagt det. 

Ja men inte så men jag försöker hålla... Visst det ligger grejer bak i min maskin, det ligger torkdukar och allt möjligt 
bakom stolen. Det finns inte så mycket utrymme att förvara grejer på. 

Hur har snacket och attityden varit då i gruppen och bland dom som jobbar här, om det här med 5S? 
Nja, vi har ju skojat lite grann, om det här. Vi benämnde det ju Bod B1 och C1.. 

Det är som papperskorgen? 

Ja men vi skojar ju lite. 
Men det har varit engagemang tycker du? Ingen som varit negativt till nej. 

Nej nej. 

En annan fråga jag hade i förra intervjun det var också hur användbart man upplever att det här är i 
anläggningsbranschen. Då jämför vi ju lite med tillverkningsindustrin. 

Ja men alltså containern och det här med ordning och reda och containern och boden och så här det är.. Att man 
kan ha tydliga uppställningsplatser för material och skapa rutor. Det är väl applicerbart, och städning här då. Men 
sen vet jag inte om man ska dra det för långt med. Det är svårt att se var man.. Men just containernordningen och 
boden och det här det kan ju va positivt för det här med grejerna så.. Uppmärkt och uppställt. Det kan va positivt. 
Men alltså det är svårt att säga med för det är en stor arbetsplats. Det är från projekt till projekt. 
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Men det är lite inne på nästa fråga då - om du skulle få ta med dig någon av dom här delarna, vad skulle du välja 
då om du skulle få plocka av det bästa? 
Det är ju containrarna. Jaaa. Bodarna och boden och ordningen då. 

Ja precis. 

Det är rätt skönt att komma in i en bod utan.. 

Ja det blir lite mera hemtrevligt. Det är bara duken som saknas. 

Ja lite trevligare gardiner kanske man hade önskat sig. 

Tycker du att du har fått rätt förutsättningar för att det här ska funka bra? Tid och utbildning och resurser och 
så. 
Ja men det har väl funkat. 

Nånting vi skulle kunna gjort bättre liksom? [vi blir avbrutna] Men du tycker ändå du har fått rätt 
förutsättningar för att det ska funka? 
Jajjemen. Jajjemen. 

Jättebra. Jag ska bara snabbt sammanfatta det så att vi är på rätt blad så att säga. Om jag säger 5S då tänker du 
fortfarande på ordning och reda. Det är bra. Och du tycker att ordning och reda sköts bra idag om man jämför 
med tidigare. 

Jaaaa 

Du märker lite skillnad? 

Ja men det gör jag. 

Men det har inte påverkat dig så mycket i maskinen och när du arbetar och så? 

Nej men alltså.. Visst det är lättare att hitta grejerna om man går och hämtar i CENSUR containern eller i 
nåns container. 
Men du gör inte det kanske? 

Nej men det gör man inte så. 

Städtiderna krockar lite med produktionen. Det är lite stel. 

Ja men man får nog vara lite flexiblen där och se om man ska ha en halvtimme eller en timme varje vecka så ska 
du lägga det på städning, och sen om du gör det fortlöpande det är bra. Om du åker eller går förbi och du ser att 
det ligger grejer så kan du plocka upp det. 

Ja då kanske det är bättre med hot om städning.. 

Jaaa. 

Om man har det i bakhuvudet. 

Det är lite upp till dig själv med. Hur man är och hur man tycker. 

Men den skrofria zonen gillar du i alla fall. Det var riktigt bra. Det är många som tycker det kan jag säga. Och 
sen tror du att utomstående har en positiv syn. Kanske till och med förbättrad om man jämför med innan? 

Jaaa. Det ser ju rätt trevligt ut om det är uppmärkt och grejerna står. 

Men det ska ju följas med. 
Jo 

Nu ligger ju kantstenen inne på VA och.. 

Jo men sen är det ju rätt svårt. Vi har en begränsad yta. 

Ja det är mycket tight. 
Ja vi fick ju två bilar o släp med grejer, det var väldigt mycket. 

Ja allt kom på fredag eftermiddagen hörde jag. 

Ja så det är lite va.. 
Men din inställning till 5S det är att det funkar bra i rätt miljö och inte så mycket att säga. 

Ja alltså rätt, lagom som det har varit nu. Nu har det ju varit hårddragit här i. 

Ja det har det ju. Till sin spets. 

Ja det har det. Men ordningen i container och ordningen i bodarna och ordningen det tycker jag är... Det kan jag 
påstå. 

Och sen nu går vi in på det där med APD-planen, det tycker du sköts bra, veckostädningen där hade ni ansträngt 
er också och du har inte läst den där trackingsheeten men du vet att det finns i alla fall. 
Jajjemen och jag har sett den med. Jag såg att den låg framme på bordet där, rakt inne. Nej jag har inte... 

Containrarna tycker du är jättebra, det gäller miljöcontainern också. 

Jajjemen 
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Så ni i gruppen, har ni haft engagemang på lite skämtnivå. Det är ju intrycket vi har fått också. Så ja, du skulle 
vilja ta med dig det med containern och boden. 
Jajjemen, containern och boden och så det med, om man nu har utrymme om man kan ha grejerna uppställda om 
man lägger ute det isåfall. Det är väl det som är positivt. Annars blir det här att det är en som har lasern i bilen och 
så lägger han grejerna där och sen kommer nästa och då lägger han det där borta istället. 

Ja precis. Ja men det är väl det Strand tar med sig. Det är en grej med examensarbetet sen är det vad Strand vill 
lära sig också, och det blir nog mycket det här med containern också, det tror jag. Kanske inte nu då men när 
man har en lite lugnade period då hinner man ju fixa till och få ordning och reda. 

Jo. För vad heter det, just att det är rätt skönt att bara gå in och veta att det här kan jag ta , det här grejet. 
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Intervju med tjänsteman, datum 17-05-02.

Intervjuaren Björn Olvon 
Respondent TJM1 

I förra frågeomgången hade jag en fråga ,Om jag säger 5S, vad tänker du då? Och om jag nu säger den igen, ett 
par veckor senare, vad säger du nu?  
Jag tänker. Ordning och reda. Var sak på sin plats. Bra att ställa sig den frågeställningen i det mesta man gör. Om 
man bygger en plats och etablering osv. Jag tycker att det är ett bra verktyg, det är bara att man måste vara 
kunnig och förstå vad 5S betyder. Annars kan man inte jobba med det. Jag tycker väldigt mycket att det är bra. Det 
är för och nackdelar med allt. Det krävs ju tid att göra. 
Om vi går vidare. Bara för att höra på vilken nivå du snappat upp det på. Kan du förklara hur ordning och reda 
sköts på projektet i dagsläget om man jämför med hur det såg ut innan jag och magnus åkte upp och pillade? 

Ja, man kan förklara det på så vis att containrar, bodar, etableringar rakt över avfall har en egen plats. Ett eget sätt 
på hur det ska stå. Containrar är strukturerade. Dem är städade och strukturerade och det är slängt sånt som inte 
behövs. Boden är snyggt och rent. Man är positiv när man kommer in där. Det är positivt av grabbarna. Sånt fanns 
ju inte innan. Inget av de fanns innan. Det var skitigt, det var oordning. Man visste inte vad man hade. Man hade 
för mycket av nått och inget av annat. Sen när det kommer till att planera resterande arbetsplatsen så är den 
ganska utdragen. Så det är nog där det är fel projekt att prata med. För så länge man inte är där så är det ju inte 
ivägen. Men att få sin bestämda plats går ju inte att ha heller för nån gång under projektet så är det ivägen. Till 
skillnad från en industrifastighet eller liknande där man kan grusa upp en yta ganska tidigt och så får det vara där. 
Så att. Det positiva är att det är väldigt ordning och reda. Det är det. Man kan hitta saker och det blir faktiskt en 
energikick när det är rent och snyggt. 

Kan du ge några exempel på hur de regler och riktlinjer som vi har i projektet har påverkat hur du arbetar. Har 
det påverkat dig på något sätt? 
Nja, det de påverkar är att jag får stå upp för systemet. Även om jag inte förstår vad det innebär så har vi ju 
bestämt att vi ska ge det en chans och då får man ju lägga några minuter till att inte bara sköta det utan även 
lägga några minuter på att andra måste sköta det. Att prata positivt om det. Att verka för att det blir gjort. Ska 
man ha ett system som att det fungerar. Då måste det komma självmant från grabbarna. Nu blir det att man får 
säga till att ”Nu tar ni den här halvtimmen i em.”. Och det tar mig en 5-10min att säga detta och att det måste bli 
gjort. Alla är ju inte positiva till systemet. Och det är ju för att de är så ”enraka” kan man ju säga. Det är svårt att 
påverka. Dem har alltid gjort på ett sätt och varför ska man ändra sig? Så det är väl det som förändrat min 
situation att jag måste lägga mer tid på att få sånt utöver. Själva systemet kräver ju att jag är med kanske en 
halvtimma varje vecka från min vanliga tid och verkligen ser till vad som blir gjort och att man rättar till sina 
punkter. Jag är tvungen att titta lite mer noggrant. Som när jag gjorde ronden (5S-veckokontroll) i fredags. Vad är 
det jag tycker är bra. Vad tycker jag är inte bra. Sen drar vi detta till sin spets och försöker hitta alla brister och 
försöker hitta ultimatum på saker och ting och då inser man att det här inte är nått för oss och andra är nått för 
oss. Ordning och reda är ju ledord. Tycker jag. 

Någonting vi har gjort är ju det här med sortera/strukturera dvs. det vi har gjort i framför allt containrarna. Har 
det påverkat dig någonting? Att det ser ut som det gör nu.  

Det är svårt att berätta hur det påverkar. Men det som påverkar är ju inställningen. Man kommer dit och man 
tycker att det är positivt och man får ju medhåll från grabbarna att det ger en bättre flyt i arbetet. Är det ordning 
så känner man inte att det är en positiv stämning. Mitt sätt också. Behöver jag ha en grej, grabbarna ringer väl inte 
i onödan jämt, å säger att vi har inte det för dem ser ju vad de har. Och det gjorde man inte innan. Konstigt nog så 
har man inte sett på det här sättet innan. Det kanske ger lite mindre åkande. Eller vi kanske får tillbaka hyrorna lite 
snabbare för det syns vad man har för hyra eftersom det står på golvet och har ingen plats.  

Städningen då? Hur har den ändrats om du ser till tidigare projekt+ 

Ja, den är väl destu svårare. Nu har vi ett projekt som är ganska rent i stort. Dem vet om att de ska städa succesivt. 
Sen det här med halvtimmen kanske inte behöver va en halvtimme hela tiden för man gör det löpande hela tiden. 
För att slippa ta halvtimmen känns det som. Men det är bra. Medvetenheten finns där.  

Det följer med lite att man har den här halvtimmen. Sen är det skönt att veta att man kan producera istället 
kanske. 
Jo men tyvärr så kräver ju jobbet det ibland. När man planerat en halvtimmen, en halvtimme på en 40h vecka är 
inget problem. Men säger man att man  ska göra den på torsdag kl 1 och så händer något kl 1. Då kan man inte 
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göra det. Och sen försvann den veckan. Så blir det tyvärr. Hade man sagt varje tisdag så blir det inte varje tisdag 
men då har man varje ons, tors, fre på sig om man ska göra det under veckan. 

Tror du att det har påverkat arbetsmiljön och säkerheten med städrutinerna? 
Städrutinerna…. Ja… det är klart det gör. Det vore konstigt annars. Om du inte har något att anmärka på så får du 
bättre säkert också. 

Den här frågan får du svara på efter förmåga: Märker du någon förändring på tid du lägger ner på att söka efter 
redskap och att transportera dig på arbetsplatsen om du jämför med tidigare? Frågan kanske är bättre lämpad 
till en YA men du kanske fortfarande har en bild kanske? 

Vi vet ju vad vi har för grejer. Och det är ju lättare att komma in. Så tiden måste ju sjunka. Jag kan inte uppskatta 
hur mycket vi sjunker. Om de sparar 5% eller 0,5% det vet ja inte. Men jag tror den är mindre iaf. 
Vad tror du utomstående som typ beställare, UEs, allmänheten osv. Hur upplever dem arbetsplatsen, och 
Strand, framförallt? 

Strand… ja, arbetsplatsen är de positivt till. Vår beställare har ju sagt att det är väldigt snyggt och ordning och 
reda. Och jag tror att de boende, iom att det är ett projekt som stör väldigt mycket, så syns det nog att vi vill. 
Skyltar och TA-plan, det känns nog att vi gör bra jobb. Vi ser till att allt material är innanför avstägningar och inte 
utanför. Vi.. jag tror vi stärker varumärket Strand genom att ha det snyggt och ordning och reda. Och det gör man 
ju i alla lägen så det är ju uppenbart. Jag tror vi gjort det däruppe. Vi har framför allt inte sänkt inställningen till 
omarbetningen iaf. 

Om du jämför med ett tidigare projekt då. Kan du se någon skillnad? Eller är det för godtyckligt? 

Ne, det är bara att titta t.ex. på ”Projektet”. Det var iofs i samråd med byggarna men byggarna jobbar ju inte heller 
med 5S, och där var det ju hej kom och hjälp. Det var skräp i containrar och skräp som låg. Mycket frustration, ta i 
andras skit blir man jävligt trött på. Och det är skillnad här. Nu är det vi som äger vård av plats och inte byggarna. 
Så de hade kanske varit ett annat projekt för er också. Å då kanske man behöver få ha och förstå, om inte han 
förstår så är det skitsvårt för oss och få några ytor att lägga material på. Så det är väldigt viktigt att om man är i 
större projekt. Samverkansprojekt, så måste man få högsta ledningen att förstå för smittar man inte av sig neråt 
så kommer neråt inte att greppa på det. Så det går inte att en platschef som CENSUR stångar sig blodig mot en 
byggare, en plåtare och en ventilationare om det bara är vi som ska sköta oss. För då kommer de bara ta våra ytor 
för de ser att dem är lediga och rena och snygga. Där kommer vi hamna också. Sen kan man bara gå till sig själv. 
Man kan bara göra så gott man kan. Men ska man få det att funka måste man gå till alla.   

Hur har din inställning utvecklas under implementeringsfasen? Det var en fråga vi ställde innan vi satte igång 
också och då var det ju positiv inställning men vi märkte ju att kunskapen var ganska låg. Det var inte någon 
som igentligen visste vad det skulle innebära osv. 

Det var inte många som visste vad lean va. Ni har ju applicerat och jobbat med lean i form av 5S. Lean är ju så 
mycket mer.  

Det är det ju. Vi har avgränsat oss rejält kan man säga. 

När ni sa lean och började prata med CENSUR med detta så tänker man ju: ”hur fasen ska vi få lean”. Och så 
tänker man ju bara på det här dragsnöret så att säga. Men sen när man hittar den här lösningen med 5S eller 
ordning och reda, ordning på våra platser så blir det ju ganska naturligt. Så man slår ju ihjäl en ganska stor fråga, 
en svårighet i att hitta lösningar genom att använda 5S. Då benar man ut att det är inte så svårt igentligen. 

Man benar ut lean då? 

Man benar ut lean. Man får möjlighet att applicera ut lean på produktionen. För har du tillfälliga arbetsplatser så 
har du ju svårt att få lean tänker man. Men du kan ju alltid ha en ordning och reda. Du kan ju alltid ha en tanke när 
du ställer ner i en bod och ditt material. ”Nu har vi allt VA här så vi inte har 17 böjar här borta och plasten här och 
packningarna åt helvete”. Tänk till hela tiden. Det kostar mycket att behöva stanna och tänka på allt men du 
sparar ofantligt mycket tid också. 

Men du har en bra bild av det fortfarande alltså? 

Ja, jag har en jättebra bild av det. Jag vill att vi fortsätter. Jag vill att alla containrar ska se likadana ut. Jag tror att 
mycket vinner på att alla containrar är strukturerade. Och att det finns saker i dem och att det finns en tanke 
bakom. Materialupplag kommer man aldrig kunna styra upp. Alla platser är olika. 

Så är det ju. Det var ju klurigt uppe på projektet också. Iom att vi hade mkt yta för kantsten men det är svårt att 
få med alla tankebanor från början kan man säga. Kantsten var inga problem men sen finns det så mycket annat 
som rivningsmassor som man inte tänkte på när man gjorde apd-planen.  

Vi jobbar ju utmed projekt hela tiden. Så det är ju därför man inte får en yta som är fri. 

Då går vi över. Jag skulle vilja att du säger vad som funkade bra resp. mindre bra med vissa olika delar som jag 
specat upp. 

olbj1337
Highlight



Bilaga 2.5 – Transkribering av intervju 2 

Om vi börjar med APD-planen. Vad som fungerade bra och mindre bra? 

APD-planen måste vara så man kan förändra den.  För det är en rörlig situation. Får man ett tillägg så man måste 
ändra APD-planen så måste man kunna göra det. Så det är viktigt. Jag tycker att den måste finnas. Det är ett krav 
från beställare. Så den måste finnas, alltid, oavsett om man kör 5S eller inte. Sen är det nog viktigt att man tar upp 
alla delarna. Det här med tänket hur man placerar containern så man inte bara ställer ut det och sen får det va. 
Sen krävs det ju lite större projekt. ”Projeketet” är ju lite i minsta laget så är projektet över innan du ens hunnit 
etablera vissa grejer.  

Veckostädningen då? Hur har den funkat? Bra/Mindre bra med det? 

Det positiva är ju att man behöver veckostädning. Man behöver fokusera på ”vad är fel? Vad behöver städas?” Det 
negativa är väl att folk är negativa. Det är tungrott. ”Se till att städa iordning. Jamen det är ju städat, vi går här 
hela dan, det är inget fel på arbetsplatsen” Man är blind på sin arbetsplats. Så det är nog bra att en chef eller 
någon annan kommer och ger allmäna synpunkter. På ett positivt sätt. På ett konstruktivt sätt. Men veckostädning 
är bra. Jag tycker att vi ska ha en halvtimme om det sen ska ligga på fredag e.m. eller tisdag f.m. det får man 
diskutera.  

Den här 5S-veckokontrollen som du fick göra förra veckan. Vad fick du för känsla och intryck av det? 

Den är bra på så vis att man får en bild på hur det ser ut. Sen är jag rädd för att den kan bli för tung. Det kan bli en 
belastning för platsledningen. För det kan bli som ett. Ska man komma ut som projektledare eller arbetsledare och 
göra den här så känns det som ett påhopp mot killarna. ”Vad är det man inte kan ta muntligen?”. Men det är ju att 
har man ett större projekt har man lättare att fånga upp alla bitarna. Är det ett litet projekt på ett par hundra 
tusen då ser man ganska så lätt hur det ligger till. Men sen måste man nog ha någon form av kontroll för att 
bibehålla ordningen. Sen om det är varje vecka att man kör en sån kontroll eller om man gör det varannan eller en 
gång i månaden iom att projekten löper i 3-4månader. Ska jag göra detta varje vecka finns det inte tid till om man 
har många platser att åka runt. Men att grabbarna gör sin veckostädning varje vecka ska göras. Sen kan man göra 
en avstämning om man jobbar med samma killar kan man göra en 10ggr om året eller 20 ggr om året eller något 
sånt. Men att jag ska göra det varje vecka. Det kommer inte bli gjort. Då får man nog anpassa det och säga ”vad är 
det som ska göras i tid” ”Vad hinner man”. Jag tror den blir för tung.  

I anslutning till en till en skyddsrond då eller? 
I anslutning till en skyddsrond ja. Eller till att man har en besiktning med beställaren eller att man går igenom 
saker eller vad som helst. 

Att sortera/strukturera i materialcontainrar då? Vad tycker du om det. Fördelar/Nackdelar? 
Nackdel: Finns det någon i sortera/strukturera? Att det tar lite tid ifrån början då… men ne, så ska alla ha det. Det 
är jävligt snyggt och ordning och reda och upp med en anslagstavla och sen verktygstavla och få lite grepp om vad 
som ska finnas i containrarna. Jag tycker det är skitbra att vi i ett mellanprojekt/större projekt har en extra 
container för kemikalier. 

A, för miljöcontainer? För det var min nästa punkt vad du tycker om det? 

Tycker jättebra om det. För det var vårat eget iniativ att ta upp en sån. Men det ser ju proffsigt ut. Och snyggt och 
du vet att därinne finns allt. Du behöver inte ha en massa oljor som kladdar inne i containern. För sånt är ju 
förbrukningsvara. Skulle du trycka in allt det du har där i containrarna nu. Då tar det en jäkla plats. Å det har vi 
igentligen inte plats med. Så man skulle ha en miljöcontainer. Men du kan inte ha det på ett 100 000kr jobb. För 
du hinner knappt etablera innan du ska därifrån. Och flytta med sig två containrar det tar en kranbil extra och det 
är ingen som har råd att betala det. Men har du projekt där du har etablering och bod då är det värt det.  
Hur har 5S påverkat ditt arbete? 

Tyvärr så är det en kort tid. Hur det har påverkat mitt arbete i vilken form? 

Tja, positivt/negativt har jag skrivit här. Men det är igentligen vad du känner att; om det tagit tid från dig eller 
om det underlättat för dig. 

Negativt är ju att man måste ge det tid för att det ska bli bra. Och det tar ju tid. Och jag tycker fortfarande inte 
man är där så man har hundra koll på vad det innebär eller vad det är för bitar som man ska använda och vad ska 
vi inte ha. Sånt kommer ta tid. Och det måste man ha respekt för. Jag tror att alla mina kollegor inte har det. Så 
det kommer vara jobbigt att jag ska jobba på ett sett och så grabbarna vana vid det och så åker de till en annan 
platschef och så jobbar han inte så. Då blir det lätt att ”det behövde vi ju inte göra, varför ska vi göra det nu?” Lite 
dagisfasoner.  
Det positiva är ju att jag känner att grabbarna har koll på läget och att jag vet att jag inte behöver skämmas på 
våra arbetsplatser. Att dem får ett litet tänk när vi etablerar. Att vi får med oss sånt.  

Hur har attityden då varit i gruppen som varit uppe i projektet? Alla inblandade. Mot det här och vad har du fått 
för intryck utav det och hur har du jobbat på? 
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Man kan väl säga så att generellt positiv. Men vi är ju 4 grabbar på plats. Och 1 är jättepositiv, två är väl nja, och 
den sista kanske inte känner så stort engagemang i det hela. Men alla håller med om att ordning och reda är ju det 
de ska va. Sen är de så att de kanske inte lever upp till det. Det är inte hos dem och de har svårt för det. Då blir det 
jobbigt det med. Jag tror att alla är positivt till ordning och reda. Sen vill man ju göra det på sitt sätt. Man vill ju 
inte att någon ska klampa in på sitt revir alltid.  

Det är också det vi upplevt att ordning och reda är ju ingen som är negativt inställd till såklart men det här är ju, 
sen ska det bli nått verkligt av de också och då är det inte lika smidigt. Framförallt om det krävs av dem 
inblandade. Det var ju väldigt smidigt när vi var där uppe och jobbade på kvällen och fixade containrarna. Det är 
klart att det uppskattas då. Men sen när det kräver lite av en själv också kan det bli att åsikterna förändras. 
En fråga vi ställde innan var det här också hur användbart du tycker att det här va i anläggningsbranschen. Om 
vi följer upp den frågan nu då. Vad tycker du nu? 

Jag tycker det är väldigt användbart. Allting vi gjort går ju faktiskt att utföra. Sen är det ju mer smidiga och mindre 
smidiga bitar. Och det är ju de mindre smidiga bitarna som vi… alla kanske vi inte plockar med oss. Vissa kanske vi 
får jobba på. Och det är ju det här jag sa nyss att vi kanske inte behöver ha så täta kontroller för arbetsledningen. 
Utan gubbarna behöver ha sin ordning och reda och sen ska man följa upp det. Man kanske inte behöver dra det 
till sin spets och skriva soptunna på soptunnan kanske. Men jag tycker att det är ett jobb du gör en gång. Sen finns 
det där. Jag tycker att man ska göra så. Men jag tror att man kommer få mothåll. Att det är väldigt styrt. Det är 
väldigt positivt att det inte är skor i fikarummet. Man håller ordningen mycket längre.  

Vilka delar av det du har stött på skulle du vilja fortsätta med i framtiden? 

Man ska ha den struktur som finns i containrarna. Det borde finnas en inventarielista så man vet vad som finns. In 
och utlåninglistan blir för svår att hålla koll på. Det är isf varje containeransvariges ansvar att man skriver upp det. 
Men det borde finnas en. Om nån kommer och lånar någonting. Likaväl om den står på ÖB och man lånar något 
över en helg. Skriv det då på en lapp där. Men inom arbetsplatsen så går det liksom inte att skriva. 
Det får va mellan projekten. 
Om man tänker de regler som vi infört med olika checklistor och golvmarkeringar och liknande, är det 
någonting du tycker att man skulle ta med sig? 

Jag tycker, som sagt, strukturen i containrarna. Golvmarkeringar. Alla namn på allting. I container i hjulboden och 
var de är. Att man märker upp saker. Röda lapparna är för kort resa för detta.  

Det har vi hoppat direkt för vi insåg att det funkar inte. Projekten är för olika. 

I det exemplet ni tittade på har dem en verkstadsansvarig. De vet att det här behöver vi, det här behöver vi inte 
osv. Här har vi personliga ansvaret för sin container. Men i många projekt så finns det inte ens container med för 
de ställs på en upplagsyta och så får man åka dit och så fyller man hela sin bil med grejer man behöver och så åker 
man till projektet för projektet är för litet för att ta med sig container på. Därför blir det lätt oordning. Så det är 
varje persons ansvar. Använder de inte saker för ofta så får de slänga de röda lapparna. Vi är för litet. Vi är inte 
stationära tillräckligt. Om man hade velat införa detta och ta med det till våran verkstad, men det är nog väldigt 
svårt också. Vi skulle kunna strukturera vår verkstad bättre. Genom att skriva vad som ska va var osv. men då 
gäller det att alla är med på det och att det är verkstads ansvar. 

Har du fått tillräkligt bra förutsättningar tycker du för att genomföra det här? Ex. resurser och tid och hjälp och 
stöd och etc etc. 

Det tycker jag. Jag kan inte haft all tid med att ge det. Det är tyvärr där det brister när vi är få. Det är där det 
brister, speciellt den veckan när TJM är borta. Men strand har bidragit med resurser och med att man ska ta tiden. 
Man har varit tydlig med att det ska genomföras. Man har besökt arbetsplats. Dem ger er möjlighet att komma in 
överallt och jag upplever att ni har fått resurser så ni kan genomföra erat projektarbete.  

Men om vi säger att man skulle göra om det här och göra det ännu bättre nästa gång. Vad hade du velat ha mer 
då? 

Ja… gemensamma möten med grabbar och arbetsledning samtidigt, ihop med er. Där man egentligen kommer 
fram till hur man jobbar fram systemet. Lite omvänd psykologi. Hur du får med punkter på listan och lät grabbarna 
bestämma vad som skulle göras, på deras villkor. Då vinner man mer, tror jag. 
Det var allt jag hade. 
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Intervju med tjänsteman datum 17-05-02. 

Intervjuaren Magnus Ottosson
Respondent TJM2

Om jag säger 5S – vad tänker du då? 

Det är ju ordning och reda. 
I förhållande till vårt projekt då, i förhållande till CENSUR  
Det har blivit stort skillnad, det syns ju i det arbetet ni har gjort, absolut. Det tycker jag. Containrarna och det har 
ju blivit kanonbra. Mycket bra ordning. Vi har fått bra feedback från anläggarna med tycker jag, dom hittar perfekt 
o så nu ju. Ja. Det har blivit riktigt bra. APD-planen har blivit lite svårare att efterleva, det har blivit rörigt där uppe
så är det ju. Minimalt med plats. Mycket material.

Hur tycker du att ordningen och redan – ja det har du ju svarat på där, du tycker att det sköts bra jämfört med 
före implementeringen då. 

Ja, det är klart bättre absolut. Det är mycket bättre ordning. 

Kan du ge ett exempel på hur arbetsplatsens nya regler och riktlinjer påverkar hur du arbetar? 

Jaaa, dom gångerna jag är i containern så är det lättare att hitta, jag är där ibland och letar också när jag hjälper till 
så det har blivit ordning och lättare o se var saker  o ting är nånstans. Likadant när jag ställer in, jag hämtar ju och 
lämnar ju rätt mycket grejer så då ser man ju var det ska va, var det ska stå nånstans. Det är lättare att orientera 
sig. Sen har det ju varit bra med den här APD-planen också det har kommit, men det har blivit lite mer grejer än 
vad som fick plats på APD-planen om man säger så men det har fungerat bra det också. 
Det har ändå blivit någon form utav lösning 

Ja precis jajjemen sen kanske det inte blev helt som ni hade tänkt er men till viss del ändå tycker jag. 

Det besvarar ju min nästa fråga också här, kan du ge exempel på hur sortera och strukturera på 
byggarbetsplatsen har påverkat hur du arbetar, dom första två 5S:en där. Att man slänger först och sen så att 
man strukturerar upp det. Men det är ju svaret där att du tycker att det är lättare att orientera sig och lättare 
att se. 

Ja precis jajjemen. 
Skulle du vilja säga att det sparar tid? 

Ja det tycker jag absolut. Man minimerar ju den tiden man letar efter saker o ting, det syns ju tydligt om det är på 
sin plats eller inte, så är det ju. Det tycker jag efterlevts bra.   

Skulle du kunna ge något exempel på hur städningen har ändrats jämfört med tidigare projekt? 

Ja, jag tycker dom har haft hyffsat bra ordning ändå, sen har jag inte riktigt sett hur mycket dom har städat men 
jag tycker det ser ganska så städat ut. Det är nog klart, det har nog blivit bättre med städningen också. Sen vet jag 
inte om det varit så att dom har lagt ner den tiden som ni föreskrev men det har jag haft lite dålig koll på tycker 
jag med att kontrollera. 

Men du känner ändå att städningen har liksom blivit bättre än förr, än andra projekt som du är ute på? 

Jajjemen, det kan ju nästan helt utebli ibland städningen. Jag tycker det ser rent o så ut. Absolut. Man har fått 
möjligheten och kunna städa verkligen och nu har vi både skräpcontainer och miljöcontainer. Den möjligheten har 
dom inte haft innan heller så det är ju lättare för dom å hålla iordning, ordning o reda. 

Det är mera resurser som ligger där uppe för att kunna genomföra det? 

Jaaa. Så har vi inte haft det innan. 
Nää precis. Ehhh. Det är skitbra. Tror du att det sker kontinuerlig städning eller tror du att städningen bara är 
koncentrerad till den halvtimmen som vi gett dom i slutet av veckan? 

Nej men jag tror ändå dom, jag tror att det sker mer kontinuerligt än just den här halvtimmen, för ändå på något 
sätt har dom liksom, dom kan lägga skräpet på rätt plats direkt då, avfallet då. Så jag tror att istället för att dom 
lägger det på en stor hög framför byschan liksom som dom brukar göra, skräphög som ligger blandat så hamnar 
det istället i miljöcontainern eller i skräpcontainern då. Så det tror jag, det blir ingen mellanlagring, utan det läggs 
på rätt plats. Så jag tror det kontinuerliga städandet fungerar bättre. 

Tror du då att dom här nya städrutinerna har påverkat arbetsmiljön och säkerheten i projektet? 

Ja, absolut. Desto mer städat och ordning det är, sakerna ligger på rätt plats desto bättre blir det ju, 
arbetsmiljömässigt. 
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Mmm. Märker du någon förändring på hur mycket tid du lägger på att söka efter redskap och transportera dig 
på arbetsplatsen jämfört med tidigare? 

Eh, nä men man vet ju det är lite lättare att hitta så är det ju. Sen så klart söker verktyg vet jag att dom är i 
containern eller så, men nu går det snabbare å hitta dom just, så kan man säga. Jaa. Så lite grann, jaa.  

Det är liksom att nu har du koll på att det ska ligga i det området liksom? 

Ja jajjemen, eller hänger på den platsen eller så, så jaa. Så kan man ju säga. Sen så jobbar jag inte jättemycket på 
så sätt, men dom få gångerna jag varit där inne så har det varit smidigt. Mmm. Det är mer för yrkesarbetarna, 
dom sparar nog mycket tid tror jag. Särskilt när det är två gäng så.  

Frågan är väl mest inriktad till dom men det kan vara intressant och se om ni också blivit påverkade. 

Ja men dom gånger jag varit där så har det gått smidigt, så kan man säg. 
Jättebra. Hur tror du då att dom utomstående upplever arbetsplatsen och strand efter att 5S har 
implementerats, och hur tror du att denna syn har förändrats jämfört med tidigare. Och då tänker jag på 
beställare, underentreprenörer och allmänheten liksom, när dom åker förbi? 
Ja, nej, men som beställare dom har ju en positiv syn och dom verkar ju uppskatta detta och är intresserad av det 
ju, dom vill ju även ta del av erat arbete så det är ju väldigt positivt.  

Jaså ni har haft den kontakten med dom? 

Ja, Björn var ju med där har jag för mig, i början, vi hade någon syn tror jag då och då pratade vi om detta och dom 
ville ju ta del av det ni gjort. Beställaren då,CENSUR 
Allmänheten, har du hört något från dom? 

Nej, inte någon reflektion så men klart ser dom en städad arbetsplats så borde dom ju tycka att det ser seriösare 
ut än en där det är oordning på, det tror jag ju allmänt. Men jag har inte hört någon feedback på det viset riktigt, 
men. Hör man inget så brukar det ju vara bra förstår du. Så kan man vända på det. Ingen som har klagat. Det ser 
inte illa ut i alla fall. 
Då tror jag vi är färdiga med den, då går vi till nästa fråga då. Hur är din inställning till 5S nu och hur har den 
utvecklats under implementeringsfasen? 

Jo, men jag ser positivt på det, jag tycker det är det har varit kul att se ert arbete absolut. Jag tycker att ni har 
många bra grejer att komma med. Absolut. Och jag tror på dom här 5S:en, att det kommer att fungera i våran 
bransch med. Vissa delar, absolut. 

Känner du att det har varit så sen början, eller tycker du att det här sättet att se på det har kommit mer nu 
under slutet? 

Ja det är ju lättare att ta på, i början visste man inte riktigt, hur ni skulle införa det. Ni har ju gjort det på ett bra 
sätt. 

Då har jag en fråga som vi har delat upp i lite delfrågor. Kan du ge exempel på något som fungerade bra 
respektive mindre bra med implementeringen av 5S, och då är det först; APD-planen? 

Ja. Den fungerade väl sisådär så får man väl säga. Det var svårt att efterfölja. Platsen fanns inte riktigt. Den går 
säkert att göra lite förbättringar på. Men den hade väl ändå en viss funktion så var det väl. Den går att förbättra 
men den fungerade ju ändå till viss del, ja. 

Yes. Något som funkade bra respektive mindre bra med veckostädningen? 

Jag har ju inte varit med så där hemskt mycket på dom bitarna så, det får jag nog villigt erkänna. Men jag tycker 
jag sett en klart bättre ordning nu än vad det har varit utan dom här 5S om man säger så. 

Tracking sheet? 
Vilken var det nu då? 

Jag vet inte om du har hunnit se den, för den kom upp i förra veckan faktiskt. 

Ja men då har jag nog missat det. 
Det är nånting vi har gjort. Vi stryker den faktiskt. Det är en liggande A4 egentligen och så har vi för varje vecka 
så så har vi tagit och sammanställt dom här listorna som du gjorde föregående två veckorna. Så har vi noterat 
liksom vilka procent dom har fått så dom kan följa hur det ser ut. 

Sammanställning då? 
Ja precis. Så dom har en sammanställning över tid, annars så blir det lätt att man blir lite enkelspårig när man 
bara tittar på hur det ser ut för veckan liksom.  

Bra idé, den har jag missat. 

Jaa. Sortera och strukturera i materialcontainrarna, nånting som har fungerat bra har du ju redan sagt men är 
det nånting du tycker fungerar mindre bra? 
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Nä, det är jag väldigt positiv till tycker jag. Verkligen en bra grej. Framförallt har det fungerat bra tycker jag 
verkligen i containrarna. Det har blivit stor förbättring, ja. Det har jag inget negativt att säga om alls, nej. Det 
tycker jag bara har blivit bättre, absolut. 
Miljöcontainern? 

Eh ja, det har väl fungerat bra tycker jag. Vi fick väl upp en skräpcontainer lite sent, det stod väl lite skräp 
hamnade väl i miljöcontainern men det var ju ändå på rätt plats på något sätt ändå. Sen så var det väl inte helt rätt 
fack om man säger så. Men vi ordnade ju till det så att det blev så. 

Hur har 5S påverkat just ditt arbete, positivt, negativt? 

Jag tycker det är positivt, absolut. Jag är väldigt för ordning på arbetsplatsen, jag tycker det fungerar bättre. 

Men det är inte så att du känner att det har gett dig nån mer, att du har sparat tid eller nått sånt där? 
Inte just personligen, men jag tror du att yrkesarbetarna sparar tid. Det är jag väldigt inne på. Det är mest varit för 
dom så, dom hittar sitt material i rätt tid, och dom hittar sina verktyg på ett enkelt och smidigt sätt, sparar tid, det 
tror jag absolut.  
Hur har snacket gått då, hur har attityden varit i projektgruppen? 

Den är väl lite individuell, så får man väl säga. Vissa var mer positiva än andra, så är det väl lite. Nån tycker väl 
emellanåt kanske att dom haft tight med tid alltså. Att dom hade hellre velat jobba den här sista halvtimmen än 
att städa men vi har ju varit på dom att dom ska städa så det tror jag har fungerat, men inställningen har varit att 
vissa har varit mer och vissa mindre, jaaaa. Den har varit lite varierande. 

OK, det är intressant. Mmm. Hur användbart upplever du att 5S är i just anläggningsbranschen, efter att arbetat 
med begreppet nu då? 

Jo men jag tror vissa delar tror jag verkligen man kan ta vara på, speciellt det med containrarna det har blivit 
väldigt bra tycker jag. Avfallet då, skräpet och det att det har sin plats i miljöcontainern. Det har varit väldigt bra. 
Sen så är det ju så varierande arbetsplatser vi har, vissa gånger tror jag det kommer fungera ännu bättre och vissa 
fall sämre, det beror lite på, Var det är för nånting. Det är ju så tillfälliga grejer vi håller på med hela tiden. Jag tror 
inte det kommer fungera överallt i alla projekt det tror jag inte. Men i många, speciellt lite större, så tror jag det 
kommer fungera väldigt bra. Det blir lättare att få till APD-plan och dom här grejerna med där det finns lite mera 
utrymme än en tight villagata. Det är ju svårt att få plats med allt. Det är svårt att förutse hur mycket grejer det 
blir och när dom kommer exakt o såna grejer, men det går ju säkert att förbättra med lite bättre planering. Så det 
tror jag man ska ta tillvara på. Men containrarna och sortering med skräp och allting det kommer ju fungera 
överallt, absolut. Och ordning och reda i byscherna med då menar jag, det tycker jag är helrätt. Jaa. 
Ja  det verkar ju som att det varit lite touch n go med den. 

Det tror jag dom flesta varit väldigt positiva till, ja. Dom bitarna fungerade bra. 

Om du fick välja, vilka delar av 5S som du stött på under implementeringsfasen hade du velat fortsätta med i 
kommande byggprojekt, jag antar ju att containrarna är en utav dom grejerna? 

Ja, jajjemen. 

Finns det något mer du tycker att vi har, vi har ju jobbat en hel del med dom här veckokontrollerna, vi har 
jobbat med städningen och sånt. 

Men veckokontrollen, då blir det ju reflektion liksom, då kommer det upp på tapeten, det tror jag man måste 
fortsätta med om det ska fungera. Städningen är också bra. Det har vi ju försökt med lite innan, men det kanske 
har fungerat mindre bra eftersom det inte har kollats upp men det gör det ju med veckokontrollerna med liksom, 
även städningen så man ser att man håller den ordningen som du har från första början. Nä, men jag tycker 
konceptet har fungerat bra alltihop. Sen tror jag att det har varit svårt med just APD-planen bara för att det är 
svårt att förutse var man ska ha alla upplag och såna grejer. Den ändrar sig dagligen, jaa. Jag tycker det är värt att 
jobba vidare på detta, det tycker jag *ohörbart*.  
Då har faktiskt bara en fråga till – anser du att du fått tillräckligt med förutsättningar för att kunna genomföra 
5S, och om du inte har fått det, hur tycker du det skulle kunnat bli bättre? 

Nä men jag tycker ändå vi har tagit oss den tiden, vi har försökt med veckokontrollen och så, nån gång har det väl 
blivit lite senare, det har varit körigt med tid men vi har försökt justera till det direkt efteråt liksom.  
Du känner att du har fått tillräckligt med information från oss och du känner att du har koll på vad dom här 
5S:en innebär och så här? 

Jo men det har ju gått snabbt det här så är det ju. Men alltså jag tycker ju ändå att jag har fått ut den här 
informatonen för att kunna genomföra det då. Det går ju att bli bättre, så är det ju. Det är ju lättare att se på 
längre tid, det är ju ändå förhållandevis kort tid ni har utfört arbetet på, så är det ju. Det är lättare att gå in lite i 
projektet, så är det ju än att gå igenom ett till projekt. 
Ja det är klart, i den bästa av världar.. 
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Ja i den bästa av världar då hade man verkligen kunnat utvärdera. Nej men, jag tycker jag har fått den tiden det 
tagit, vi har tagit oss den tiden vi behövt. Tycker jag vi haft igen på grund av att det har varit ordning och reda med 
så. 
Men jättebra. Då ska vi bara köra en liten sammanfanfattning kring det här så att allt är rätt här. Första frågan, 
om jag säger 5S vad tänker du då, då tänker du ordning och reda, du tycker det syns att det har kommit in i 
arbetet, speciellt i containrarna tycker du är väldigt bra. Däremot så var det svårt att följa APD-planen härvid då 
eller strukturera. Eh. Kan du förklara hur ordning och reda sköts på arbetsplatsen i dagsläget samt jämfört med 
före implementeringen så tycker du att det har blivit klart bättre. Exempel på hur arbetsplatsens nya regler och 
riktlinjer påverkar ditt arbete så säger du att det är lättare att hitta, lättare att se och lättare att orientera sig på 
arbetsplatsen på grund av dom. Sortera och strukturera på byggarbetsplatsen har påverkat genom att spara tid, 
speciellt för arbetarna då. Kanske inte så mycket för tjänstemännen då. 

Ja man får en bättre överblick, man ser ju lite ändå vad som behövs. Till viss del även för mig med men mest för 
yrkesarbetarna då. 
På frågan om du kan ge exempel på hur städningen ändrats jämfört med tidigare projekt så är det mera 
kontinuerligt och jämnare rent på arbetsplatsen. Det är bra ordning, bättre än vad det var innan och en av 
dessa anledning kan vara att dom fått mera resurser för att genomföra det helt enkelt, det här med 
avfallscontainer, tid att städa helt enkelt. Tror du införandet av nya städrutiner påverkat arbetsmiljön och 
säkerheten på projektet så säger du absolut, mera städning innebär bättre arbetsmiljön och det är ju logiskt i 
sig. Märker du nån förändring på hur mycket tid du lägger på att söka efter redskap och transportera dig på 
arbetsplatsen så svarar du att det är smidigt att det är områdesindelat men att du som tjänsteman inte riktigt 
har, du är inte där så mycket så du har kunnat se någon direkt skillnad. Men det är klart, områdesindelat gör 
det ju smidigt.  

Ja, jajjemensan. 
Hur tror du att utomstående upplever arbetsplatsen så säger du att beställaren har uppskattat arbetet och att 
dom vill ta del av det slutgiltiga resultatet men att det generellt så har du inte hört nånting men det kan ju 
också va bra liksom. 

Ja ofta är det så liksom. 
Din inställning till 5S är nu är positiv. Många bra grejer du tror på att det kan implementeras i branschen. Det 
som har utvecklats nu med din inställning är väl att det är lättare att ta på det nu när det finns något konkret att 
se. 
Ja precis jajjemen. 

Exempel på nått som fungerar bra respektive mindre bra med 5S, det var ju APD-planen som fungerade sådär, 
den var lite svår att efterfölja, men hade väl en viss funktion. Veckostädningen är du inte delaktig i så det kan 
du inte svara på men det är bättre ordning än utan 5S i alla fall, som du svarade på förra frågan. Sortera 
strukturera materialcontainrarna var du väldigt positiv till, det fanns nästan inget dåligt där. Men du är väldigt 
positiv till det iallfall. 

Ja det har blivit väldigt bra. Bättre än väntat. 

Och miljöcontainern, där tyckte du det var lite sent med skräpcontainern, det gjorde att det blev skräp i 
miljöcontainern då som bara ställdes. 

Ja det var tydligen en sopsäck som stod där, det uppmärksammades i veckokontrollen. 

Men det löste sig när den skräpcontainern kom. 

Ja vi såg ju att behovet fanns så då beställde vi skräpcontainer. 

På vilket sätt 5S påverkat just ditt arbete så tycker du att det påverkat positivt. Det fungerar bättre på 
arbetsplatsen. Snacket och attityden i projektgruppen är individuell. 
Ja den har varit lite varierande. 

Ja, om du ska klaga så är det på att dom gillar inte att vi tar tid från produktionen helt enkelt för att städa. 

Ja det har varit snacket lite, ja dom har tyckt att man kan ha den lite varierande, just den halvtimmen är inte alltid 
det passar ju på fredagen då.  
Det är just det att det är på fredag, det är det dom stör sig på? 

Ja lite så är det kanske att dom har tyckt att dom behövt göra andra grejer istället för att städa upp inför helgen, 
kanske med avstängningar och såna där grejer. Man måste få igen det hålet eller så. Det hade kanske varit bättre 
med en annan veckodag kanske. Det brukar ju alltid bli lite stressigt fredag eftermiddag, speciellt när man är i 
trafiken och arbetar, vi ska ha minimalt med gropar och så bra avstängt som möjligt. 
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Ja precis. Hur användbart upplever du att 5S är i just anläggningsbranschen efter att ha arbetat med begreppet 
så tror du att vissa delar kan tas tillvara på, speciellt containrarna då återigen, det är ju projektstyrt så är det ju, 
det är svårt att liksom ta med allt. 
Ja eftersom det är tillfälliga arbetsplatser vi har hela tiden. Det är varierande vad man kan ta med, men 
containrarna funkar på alla projekt. Vissa grejer fungerar väl bättre på större projekt tror jag ja. 

Men ändå om du fick välja vilka delar av 5S du stött på under implementeringsfasen du hade velat fortsätta 
arbeta med så har du ändå sagt att du gillar hela konceptet. 

Jo men det gör jag. 

Men speciellt då containrar, veckokontroll och städningen tyckte du om.  Du tycker att du fått tillräckligt med 
förutsättningar för att genomföra det som är nödvändigt, för det här projektet då.  
Kort provtid kan man väl säga. 

Det hade varit bättre med en längre studie helt enkelt. Ja. Men jättebra. Då avslutar vi här. 
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Intervju med yrkesarbetare, datum 17-05-02. 

Intervjuaren Björn Olvon 
Respondent YA1  

En fråga vi hade i förra intervjun det var ju om jag säger 5s – vad tänker du då? Jag ställer samma fråga igen. 

Ordning och reda. 
Kort och koncist 

ja 

Om vi sen kollar upp lite hur mycket du fått med dig av 5S, kan du förklara hur ordning och reda o så sköts på 
arbetsplatsen idag jämfört med tidigare? 
Eh. Det är fortfarande en skräpig bransch. Det är ju grejer överallt. Men jag tycker ändå att vi har fått ihop det 
ganska bra på den här lilla ytan vi har. Det som funkar bra som jag har märkt det är ju det här med kärl och sånt, 
att det hamnar på rätt ställe. 
Du tänker på miljöcontainern? 

Ja, sorteringen. Miljöcontainern var ju ett lyft. Likadant ordning och redan med verktygen och man slipper snubbla 
på det, det går snabbt o hitta sina grejer. 

Hur har dom nya reglerna och riktlinjerna som vi har infört, framförallt städningen, men även ordningen i 
containrarna, hur har det påverkat hur du arbetar? APD-planen är också en del av det. 

Nää, det blir ju en halvtimme mindre gjort i veckan. Vi städar en halvtimme på fredag. Sista halvtimmen då. Så det 
är lite mindre produktivitet som är mätbart då.  
Kan du ge något exempel på hur den här nya ordningen i containrarna, hur det påverkar hur du arbetar? 

Eeeeh, klart, tiden med att hämta verktyg, det går snabbare. Man behöver inte leta, det är bara rätt in o hämta. 

Hur har städningen ändrats då, om vi jämför med tidigare projekt? 

Ja, det är ju bättre. Eller ja – eller det är nog samma, måste jag säga. Men däremot så har vi ju nu mera platser där 
du kan lägga plast och det. Innan så var man tvungen att lägga det på en släpkärra eller i bilen då. Köra till 
sortérgården. Så nu tror jag man minskar transporter. 

Om du tänker hjulboden då. Där inne har vi ju gjort en del också, framförallt städning och regler? 

Jo det är ju framförallt trevligare på golvet då, där vi sitter och äter. 

Tror du att dom nya städrutinerna som är införda, att dom påverkar arbetsmiljön och säkerheten i projektet? 

Ja, det är väl att man inte snubblar på saker. Ibland kan det ju hända att man drar in en stege här för att man inte 
har plats någon annan stans. Eller kablar o sånt. Nu finns det ju plats då. Och det är ju tack vare miljöcontainern 
att det finns lite mera plats för grejer. 

Märker du någon förändring på hur mycket tid du letar efter saker? 

Ja. Jaaa. 

Kan du ge lite exempel där? 

Det kan ju (spara) ta flera minuter där inne nu. 

Hur tror du utomstående, typ beställaren, folk som bor här, allmänheten, underentreprenörer, hur tror du dom 
upplever arbetsplatsen och organisationen nu, om man jämför med tidigare? 
Nä, dom kommer nog alltid uppleva att det ser skräpigt ut. 

Är det något du tror eller något du har fått höra? 

Nej, men det är ju ingen som kanske tittar in i containrarna. Nu är vi ändå tvungna att lägga grejer på en liten yta, 
så det är nog samma. Det är en skräpig bransch. 

Hur har din inställning till 5S utvecklats? 

Bra, från första början. Jag är imponerad. 
Har det utvecklats då eller har det hällt en jämn nivå? 

För mig är det fortfarande lika bra. 

Sen skulle jag vilja att du listade lite för och nackdelar om lite olika saker som jag har specat. Om vi börjar med 
APD-planen som vi har upprättat och publicerat ganska tydligt, det sitter ju på dörren här och det sitter lite 
lappar. Har det funkat bra? 

Ja. Jag har inte tittat så mycket på det faktiskt. 

Har du koll på hur det ska se ut här? 
Nää. 
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Har det varit dålig kommunikation eller? 

Näää, det tycker jag inte. Kanske möjligtvis, det kom en lastbil här med sten fem i fyra en fredag. Den 
kommunikationen var lite bristfällig. Jag visste inte hur mycket sten det skulle komma. Jag visste inte hur högt jag 
skulle våga stapla, det kan ju springa barn och sånt här. Som tur var så staplade vi på höjden så nu har det fått 
rum. 

Veckostädningen då? För och nackdelar? 

Nä men det är väl bra att hålla ordning och reda. Sen är det lite tvivelaktigt vem det är som ska städa våran bod. Vi 
har ju haft städare till det innan och nu vet jag inte vem som sköter. Eller ska sköta. Den informationen är 
bristfällig. 

Den här 5S-veckokontrollen som tjänstemännen har gjort - är det något du känner att du har varit delaktig i och 
tagit del av resultaten? 

Nej, det har jag inte varit delaktig i tycker jag inte. Inte mer än att CENSUR sa att vi skulle städa upp lite innan vi 
lämnar då. Det gjorde vi ju, tog undan lite stenar och så. 
Har du sett att det sitter en lapp där inne i hjulboden då, en sån med gröna fält i där man ser hur det utvecklas? 

Nej det har jag inte sett. 

Om vi tar det här med strukturera och sortera i containrarna, hur tycker du det har varit? För och nackdelar? 

Ja, det är som jag sa innan, kanon att vi kan sortera. Innan har det varit liksom dunkar lite överallt, tomburkar o så. 
Nu vet du ju vart du ska lägga det. Det är kanon. 

Inga nackdelar där? 

Nej. Det är väl att man ska öppna en extra container. Det hade varit bra om man hade en container som är lagom 
stor så man bara har en container med sig hela tiden. 

Den här miljöcontainern då, har det funkat bra? Nackdelar? 

Det är lite svårt att komma in och ur den. Med låset. Det är svårt att låsa den. 
Det är en ganska dålig containern. Den ser förjävlig ut. Men det blir lite extra jobb med en extra container? 

Ja det bästa hade varit o ha allt i en container. 

Ja ni borde faktiskt ha större containrar. 

Ja men det här är ju bättre än ingen containern. 
Ja men en 9-fots container eller en 12-fots container hade inte varit fel. 

Nä, men det beror på hur stora jobb man har. 

Hur har 5S påverkat ditt arbete, positivt, negativt? 

Positivt. 

Kan du ge exempel? 

Ja det är att man hittar saker snabbare. 

Hur har attityden då varit i gruppen, här uppe på CENSUR bland yrkesarbetare och tjänstemän kring det här. 
Hur har det utvecklats under tiden? Vid första intervjun så hade inte det tagits upp eller diskuterats. Nu har vi 
varit här några veckor. Hur har det funkat? Har du snappat upp någon känsla i gruppen? 

Nä, inte mer än att jag tycker att det är positivt. Jag är ju inte van vid att ha ordning och reda. Det är inte min 
starka sida. Men jag ska ta med mig detta i framtiden. Och det är ni grabbar. Tack så mycket. 

En fråga vi hade i förra intervjun, det var ju hur användbart du upplever att 5S är i anläggningsbranschen. Vad 
tycker du om det idag? 

Jo, det vi har tagit med oss det är ordning och reda. Kan man nog säga. 
Men du tycker att det funkar i anläggningsbranschen. Alla delar vi har jobbat med? 

Ja.. Kanske inte det här med att man ska ställa grejer där ni tycker – utan det blir ju när det kommer en sak så 
hamnar det längst in. Och sen bygger det ju på. Ibland måste vi ju ha grejer längst in. Så det är ibland ytan. Men 
självklart, ordning och reda och kanske det här med korta ledtider det är naturligtvis att kommer grejerna dagen 
innan man ska ha den, det är ju inte alltid det funkar för det är ju alltid, antingen har man ringt och beställt 
grejerna för sent eller så har det hänt något på vägen. Då får man stuva om i jobbet. Göra något annat. 

Men om du fick välja vilka delar av 5S som du stött på i implementeringen här uppe skulle du vilja ta med dig 
framöver till nästa projekt? 

Containern. Den tar jag med mig. 

Något mer? Hur det ser ut i boden? Och här? 
Jajjemen. 

Tycker du att du har fått rätt förutsättningar då för att kunna arbeta med 5S? Tid, resurser, information osv? 

Ja jag har ju inte gjort så jäkla mycket det är ju ni som har gjort. 
Ja men då kanske du skulle kunnat få något mera av oss, för att  det skulle funka? 
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Nej men tidsmässigt har jag nog sparat en hel del. Jag behöver inte springa och leta längre. 

Men känner du att du skulle behövt bättre förutsättningar för att det här skulle fungera på ett bättre sätt? 

Nej. Möjligtvis att man skulle ha en uppgrusad yta. 
Ja fast vi hade ju en fin gräsmatta också. 

Jajjemen. 

Det var dom frågorna jag hade. Du var snabb och smidig. 

Var ni nöjda? 

Ja vi är hyffsat nöjda. Nä men vi sammanfattar lite så att vi har fått med allt på rätt sätt. Men, 5S tänker du 
ordning och reda fortfarande. Hur ordningen och redan sköts i dagsläget, det är att det är en skräpig bransch 
men du tycker att det fungerar bra med kärl och sortering och det. Verktyg och så på rätt ställe. 
Det är väl en grej vad det gäller sorteringen där. Den containern som kom upp nu den har ju inte jag någon aning 
va den är till för. Är det blandskräp. 

Ja jag antar att det är brännbart [orelevant prat]. Riktlinjerna och regler på arbetsplatsen och en halvtimme på 
städning är en halvtimme mindre på produktion men du tror också att du har sparat tid på att hitta verktyg. 

Ja det går nog ett ut. Risken att man skadar sig på saker i containern det har nog minimerats. Det är ofta man 
trampar snett. 
Städningen tycker du är på samma nivå? 

Den är top notch. 

Samma nivå men ändå top notch? Snubblar ej på saker och det finns plats för sakerna med, framförallt när man 
ska lägga in det. Miljöcontainern tycker du underlättar med. 

Mycket. 

Din inställning är bra, precis som i början. 

Ja, Jag kom på en grej nu. Nu är ju brandsläckaren i min containern va. Finns det nån där vi har kemikalier? 
Det borde man ju ha. Samma med om vi ska ha gasol så bör det ju sitta en gasbehållareskylt och lite sånt. Inne i 
CENSUR finns det inte riktigt samma saker som finns i din heller, så det skulle ju behövas standardiseras lite. 
Det är ju något Strand får ta med sig från det här examensarbetet. 

Sen är det ju faktiskt inte så vanligt med containrar för anläggare. 
Man har allt i bilen eller? 

Ja, man har haft det mesta i bilen då. Så det här är ju mer hjälp. Man slipper ha allting i bilen. 

Bättre om du sammanfattar för jag ser inte vad du skriver Magnus. Du har inte kollat på APD-planen direkt, inte 
för att det är dålig kommunikation utan snarare för att det är svårigheter med att hålla APD-planen på en sån 
här plats. 

Ja. Man vet ju inte vilken ordning det kommer. 

Svårt att hålla den APD-planen. Veckostädningen, positivt med det. Ordning och reda är positivt. Däremot är 
det osäkert vem som städar vart. Speciellt boden framförallt. 

Ja 

Och du skulle gärna vilja se lite klarare direktiv på det där 
ja 

Veckokontroll har du inte noterat egentligen. Den har hängt där men den har bara varit en bit papper som 
hänger på väggen liksom 

mmmm 
Det är ju ett misslyckande för det är ändå en ganska stor del. Det måste förmedlas bättre då. Strukturera och 
det tycker du är kanon. Du har inga nackdelar med det i containern. Enda nackdelen är väl att det med 
miljöcontainern så blir det ännu flera containrar. 
Ja det blir ju en dörr extra varje dag som ska öppnas och stängas. 

Ja lite mera spring helt enkelt. 

Jag tror det finns containrar som är dubbelt så stora. Är det inte så. 

Du tycker 5S har påverkat ditt arbete positivt. Positiv inställning till det. När det kommer till snack och attityd 
från arbetarna så har du inte hört något snack 

Ja lite humor har det varit, det här med lapparna kanske. Lite kul. 

Du menar att det står soptunna på soptunnan. 
Ja och att det står under också. Men det är ju bra, då hittar man tillbaka. 

Vi drar det ju till sin spets det som vi gör. Vi håller det verkligen som ett skolkboksexempel. 

Ja men överlag är det ju bra. 
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Hur användbart du upplever att det är just i anläggningsbranschen så är det ordningen och redan man kan ta 
med sig. 

Ja i alla fall i containrarna. Städningen det sker ju allt eftersom. Och sen var det ju det med vem som ska tömma. 
Det här med zonindelning tycker du inte fungerar speciellt bra. 

Jo det tycker jag.. Har jag sagt något annorlunda? 

Det här med att lägga in grejerna längst in. 

Jaja du menar utanför containern då. 

Ja, utanför containern. 

Ja, inte i containern. Det är ju klockrent. 

Ja, APD-planen. Det är lite för statiskt tänkt ibland. Det är ju ett rörligt projekt. 
Ja det funkar ju säkert i industrin, där man har samma muttrar som kommer i ett jämt flöde. Här har du ju olika 
detaljer. Du kan ju inte ha samma APD-plan på nästa ställe. Då är det ju andra typer av produkter. Tänker jag fel? 

Om du fick välja vilka delar av 5S hade du tagit med dig så sa du containrarna och hela det här sortera och 
strukturera. Det var väl det som var det bästa med det här. Och du tycker att du fått tillräckligt med 
förutsättningar för att genomföra uppgifterna vi gett er. Kanon! 
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Intervju med yrkesarbetare, datum 17-05-02.

Intervjuaren Björn Olvon 
Respondent YA2 

När jag säger 5S. Vad tänker du då? Och om jag kör den frågan igen? Vad tänker du. 
Ne, jag vet inte om jag tänker så mycket annorlunda sen sist. De e ju, försöka få lite ordning och reda. Försöka 
låter ju roligt. Men lite så är det. 

Hur sköts ordningen och redan i dagsläget? Om du jämför med tidigare projekt? 

Det är lite svårt att… det är ingen jättestor skillnad. Kanske att man ännu mer försöker att ta den sista halvtimmen 
om det är möjligt och för att kunna få in det i rutinerna. 

Kan du ge exempel på. För vi har ju fört in nya regler och riktlinjer och sånt ju. Hur har det påverkat hur du 
arbetar? 

Jag är vanemänniska, vet inte om det påverkar. Kanske försöker lite mer. Ta den där halvtimmen till att städa. Det 
är ju skönt om den där soppåsen är utslängd på fredag så det slipper stå här och lukta till måndag morogon. 

Någonting vi försökte med tidigt också var ju att sortera/strukturera. Men även det här inne. Hur har det 
påverkat dig tycker du? 
Inget nämnvärt. 

Det gäller också din materialcontainer. 

Ja, ne, de kanske går nån månad så är det väl ganska troligt att jag kommer göra om erat arbete. Men det är ju för 
att då hasr det satt sig lite mer hur jag vill ha det. Innan var det som jag sa lite oorganiserat. Eller ja, det var lite 
kaosartat men jag visste lite var jag hade mina grejer. Och på det här visat har man kanske än bättre koll. Och 
kanske andra som kommer.  

När du får anpassa lite själv? 
Ja. Det kan va att en 10del av det som sitter där innen kanske jag inte ens ska ha. Och jag kanske ska köpa till 
någonting och verktygsväggen är full redan.  

Hur ser det ut i bilen nu då? 
Den är tom. 

Känns det bättre? 

Det gör det ju. Det hade inte känts bättre om jag hade hållt på med de gamla jobben för då hade jag fått åka 
skytteltrafik mellan där jag varit och containern. Så då hade det varit det där lilla kaoset iaf. Men iom att här står 
containern där jag ändå går flera ggr om dagen. Då är det inga problem.  

Kan du säga hur städningen har ändrats om du jämför med andra projekt? 

Igentligen är jag ju lite fel person för det här iom att jag inte varit…. Men kanske just att jag har tagit den tiden iom 
att jag pratat om det. 

Du är en jättbra person att fråga för du har ju fyllt i den här städcheklistan iaf 2ggr. Och varit väldigt involverad. 
Så du skulle vara en jättebra person att fråga tycker jag. 

Ja, men om man jämför med mina tidigare projekt. För det har inte riktigt varit på samma vis. Men de blir ju 
trevligare att komma nästa vecka. Även om man har skoförbud här inne. De kommer skit på kläderna. Det är skönt 
att städa dän det. Och även därute så sparkar man av sig å så ska man gå längst bort och ta på sig så har man gått i 
skiten iaf. Så det är ju trevligt och sopa undan det. 
Tror du att de nya städrutinerna har påverkat arbetsmiljön och säkerheten i projektet? 

Ja, i viss mån. Just detta kan ja inte säga säkert. Men genom att man reflekterar lite mer nu i början iaf. Man 
försöker få alla pallar på ett ställe. Då slipper man att snubbla över allting. Så man tänker på det att, ja ställer det 
här så tillsammans med det andra så slipper man att snubbla över det. Och man slipper få dem boende som bor 
här att snubbla över det. Det är ju inte så bra. Annars får vi hägnar in oss totalt och det är ju ohållbart. Då får vi ju 
hägna in oss mer än vad vi arbetar.  

Märker du då någon skillnad på hur mycket tid du lägger ner på att leta efter utrustning och redskap om du 
jämför med tidigare? 

Njaa… Njee.. Sen är det ju detta ett projekt där man plockar sina 5saker och så använder man det. Jag behöver det 
på måndag, jag behöver det på tisdag, jag behöver det på onsdag. Det är ju inte svårt att hålla reda på var man 
lägger dem här 5grejerna. Men om det är så att man lägger ena dan, sen drar man för plattor nästa. Då hade det 
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varit mycket lättare att säga hur det hade varit. För nu är de i princip samma saker och då kan jag lägga in det 
framför containerdörrarna för jag ska ha det imorgon igen. Då kanske det inte åker upp på hyllan. 
Hur tror du då att utomstående, t.ex. beställare och allmänheten runtomkring och underentreprenörer och 
liknande, ser på det här? Utifrån? Och vad har dem för syn på arbetsplatsen? 

Amen det tror jag dem har en rätt god…. Så. När det står hyfsat uppställt som det står här. 

Magnus: Du tror ändå att 5S implementeringen har lett till att det blivit bättre struktur gentemot innan. 

Ja, det tror jag. Sen är det kanske första projektet vi går in lite mer allvar med det här. Och det tar ju en stund det 
med innan det ska sätta sig. Och sen beror det ju på med vad man har för utrymme. Nu har vi hyfsat utrymme att 
ställa all kantsten och bodar och sånt. Ibland är det ju inte så, och då kanske det inte ser lika bra ut. 
Hur är din inställning till 5S nu? Hur har den utvecklas under tiden. 

Jamen de e, man försöker ju att ta den tiden till att det ska va ordning i containern så man kan be någon annan att 
hämta. Man tänker till en gång extra nu. Så det är jättebra. Maskinist kan lika väl gå och hämta något som jag själv 
var tvungen att göra för att innan. 

Tänkte kolla om du kan lista lite bra delar och lite mindre bra delar om lite olika saker som jag specat här. Om vi 
börjar med APD-planen t.ex. som vi gjorde. Och vi satte ju även ut den där ute och hängde upp lite skyltar och 
sånt här på stängslet. Kan du säga något bra och dåligt med den biten? 

Det blir ju uppstrukturerat när man gör så och det är ju jättebra för man slipper snubbla på allting. Pallarna står 
där ihop och då behöver man inte gå därvid. Då går man runt dem. Hade det varit en där och en här då går du 
mellan och helt plötsligt så står du på näsan. Sen kanske inte det är så lätt att komma och göra en sån plan för 
eran del för ni vet ju inte vad som ska komma hit. I början så blir det luftigt och fint och det blir snyggt uppställt 
men sen kommer det två lastbilar till fullt med material. Var ska vi ställa det? Då blir det lite kaosartat en stund 
där. Men det beror på hur mycket utrymme man har.  
Om vi fokuserar på veckostädningen då? Bra, mindre bra delar med det? 

Bra är ju att de blir trevligare. Dåligt finns väl ingenting som det sett ut nu. Men det är klart. Man kan kännas sig 
stressad när man vet att; ”Vi måste ha igen det där hålet för det ska regna i helgen”. Då blir det kanske ett 
stressmoment som inte behöver finnas utan då kanske man ska ge sjutton i den och ta den istället på måndag. 
Magnus: Du hade hellre sett att städningen är lite mer levande liksom. Att man tar den på måndag istället. Eller 
onsdag. 

Nemen även om vi sagt fredag så vet jag inte om det är några dödshot ifall det inte händer. (☺) Men sen är det ju 
trevligt att ta det på fredag och slänga ut soporna.  

Det är ju ett bra sätt att avsluta det. 

Ja. Men är det fullt så häver du ju ut det på tisdag. 

Sen, för att involvera tjänstemännen i det här så har dem ju gjort en 5S-veckokontroll. Och på det har vi gjort en 
s.k. trackingsheet där med som visar vad som är bra och vad som är mindre bra och så. Har du lagt märke till
den och tittat på den?

Ja, lite. Men inte jättemycket. 

Har du läst vad som står på den? I den översta. 

Är det den (pekar på 5S-kontroll). 

Ja, där har du ju mallen. Men sen är det ju den (pekar på tracking sheet). 

Jaha den!. Den har jag inte läst på. 
Magnus: Ne, den har nog inte kommit in än. Men har du tagit del av kommentarerna i dem här 
veckokontrollerna som tjänstemännen har gjort när ni har städat? 

Ja det stod ju nån att nån skylt hade åkt ner och nått sånt. Så man har ju iaf kikat på det. 
Om vi tar det här sortera och strukturera då? Som vi gjort i containrarna. Hur tycker du det funkat och så? 
Fördelar/Nackdelar? 

Kan väl säga så att på den här arbetsplatsen så fungerar det ju bra. Med en kemcontainer. Men man får ju tänka 
till när jag flyttar för allt kem är ju däri. Och då står jag utan. Antingen köpa nytt eller… så de kommer jag nog 
flytta in lite dunkar och så i min egna container. 

Det får du ta med. Ta en halvdag på att plocka och så. Magnus: Tanken va väl, för enligt vad jag förstod på 
CENSUR  att ni ska ha den som mellanlagring för att få rum i era egna containrar. Sen när ni ska iväg får ni ta 
tillbaka det ni ska ha… Björn: Och då pajjas ju ordningen i era containrar så de e ju lite svårt att hitta en bra 
balans.  

Det är lite svårt för ska det va så så är ju igentligen containrarna lite för små för…. 

olbj1337
Highlight
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INSPELNING AVBRÖTS AV OKÄND ANLEDNING. NEDAN ÄR SKRIVET UTEFTER ANTECKNINGAR. TJOCK TEXT = 
FRÅGA, TUNN TEXT = ANTECKNAT SVAR. 

Sortera/strukturera i materialcontainrarna? 

Funkar bra. Framförallt med MC. Man vet var allt finns. Skulle inte ställa gasol nära så mycket bränsle. Bör står 
någon annanstans. 

Miljöcontainer? 
Blir svårt till nästa projekt. 

På vilket sätt har 5S påverkat just ditt arbete? Positivt eller negativt? 

Positivt. Det kan bli ett stressmoment när man städar. 
Hur har snacket och attityden varit i projektgruppen, d.v.s. bland personalen? 

Vi har inte pratat om det. 

Hur användbart upplever du att 5S är just i anläggningsbranschen efter att ha arbete med begreppet? 
Enklare att använda i enkla jobb. Just anläggning är komplicerat och kan bli svårt i större projekt. 

Om du fick välja – vilka delar av 5S som du stött på under implementeringsfasen hade du velat fortsätta att 
arbeta med i kommande byggprojekt? 

Allt känns användbart. 

Anser du att du har fått tillräckligt med förutsättningar för att kunna genomföra 5S? Om inte, vad kan bli 
bättre? 

Ja, inga problem. 



Bilaga 3 – Insamlade observationer under implementeringen 

Bilaga 3.1 – Observationsblankett 

Datum: Observatör: 

Tid vid start av observation: Tid vid slut av observation: 

Antal anställda på plats vid observationstillfälle: 

Vid observationstillfälle ska följande punkter observeras och svar ska antecknas på ett separat 

anteckningsblock. Vid behov ska fotografering ske. Foton döps till observationspunktens nummer 

samt observationsdatum. 

Sortera/Slänga 

1. Finns ”Red Tags” fortfarande kvar på utrustning som använts?

2. Har det tillkommit/försvunnit ”Red Tags”? Hur är dessa utförda?

3. Är utrustning som inte används (den dagen) bortplockad?

4. Har material som inte längre används eller blivit över tagits bort från byggarbetsplatsen?

Strukturera 

5. Ligger verktyg och utrustning som inte används på sin anvisade plats? Funkar zonindelningen

för den utrustning som ligger på marken? Om inte, hur ser det ut?

6. Är material och större utrustning tydligt uppmärkta. Finns markeringar kvar? Har någon lapp

blivit utbytt?

7. Efterlevs APD-planen? Till vilken grad?

8. Är soptunnor och sopcontainrar på strategiska platser? Hur bra används dem?

Städa 

9. Är byggarbetsplatsen städad och fri från skräp och avfall? Jobbar arbetarna aktivt för att få

undan/samla skräp?

10. Är verktygen i containrarna rena? Har utrustningen blivit rengjord under projektets

genomförande?

11. Används soptunnor och avfallscontainrar? Slängs skräp på fel plats? Har det skapats någon

plats där skräp slängs på hög?

Standardisera 

12. Är veckokontrollen publicerad på arbetsplatsen?

13. Används lånelistorna och checklistorna?

14. Listor finns på sina platser och är rätt ifyllda?

15. Hålls containrarna inom samma standard?

Skapa Vana 

Om tillfälle fås att observera 5S kontroll och/eller daglig genomgång kan nedan fyllas i; 

16. Hur utförs 5S kontrollen? Noggrannhet? Förståelse?

17. Hur utförs daglig genomgång? Noggrannhet? Förståelse?

18. Hur uppföljs kontrollerna? Används ”tracking sheet”?

Övrigt: 

19. Skriv ner övriga observationer som kan vara av intresse.

Hur påverkas arbetet av 5S? Hur påverkas yrkesarbetarna av 5S? Stämmer deras inställning in

på svaren från intervju/blankett? Ökar eller sjunker motivationen av att vi lägger oss i? o.s.v.
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Sortera/slänga 

13/4 
8:00-
8:40 
7 p.p. 

 Inga red-tags har satts upp i containrarna.

 Utrustning som inte används för dagen är bortplockad.

 Fall B-kantstöd ligger kvar i hög på riven gångbana.

18/4 
15:40-
16:05 
3 p.p. 

 Inga red-tags har satts upp i containrarna.

 Fall B-kantstöd ligger kvar i hög på riven gångbana.

21/4 
10:25-
12:20 
6 p.p. 

 Inga red-tags har satts upp i containrarna

 Fall B-kantstöd ligger kvar i hög på riven gångbana.

 Trasigt avstängningsmaterial ligger på fel plats.

26/4 
11:45-
12:20 
4 p.p 

 Inga red-tags har satts upp i containrarna.

 Lyftdon samt ett PP-rör ligger i vägen, på gräsytan vid etableringen.

 Kantstöd som ska slängas ligger kvar.

 Riven asfalt ligger i linjen, se foto 170426-4.

28/4 
11:00-
11:30 
6 p.p. 

 Inga red-tags har satts upp i containrarna.

 Lyftdon ligger kvar vid containrar, övrigt OK.

 Rivningsavfall ligger kvar i linjen, och avstängningsmaterial ligger på fel plats.

1/5 
10:35-
11:20 
0 p.p. 

 Inga red-tags har satts upp i containrarna.

 Rivningsavfall ligger kvar i linjen. VA-material ligger i linjen, osäkert om det
används?

5/5 
9:30-
10:15 
6 p.p. 

 Inga red-tags har satts upp i containrarna.

 VA-material ligger kvar i linjen.

 Rivningsavfall ligger kvar i linjen.

9/5 
11:10-
11:40 
2 p.p. 

 Inga red-tags har satts upp i containrarna.

 KS-rester i linjen.

 Gamla VA-rör i korsning ligger kvar.

 Rivningsavfall ligger kvar i linjen.

12/5 
8:30-
9:10 
7 p.p. 

 Inga red-tags har satts upp i containrarna.

 Sprayfärg & hammare utanför C10. Lyftdon utanför C1 legat där i flera veckor.

 VA-rör vid korsningen är dom ändå klara med.

 Gräsytan vid korsning är full med grejer som ska slängas/återanvändas.
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Strukturera 

13/4 
8:00-
8:40 
7 p.p. 

 APD-plan följs inte pga felaktigt placerad personalbod – ny APD-plan måste tas
fram.

 Busshållplatskantstöd ligger ej på anvisad plats.

 Ett rivet skyltfundament ligger slängt i överbyggnaden.

 Containrar är i ordning. Miljöcontainer är i ordning. Skofri zon respekteras i
personalboden.

18/4 
15:40-
16:05 
3 p.p. 

 Verktyg och utrustning ligger på anvisad plats. 500-kgs padda ligger där VA skall
vara. Markeringar är kvar och synliga.

 Felplacerat material i container 1 (C1), se foto 170418-5.

 Ny APD-plan etablerad – följs till ca 80 %, se foto 170418-7.

 Inga sopcontainer har anlänt. Soptunnor i miljöcontainer (MC) används bra.

21/4 
10:25-
12:20 
6 p.p. 

 I C1 har det tillkommit ny utrustning. Zonindelning följs ej.

 Kaffefilter ligger inte på sin utmärkta plats i personalboden.

 Märkning saknas på ny utrustning, sattes dit efter observationen.

 APD-plan efterlevs OK. Kantstöd ligger bland ”övrigt”. I väglinjen ligger diverse.

26/4 
11:45-
12:20 
4 p.p 

 Verktyg i C1 placeras ej enligt märkning, bl.a. står en laser och ett brunnspett på
golvet, se foto 170426-5. Laser i C1 saknar hemmaadress.

 APD-plan följs till 90 %, nyanländ kantstöd ligger på plats för övrigt material.

 Sopcontainer har anlänt, placerad enligt APD-plan. Kravallstaket m. fötter ligger
på ej anvisad plats.

 Kantstöd har placerats ut inför montering, se foto 170426-7.

28/4 
11:00-
11:30 
6 p.p. 

 I C1 ligger mycket nya verktyg i övrigt-lådan.

 Bensindunk ligger på marken utanför låst MC.

 Sprayburk och gasol i C1 bör ligga i MC.

 EU-pallar ligger i hög på trottoaren, se foto 170428-5

 APD-planen efterlevs hyffsat. Ligger lite VA under övrigt. Släpvagn har parkerats
felaktigt bredvid container för brännbart avfall.

1/5 
10:35-
11:20 
0 p.p. 

 I C10 har gasoltank, padda och skyffel placerats på golvet, skruv på spiks plats.

 Nytt batteri har placerats korrekt i MC.

 En alkylatbensin står på oljans plats i MC.

 Sprayburk som observerades 28/4 låg kvar. Placerades av observatör i MC.

 TA och VA-material ligger på marken utanför C1, se foto 170501-7

5/5 
9:30-
10:15 
6 p.p. 

 Saker kommer inte upp från golvet i containrarna.

 Ordning i MC. Oordning i C1.

 Mycket schakt i linjen. Mycket KS på ”övrigt”. Material ligger utanför upplag.

9/5 
11:10-
11:40 
2 p.p. 

 I C1 ligger allt som använts på golvet, läggs inte på hylla/verktygsvägg

 Mycket material och grejer ligger på gräsytan vid korsning.

 VA-material vid upplag ligger på gata, se foto 170509-7.

 I brännbart ligger lite hårdplast.

12/5 
8:30-
9:10 
7 p.p. 

 Laser och bensin i C10 ligger fel.

 I C1 ligger saker på golvet och i en hink ligger utrustning.

 APD: Skräp i upplag. Järn vid VA. Upplag har skapats på diverse ställen.

 Gräsyta vid korsning har blivit ett eget upplag.

 Träpallar på hög bredvid sopcontainern.



Bilaga 3.2 – Sammanställda observationer 

Städa 

13/4 
8:00-
8:40 
7 p.p. 

 Ytterst lite byggavfall ligger framme. Arbetsplatsen är ren.

 Utrustning är troligtvis ej rengjord men ser OK ut.

 Sopcontainer saknas, MC används bla har tomma sprayburkar slängts på anvisad
plats. Ingen plats där skräp ligger på hög återfinns.

18/4 
15:40-
16:05 
3 p.p. 

 Stökigt i personalboden.

 Skräp från 5S-implementering sortera/slänga ligger framme i MC.

21/4 
10:25-
12:20 
6 p.p. 

 Arbetsplatsen är någonlunda fri från skräp. Soptunnor i personalbod är helt fulla.
Veckostädning är ej genomförd än. Ingen sopcontainer har anlänt ännu.

 Det ligger en del skräp i vändzonen, se foto 170421-9

 Utrustningen är ej rengjord men ser OK ut.

 Skräp från implementeringen ligger kvar i MC.

26/4 
11:45-
12:20 
4 p.p 

 Mycket lera på golvet i C1, se foto 170426-5.

 Ostädat i personalboden, smutsigt på golvet, men soptunnorna är tömda.

 Småskräp på diverse platser på byggarbetsplatsen. Skräp från 5S-implementering
sortera/slänga ligger framme i MC trots påpekningar - slängdes i sopcontainern.

28/4 
11:00-
11:30 
6 p.p. 

 Småskräp ligger på plats där produktion inte genomförs.

 Verktyg och utrustning ej rengjord men OK.

 Soptunnor av avfallscontainrar används.

1/5 
10:35-
11:20 
0 p.p. 

 Vändzon är numera snygg och prydlig.

 Småskräp vid busshållplatsen ligger kvar sedan flera veckor.

 Asfaltsrester utspritt utanför upplag för övrigt material.

 Generellt ganska grusigt på Hallmansvägen, skulle behöva sopas.

 En maskin är skräpig och inte städad ordentligt trots att städchecklitsa är ifylld.

 Personalboden är sopad och bordet är avtorkat. Ritning låg dock på mikron.

 Utrustning är generellt ren. Lerig padda i C10.

5/5 
9:30-
10:15 
6 p.p. 

 Småskräp finns i linjen.

 Verktygen ser renare ut, men är troligtvis inte rengjorda.

 Hårdplast låg i brännbart avfall. Korrigerades under observationen.

9/5 
11:10-
11:40 
2 p.p 

 Småskräp ligger i linjen och i vändzonen.

 Personalbod är stökig men sopad.

 Verktyg och utrustning ej rengjord men OK.

 4T-alkylatbensin låg på oljans plats.

12/5 
8:30-
9:10 
7 p.p. 

 Pallar vid B. Skräp i vändzon. Skräp i gräsyta vid korsning, se foto.

 Grusigt på Hallmansvägen.

 Rester av ny asfalt har lagts i en hög N om etabl.
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Standardisera 

13/4 
8:00-
8:40 
7 p.p. 

 Ingen veckokontroll gjord första veckan.

 Lånelistor ej ifyllda. Städchecklista är genomförd första veckan.

 Containrar är standardiserade enligt ursprungligt utförande.

18/4 
15:40-
16:05 
3 p.p. 

 Förra veckans veckokontroll har publicerats i personalboden.

 I lånelistan i C10 har en tigersåg noterats, dock har den inte tagits bort när
tigersågen återlämnats.

 Städchecklista genomförd föregående vecka, ej helt ifylld.

21/4 
10:25-
12:20 
6 p.p. 

 Förra veckans veckokontroll är publicerad i personalboden.

 En utlånad borr är återlämnad och har suddats från lånelistan.

26/4 
11:45-
12:20 
4 p.p 

 Förra veckans veckokontroll har publicerats i personalboden.

 I C10 har två kapskivor lånats vilket noterats på lånelistan.

 Städchecklista genomförd föregående vecka, maskindelen är ej ifylld.

28/4 
11:00-
11:30 
6 p.p. 

 Veckokontroll publicerad.

 Lånelistor och checklistor används.

 Lånade kapskivor i C10 är returnerade men ej suddat från lånelistan.

 Ena containern fylls ständigt med nya verktyg som inte placeras ut rätt.

1/5 
10:35-
11:20 
0 p.p. 

 5S-kontroll från förra veckan är publicerad.

 Städchecklista (och 5S-kontroll!) från förra veckan är genomförd och publicerad.

 C1 har nya verktyg som bör hängas upp på verktygsväggen.

5/5 
9:30-
10:15 
6 p.p. 

 Veckokontroll utförd idag och är publicerad.

 Inget lånat.

 Listor finns på sina platser och är rätt ifyllda.

 Standardisering har börjat avvika p.g.a. nytillkommen utrustning.

9/5 
11:10-
11:40 
2 p.p 

 Veckokontrollen är publicerad.

 Städchecklistan är inte publicerad.

 Enligt utsago har städning genomförts.

 Lånelistan är tom.

 Standardisering: i C1 ligger massa grejer framför dörren, knappast standardiserad.

12/5 
8:30-
9:10 
7 p.p. 

 Veckokontroll publicerad. Städchecklista saknas.

 Standard avviker i containrarna nu pga. mängden tillkommen utrustning.



Bilaga 3.2 – Sammanställda observationer 

Skapa vana 

13/4 
8:00-
8:40 
7 p.p. 

 Utgår första veckan

18/4 
15:40-
16:05 
3 p.p. 

 Ingen 5S-kontroll har observerats.

 Förra veckan 5S-kontroll är publicerad i personalboden.

 Tracking sheet ej framtagen.

21/4 
10:25-
12:20 
6 p.p. 

 5S-kontroll och städchecklista genomförd.

 Vid observation av 5S-kontroll:
 Hög noggrannhet och bra förståelse för checklistan.
 Kom med egna förbättringsförslag till checklistan.

 Tracking sheet ej framtagen.

26/4 
11:45-
12:20 
4 p.p 

 Ingen 5S-kontroll har observerats under observationstillfället.

 Tracking sheet ej framtagen.

 Synpunkter på förra 5S-kontrollen har ej åtgärdats.

28/4 
11:00-
11:30 
6 p.p. 

 5S-kontroll och städchecklista genomförd.

 Vid observation av 5S-kontroll:
 Noggrann, men hoppade över vissa små skräphögar ute på bygget.
 Hög förståelse, inga tveksamheter eller frågor vid kontroll.

 Förra veckans kontroll har noterats då någon har flyttat på staketfötterna.

 Tracking sheet upprättad av författarna och är publicerad i personalboden.

1/5 
10:35-
11:20 
0 p.p. 

 Tracking sheet används och är publicerad.

 Vissa småsaker i förra veckans 5S-kontroll har åtgärdats, men delar saknas. Känns
dock inte som att det är åtgärdat p.g.a. 5S-kontrollen utan av andra orsaker.

5/5 
9:30-
10:15 
6 p.p. 

 Tracking sheet är ej uppdaterad denna vecka, görs nästa vecka.

9/5 
11:10-
11:40 
2 p.p 

 Tracking sheet har publicerats av oss.

 Tveksamt om synpunkterna följs.

12/5 
8:30-
9:10 
7 p.p. 

 Tracking sheet är uppdaterad, kontroller har ej följts upp.



Bilaga 3.2 – Sammanställda observationer 

Övrigt 

13/4 
8:00-
8:40 
7 p.p. 

 Första veckan – berörd personal är positivt överraskade av ordningen i
containrarna.

 Mycket arbete av författarna har genomförts för implementering av 5S. Nivån på
deltagande från berörd personal är dålig.

 APD-plan helt överkörd, inga försök att följa den från anställda. Ny APD-plan har
tagits fram.

18/4 
15:40-
16:05 
3 p.p. 

 Soptunnor i personalboden är fyllda.

 5S-kontrollen har genomförts.

 Ny APD-plan etablerad, men smågrejer har börjat hamna utanför APD-planen. 5S-
kontroll har noterat skräp.

21/4 
10:25-
12:20 
6 p.p. 

 Container C1 sköts inte ordentligt.

 Bristande engagemang hos en del personal.

26/4 
11:45-
12:20 
4 p.p 

 Produktionen har tydligt högsta prioritet.

 Ny praktikant på arbetsplatsen – många som rör sig på arbetsplatsen, försämrat
resultat?

28/4 
11:00-
11:30 
6 p.p. 

 Projektet har kommit in i en viss fast rytm och rutin.

 Uppvisat intresse för arbetet från personalen då observationen genomfördes.

1/5 
10:35-
11:20 
0 p.p. 

 C1 fortsätter att fyllas på med material och utrustning utan att 5S-åtgärder tas.

 Observation genomfördes medvetet på en röd dag för att observera resultatet av
förra veckans städning.

5/5 
9:30-
10:15 
6 p.p. 

 Underentreprenör på plats som ger ett stökigt intryck.

 Städning var ej genomförd än men skulle enligt utsago genomföras senare.

9/5 
11:10-
11:40 
2 p.p 

 U.a.

12/5 
8:30-
9:10 
7 p.p. 

 Mycket jobb i produktionen påverkat städning.

 Städning ska utföras i eftermiddag enligt info från TJM.

 Nytillkommen YA har gått intro om 5S av TJM.

 Kaffekokare är trasig, förbrukningsmaterial i boden är ej påfyllt.



Bilaga 4 – 5S-veckokontroll 

Bilaga 4.1– Tracking Sheet 

Tracking sheet 

Vecka v.15 v.16 v.17 v.18

Uppnådd andel 
(%) 

87 % 81 % 63% 68% 

Färgkod 5S-kompitabelt 5S-kompitabelt Åtgärd krävs Uppfyller 
minimikraven 

Kontrollant EEG EEG EME EEG 

81 – 100% 5S-kompitabelt!  

66 – 80% Uppfyller minimikravet. 

0 – 65% Åtgärd krävs! 

Punkter att tänka på från förra veckan: 



Bilaga 4.2 – 5S-veckokontroll utförd av tjänsteman 

Projekt: 

Datum: 

Kontrollant: 

Sortera/Slänga JA NEJ 

1. Containrar, materialupplag och byggarbetsplatsen är fri från allt onödigt material.

2. Utrustning som inte används är bortplockat från byggarbetsplatsen.

3. Överblivet material från produktion eller material som inte längre används är bortplockat från
byggarbetsplatsen.

Strukturera 

4. Alla verktyg och all utrustning som inte används ligger på anvisad plats.

5. Materialupplag och större verktyg/utrustning (t.ex. motorkap) är tydligt uppmärkta.

6. Utrustning som ligger på golvet i containrarna är placerade inom markerad zon.

7. Fasta föremål är placerade på anvisade platser enligt APD-plan (t.ex. containrar, materialupplag).

8. Soptunnor och avfallscontainrar är placerade på sina bestämda platser.

Städa 

9. Byggarbetsplatsen är städad och fri från skräp och avfall.

10. Containrar, verktyg och övrig utrustning är rena och fria från smuts.

11. Skräp och återvinningsbart material har slängts i rätt avfallscontainer, soptunna o dylikt.

Standardisera 

12. Containrar är konsekventa och likartade inom organisering och utseende.

13. Checklistor för städning, lånelistor i containrar och övriga listor är korrekt ifyllda och tillgängliga.

Skapa vana 

14. 5S kontroller utförs veckovis och resultatet hängs upp på arbetsplatsen.

15. Enklare genomgång av byggarbetsplatsen utförs dagligen efter arbetsdag.

16. Ansvaret för genomgång av byggarbetsplats roterar veckovis mellan yrkesarbetarna.

Vid Nej skrivs eventuella kommentarer nedan. Skriv nummer framför kommentar för den punkt det gäller. 

Kommentar: 

81% - 100% = 5S-kompitabelt! 66% - 80% = Uppfyller minimikraven 

0% - 65% = Område kräver omedelbar uppmärksamhet 

Antal JA    /16   =   % 



Bilaga 5 – Städchecklista 

C H E C K L I S T A  S T Ä D N I N G

Projekt: 

Datum: 

Sign: 

BYGGARBETSPLATSEN JA NEJ 

1. Byggarbetsplatsen är fri från skräp och avfall.

2. Utrustning som inte används/ska användas snart är bortplockat från arbetsplatsen.

3. Sopkärl är tömda och sorteringsbart avfall är korrekt omhändertaget.

BOD/CONTAINER JA NEJ 

1. Bod/Container är fria från skräp och tomma förpackningar.

2. Utrustning som inte används är tillbaka på respektive plats och, vid behov, rengjorda (torkade).

3. Bod/Container är sopade och vid behov våttorkade.

4. Maskiner/Verktyg i container är tydligt markerade.

5. Red Taggat material är uppdaterat och de vars karantäntid gått ut lagrats/slängts.

MASKINER JA NEJ 

1. Förarutrymmet i maskiner ska vara fria från skräp och tomma förpackningar.

2. Utrustning som inte används/ska användas snart är bortplockat från arbetsplatsen.

3. Maskiner är invändigt sopade och avtorkade.

4. Maskiner är i gott skick utvändigt (t.ex. inga läckage, fri från grov smuts).

Vid Nej skrivs eventuella kommentarer nedan. Skriv nummer framför kommentar för den punkt det gäller. 

Kommentar: 



Bilaga 6 – Arbetsplatsdispositionsplan 

Bilaga 6.1 – APD-plan, Version 1 

Bilaga 6.2 – APD-plan, Version 2 
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