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Abstract

Abstract
Purpose: Studies shows that the construction industry doesn’t develop in the pace that
it should regarding productivity. To increase the value creating work companies tries
to implement methods as 5S to minimize waste. Small and medium size enterprises
(SME) lack the competence and resources that larger companies have and thereby the
efficiency of the production process is more difficult. Change management of human’s
habits and business culture is a complicated process which is based on deeply rooted
roles and structures.
The purpose of this report is to introduce Lean by implementing 5S at a construction
site. The goal is then to design a recommendations manual for how implementation of
the Lean-tool 5S can be done in the construction phase.
Method: The chosen methods for collecting data is literature study, focus group
interviews and participatory observations. With help from the literature study
knowledge has been gathered. The focus group interviews have contributed with
performing zero-state analysis and evaluating the implementation of 5S on the working
site. Participatory observations have been used to study the development on the working
site. These methods contributed to answering and fulfilling the purpose, goal and the
issues of this report.
Results: Results from the study has ended up with the development of a
recommendations manual for how 5S can be implemented in the construction phase.
Thereby critical factors have been identified and suggestions for how companies can
proceed implementation of 5S.
Consequences: Conclusions that have been made from the study is that processes of
change are hard to do. The responsibility to increase the productivity and minimize
waste should not solely lie with the larger entrepreneurs. Every actor within the
construction business must work toward a common goal to improve the construction
process and reduce costs. Lean and 5S can be the solution to these problems. Due to
lack of resources and knowledge companies may need external help when it comes to
the implementation. Already in the design of a construction project it’s important to
think about the planning to prevent waste. Before a company makes a change of the
organization it’s important that the management is committed and understands Lean to
be able to motivate the staff. Further it’s necessary that continuous improvements and
problem-solving is done to engage the staff.
Limitations: The study was limited to focusing on the implementation of 5S and
thereby introduce Lean and its concept with improvement work and problem-solving.
The result of the implementation was a success in this case, but the result can vary from
every case since they all are unique.
Keywords: 5S, Lean, SME, practical implementation, recommendation manual 5S.
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Sammanfattning

Sammanfattning
Syfte: Forskning visar att byggbranschen inte utvecklas i den takt den borde göra sett
till produktiviteten. I försök att öka det värdeskapande arbetet försöker företag att
implementera metoder som 5S för att minimera slöseri. Små och medelstora företag
(SME-företag) besitter inte samma kompetens och resurser som större företag och
därmed försvåras effektiviseringen av produktionsprocessen. Förändringsarbeten av
människors vanor samt företagskulturer är en svår process som grundar sig på djupt
rotade roller och strukturer.
Denna rapports syfte är att introducera Lean genom implementering av 5S på en
byggarbetsplats. Målet är sedan att utforma en rekommendationsmanual för hur
implementering av Lean-verktyget 5S kan gå tillväga i byggproduktionsskedet.
Metod: De valda metoderna för datainsamling är litteraturstudie, fokusgruppsintervjuer
och deltagande observationer. Med hjälp av litteraturstudien har kunskap erhållits.
Fokusgruppsintervjuerna har bidragit till att genomföra en nulägesanalys, samt
utvärdera implementeringen av 5S på arbetsplatsen. Deltagande observationer har
använts för att studera utvecklingen på arbetsplatsen. Dessa metoder har legat till grund
för att besvara och uppfylla rapportens syfte, mål och frågeställningar.
Resultat: Resultatet av den genomförda studien mynnade ut i framtagandet av en
rekommendationsmanual för hur 5S kan implementeras i byggproduktionsskedet.
Därigenom har kritiska faktorer identifierats och förslag på hur företag kan gå tillväga
med implementeringen av 5S.
Konsekvenser: Slutsatser som dragits utifrån studien är att förändringsprocesser är
svåra att genomföra. Ansvaret för att öka produktiviteten och minimera slöseri bör inte
enbart ligga hos de större entreprenörerna. Alla aktörer inom byggbranschen måste
samarbeta mot ett gemensamt mål för att förbättra byggprocessen och minska
kostnaderna. Lean och 5S kan vara lösningen på problemen. På grund av bristande
resurser och kunskap kan därför företag behöva extern hjälp med implementeringen.
Redan vid projekteringen av ett byggprojekt är det viktigt att tänka på planeringen för
att förhindra slöseri. Innan ett företag genomför en förändring av organisationen är det
viktigt att ledningen engagerar sig och förstår Lean för att motivera personalen. Vidare
krävs ständiga förbättringar och problemlösning för att engagera personalen.
Begränsningar: Studien avgränsades till att fokusera på införandet av 5S och
därigenom introducera Lean och dess koncept med förbättringsarbete och
problemlösning. Resultatet av implementeringen blev lyckad i detta fall men resultatet
kan variera då varje fall är unikt.
Nyckelord:
5S,
Lean,
rekommendationsmanual 5S.
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Inledning

Inledning
Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng och utgör en avslutande del i
utbildningen Byggnadsteknik med inriktning Husbyggnadsteknik på Tekniska
Högskolan i Jönköping.
Studien genomfördes på ett byggnadsprojekt i samarbete med Peab Sverige AB i Borås.
Arbetet riktar sig mot SME-företag (eng: small and medium-sized enterprises) dock så
räknas Peab Sverige AB inte till denna kategori men verksamheten i Borås kan klassas
som ett SME-företag gällande omsättning och personalstyrka.
Under detta kapitel presenteras bakgrund samt problembeskrivning för rapporten.
Rapportens syfte, mål, frågeställningar och avgränsningar framförs också under denna
del. Avslutningsvis redovisas en disposition av rapportens innehåll.

1.1 Bakgrund
När andra branscher lyckats öka produktiviteten de senaste årtiondena har
byggbranschen inte visat samma utvecklingskurva och har generellt stått stilla. En
global studie gjord av KPMG visar att hälften av de ingående företagen i studien uppger
att deras projekt de senaste tre åren inte har genomförts enligt plan. Det framgår också
att större delen av företagen inte tror att branschen har förmåga att leverera projekt i tid
och efter budget. Resultatet i studien visar bland annat att byggföretag och byggherrar
behöver lägga mer tid på organisationens styrning, människor och integrera detta med
ny teknik och innovationer (Armstrong & Gilge, 2017).
Josephson och Saukkoriipi (2009) har gjort flera undersökningar vad gäller
byggindustrin och dess problematik kopplat till slöseri. Slöseri hör till icke värdeökande
arbete som syftar till saker som inte tillför något värde för produkten eller slutkunden.
”Det talas ofta om att bygg- och fastighetssektorn är konservativ och obenägen till
förändringar. Det är också något som har påtalats som en orsak till ett flertal av
slöserierna i sektorn” (Josephson & Saukkoriipi, 2009, s.18).
För att åtgärda förseningar, budgetöverskridningar och kvalitetsbrister, försöker
byggföretag hitta och tillämpa metoder från bland annat tillverkningsindustrin i form
av Lean Construction och verktyget 5S. Med dessa metoder görs försök att öka det
värdeskapande arbetet i produktionen (Nowotarski, Paslawski & Matyja, 2016).
Lean och dess koncept härstammar ifrån Japan där de efter andra världskriget på 1950talet var i behov av förändring efter rådande resursbrister. 5S utvecklades och dess syfte
är att organisera arbetsplatsen med små medel för att minimera slöserier i form av
exempelvis väntan, onödiga rörelser och transporter. De fem S:en står för Seiri
(Sortera), Seiton (Strukturera), Seiso (Städa), Seiketsu (Standardisera) och Shitsuke
(Skapa vana) (Gao & Low, 2014).
SME-företag definieras som ett företag med mindre än 250 anställda och med en årlig
nettoomsättning som inte överskrider 50 miljoner euro (Europeiska kommissionen
2003). Enligt Statistiska Centralbyrån (2013) utgör SME-företag 99 % av Sveriges alla
företag inom bygg- och anläggningsentreprenad.
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1.2 Problembeskrivning
Statskontoret (2009) fick i uppdrag att göra en nulägesbeskrivning av svenska
byggsektorn där de tog fram övergripande slutsatser om hur byggbranschen utvecklats
sedan den tidigare studien Skärpning gubbar! genomfördes 2002. Det framgick bland
annat att följande problem kvarstår inom byggsektorn (Statskontoret, 2009, s.91):
•
•
•

Incitamenten till effektivisering, kompetenshöjning och utveckling
är låga hos byggföretagen oberoende konjunkturläge.
Arbetsmarknadens parter har olika utgångspunkter men skulle mer
kunna sträva mot gemensamma mål och lösningar.
Branschens förändringsarbete har ännu inte påverkat
byggkostnaderna och produktiviteten inom branschen.

Anledningen till att utvecklingen av arbetsprocesser och nya arbetsmetoder inte når ut
till arbetsplatsens yttersta led beror på att företag i en begränsad utsträckning involverar
byggnadsarbetare samt underentreprenörer. Dessa deltagande parter involveras inte i
planeringen för arbetet vilket medför en risk att fel och tidsförluster kan tillkomma om
nya arbetsmetoder börjar användas (Statskontoret, 2009).
Löwstedt (2017) lyfter fram problemet att byggbranschen i jämförelse med andra
branscher inte utvecklas i den takt den borde göra. Studien visar på en ovilja till
förändrat arbetssätt och detta beror på djupt rotade roller samt strukturer som skapats
över en lång tidsperiod.
Till skillnad från tillverkningsindustrin som har fasta fabriker är byggbranschen mer
projektorienterad och därigenom uppstår färre upprepande processer. Trots detta kan
branschen dra nytta av ständiga förbättringar för att minska kvalitéts- och
kostnadsproblem (Gao & Low, 2014).
Josephson och Saukkoriipi (2007) skrev i sin undersökning att upp till 30–35% av ett
projekts kostnad består enbart av slöserier som beställaren betalar för. Slöseri i form av
icke värdeskapande tid utgör mer än 10 % av hela projektets produktionskostnad. I takt
med ökad konkurrens från utländska företag säger Josephson och Saukkoriipi (2009)
att svenska byggföretag måste förbättra kvalitén samt över lag jobba med bättre och
effektivare byggprocesser för att fortsatt vara konkurrenskraftiga.
Efter sökning återfinns begränsat antal forskningsartiklar som berör SME-företag och
deras arbete med implementering av Lean och 5S inom byggproduktionsskedet. Därför
är ämnet relevant att undersöka mer då de artiklar som granskats lyfter fram flera
projekt där 5S visat sig vara en bra metod. Det har också framgått att företag har svårt
att införa 5S i organisationen och majoriteten misslyckas oftast. Anledningen till att
många misslyckas med implementeringen beror enligt Liker (2009), som studerat Lean
och 5S under 20 år, att företag inte omfattar hela Leans koncept med dess filosofi utan
fokuserar enbart på ett enskilt verktyg.
Mindre byggföretag tar en större risk i att implementera nya tekniker och metoder i
jämförelse med stora företag. Då de sitter på mindre resurser och inte samma breda
kompetens kan detta försvårar effektiviseringen av produktionsprocessen. (Kamal &
Flanagan, 2014)
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1.3 Mål och frågeställningar
Syftet med denna studie är att introducera Lean genom implementering av 5S på en
byggarbetsplats. Målet är sedan att utforma en rekommendationsmanual för hur
implementering av Lean-verktyget 5S kan gå tillväga i byggproduktionsskedet. För att
åstadkomma målet har tre frågeställningar formulerats:




Hur motiveras användandet av 5S till både företag och personal?
Hur kan verktyget 5S introduceras och användas på en byggarbetsplats?
Hur kan underentreprenörer involveras i arbetet med 5S på byggarbetsplatsen?

1.4 Avgränsningar
Studien fokuserar på införandet av 5S och därigenom introduceras Lean och dess
koncept med förbättringsarbete och problemlösning. Implementeringen genomfördes
på Södra Älvsborgs Sjukhus på projektet Framtida Laboratoriemedicin (FLM). Bygget
omfattar tre stycken projekt där FLM är det minsta projektet och således avgränsas
studien att enbart involvera den personal som arbetar på FLM. Dessa avgränsningar är
nödvändiga för att kunna genomföra studien inom angiven tidsram för examensarbetet.

1.5 Disposition
Kapitel 1 – Inledning, här presenteras bakgrunden och rapportens problembeskrivning.
I kapitlet redovisas även rapportens syfte, mål, frågeställningar och dess avgränsningar.
Kapitel 2 – Metod och genomförande, här redovisas de metoder och tillvägagångsätt
som tillämpats för att besvara rapportens frågeställningar och för att uppfylla målet. Här
stärks också rapportens trovärdighet för de valda datainsamlingsmetoderna.
Kapitel 3 – Teoretiskt ramverk, här redovisas den valda teorin för att skriva rapporten
och uppfylla målet.
Kapitel 4 – Empiri, här redovisas projektet och tillvägagångsättet för hur
implementeringen av 5S har gått tillväga. Den empiriska data som samlats in
sammanställs i detta avsnitt.
Kapitel 5 – Analys och resultat, här analyseras den insamlade empirin och jämförs med
det teoretiska ramverket. Resultatet av studien redovisas i detta avsnitt.
Kapitel 6 – Diskussion och slutsatser, här diskuteras rapportens resultat och dess
trovärdighet. I kapitlet diskuteras tillvägagångsätt samt begräsningar på arbetet.
Avslutningsvis redovisas en slutsats baserat på resultatet och förslag till vidare
forskning.
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Metod och genomförande
Detta kapitel beskriver rapportens undersökningsstrategi, genomförandet,
datainsamlingsmetoder för att besvara frågeställningarna samt en diskussion om
rapportens trovärdighet. De valda datainsamlingsmetoderna är:
•
•
•

Litteraturstudie
Fokusgruppmetodik
Deltagande observationsmetodik

2.1 Undersökningsstrategi
Kvalitativ metod är den huvudsakliga undersökningsstrategi som valts för denna
rapport då fokusgruppsintervjuer och deltagande observationer utförts för att samla in
data. Det finns även en kvantitativ aspekt i datainsamlingsmetoden då aktionsforskning
tillämpats. Enligt Blomkvist och Hallin (2014) utvecklades aktionsforskning av
socialpsykologen Kurt Lewin på 1940-talet och beskrivs som ett mellanting mellan ett
experiment och en fallstudie. Aktionsforskning går ut på att studera en process där
forskaren själv deltar och under testperioden försöker förändra. I denna rapport har likt
ett experiment en hypotes skapats som sedan i enlighet med en fallstudie testats i det
verkliga livet. Ett experiment är en kvantitativ metod medan en fallstudie är av
kvalitativ art och därmed är aktionsforskning en kombination av dessa två metoder.
Blomkvist och Hallin (2014) beskriver sju steg som ingår i arbetet med
aktionsforskning (se Figur 1).

Figur 1. Blomkvist och Hallins sju steg för aktionsforskning
Lundberg och Starrin (2001) beskriver att det finns tre huvudsakliga angreppssätt vid
deltagande aktionsforskning. Ett av dessa är ett pragmatiskt tillvägagångsätt vilket har
tillämpats i denna rapport. Enligt forskarna baseras den grundläggande tanken för detta
tillvägagångsätt på att det finns en koppling mellan generering av kunskap och sociala
förändringar. Vid förändring är det viktigt att de människor som påverkas är
involverade i förändringsprocessen från start. Lundberg och Starrin (2001) hävdar att
detta skapar en ökad motivation att arbeta för förändringen samt en känsla av ansvar.
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2.2 Koppling mellan
datainsamling

frågeställningar

och

metoder

för

Nedan visas vilka metoder som har använts för insamling av data och under den
motiveras valda metoder för att besvara respektive frågeställning (se Figur 2).

Figur 2. Koppling mellan frågeställningar och metoder för datainsamling


Hur motiveras användandet av 5S till både företag och personal?

En litteraturstudie genomfördes i syfte att samla information samt hitta argument för
motivering inför uppstarten av implementeringen och användandet av 5S. På så sätt
erhölls relevant kunskap. Kunskapen låg till grund för motivering till ett förändrat
arbetssätt och långsiktigt tänkande gällande Lean filosofin. Observationerna på plats
gav en uppfattning av hur personalens engagemang var under perioden.
Fokusgruppsintervjuer användes för att utvärdera motiveringen för de inblandade.


Hur kan verktyget 5S introduceras och användas på en byggarbetsplats?

Genom en litteraturstudie samlades kunskap in för hur tidigare examensarbeten och
forskningsstudier har gått tillväga. Den gav också svar på vilken problematik och
svårigheter som kan uppstå kring implementeringen av 5S. Fokusgruppsintervjuer
användes för att göra en nulägesanalys av arbetsplatsen samt att göra en uppföljning
kring tillvägagångsättet av implementeringen. Under testperioden genomfördes
observationer för att dokumentera hur arbetet utvecklades.


Hur kan underentreprenörer engageras i arbetet med 5S på byggarbetsplatsen?

Genom litteraturstudien framgick det att underentreprenörer inte involverats i tidigare
examensarbeten gällande implementering av 5S. Vidare påträffades inga vetenskapliga
artiklar där underentreprenörer varit involverade i 5S-arbetet. Där av säkerställdes att
denna rapport bidrar med ny kunskap till forskningsfronten. Fokusgruppsintervjuer
användes för att framföra underentreprenörernas åsikter kring deras engagemang i
arbetet med 5S. Vidare användes deltagande observationer för att följa upp arbetet.
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2.3 Litteraturstudie
En litteraturstudie genomfördes som ett första steg i denna rapport för att skapa
grunden. Vidare sökning av litteratur har därefter pågått under hela arbetet för att
komplettera rapporten. Litteraturstudien genererade information om nuvarande
forskningsfront, implementeringsproblematik samt generella problem som finns i
branschen kopplat till rapportens ämne. Informationen bidrog i sin tur med att
åstadkomma en bra implementering av Lean-verktyget 5S. Litteraturstudien bistod
även till framtagandet av rapportens syfte, mål, frågeställningar, lämplig
undersökningsstrategi och teoretiska ramverket. På så vis säkerställs att rapporten
bidrar med ny kunskap inom ämnet.
Tryckt litteratur har antingen lånats via biblioteket på Jönköping University eller köpts
på lämplig bokhandel. Databaser som användes för sökandet av digitalt material var;
Scopus, Science Direct, Taylor and Francis Online, Google Scholar, DIVA
(studentuppsatser), JU Primo Högskolebibliotek och Google.
Sökord som använts vid litteratursökningen var; Lean, Lean Construction, Lean
Production, TPS, construction, 5S, implementering 5S, implementation 5S,
implementeringsproblematik 5S, implementation problematics 5S, motivation, slöseri,
waste, Aktionsforskning, Action research, icke värdeskapande arbete, icke
värdeskapande tid, ökat värdeskapande arbete, ökat värdeskapande tid, svensk
byggbransch och SME.
För att säkerställa litteraturens trovärdighet har källkritisk granskning genomförts enligt
Blomkvist och Hallins (2014) Checklista för källvärdering och källkritik där litteraturen
har granskats med avseende på källans äkthet, närhet och beroende, tendens och
representativitet.

2.4 Valda metoder för datainsamling
Rapporten genomfördes i huvudsak med en kvalitativ forskningsansats. Nedan framförs
och motiveras valda metoder för datainsamling.
2.4.1 Litteraturstudie
Blomkvist och Hallin (2014) beskriver att en litteraturstudie är nödvändig för att förstå
och känna till den forskning som redan finns inom ämnet för att kunna positionera sin
egen studie. Patel och Davidsson (2011) förklarar att en litteraturstudie går ut på att
söka information som antingen är digital eller i tryckt form. De vanligaste källorna för
detta är vetenskapliga artiklar, böcker, rapporter eller tidskrifter. Vidare belyser Patel
och Davidsson (2011) att det är viktigt att kritiskt granska den insamlade litteraturen
samt skapa en så fullständig bild som möjligt kring det problem som undersöks. Detta
i enlighet med Blomkvist och Hallin (2014) som hävdar att det måste finnas en
förståelse för vad den egna studien kommer bidra med för ny kunskap genom att känna
till tidigare forskning.
2.4.2 Fokusgruppsintervju
Fokusgruppsintervjuer är en alternativ form av intervjuer som utförs med flera personer
i grupp. Det är en datainsamlingsmetod som är bra för att få fram allmän information,
stimulera nya idéer och tankesätt samt för att testa nya idéer. Intervjuerna har varit
semistrukturerade och utgått från en intervjuguide där olika frågeområden skapats för
att leda intervjuerna (se Bilaga 1, 2 och 5). Frågorna som ställts är delvis förutbestämda
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för att få svar på avsedda frågor. Det formuleras även frågor under tiden som intervjun
äger rum för att fortskrida diskussionen samt styra samtalet så fokus läggs på det som
önskas diskuteras. På så vis skapas en öppen diskussion med de framtagna
diskussionsfrågorna. Intervjuerna har utgjorts av homogena grupper med människor
som arbetar tillsammans i förhoppning att få djupare diskussioner kring ämnet. Det
finns en risk med homogena grupper då deltagarna kan ligga nära varandra i åsikter
vilket kan innebära mindre innehållsrika svar och diskussioner (Blomkvist & Hallin,
2014). Dock är metodvalet nödvändigt för denna rapport för att kunna fånga
arbetstagarnas åsikt kring det valda ämnet.
2.4.3 Deltagande observation
Enligt Blomkvist och Hallin (2014) är syftet med observation att metodiskt observera
och dokumentera vad som händer i en organisation eller på ett företag. Författarna
definierar deltagande observation som deltagande observatör och observatör som
deltagare. Då en person som observerar både informerar om pågående observation och
samtidigt deltar i arbetet på platsen där den utförs kallas detta för deltagande observatör.
En observatör som deltagare innebär däremot att personen inte utför något arbete på
platsen utan enbart interagerar, ställer frågor och studerar. Denna rapport utgör en
kombination av dessa två observationsmetoder då det annonserades att observationen
skulle äga rum men inget arbete utfördes. Blomkvist och Hallin (2014) menar att
noggrann dokumentation av observation är av stor vikt då det sedan används som
underlag för analys. För att dokumentera det som observerades utformades en variant
av observationsblankett samt att det togs bilder (se Bilaga 8).

2.5 Arbetsgång
Här redovisas tillvägagångsättet för att besvara rapportens mål och frågeställningar.
2.5.1 Litteraturstudie
Inledningsvis genomfördes en litteraturstudie för att få en överblick på
forskningsfronten i dagsläget samt vilka problem som finns i byggbranschen. Baserat
på den funna litteraturen utformades tre frågeställningar för att precisera rapportens mål
och syfte.
2.5.2 Introduktion och fokusgruppsintervjutillfälle 1
Nästa steg i processen var att utforma diskussionsfrågor till det första av två tillfällen
för fokusgruppsintervjuerna. Vid första tillfället presenterades vad Lean och 5S står för.
Två intervjublanketter utformades då inte lika mycket tid fanns för
fokusgruppsintervjuerna med underentreprenörerna (se Bilaga 1 och 2). De intervjuerna
blev kortare tidsmässigt. Frågorna utformades för att få en nulägesanalys av
arbetsplatsen samt för att identifiera förbättringsområden kopplat till Lean och 5S. På
plats genomfördes fem fokusgruppsintervjuer bestående av två till fem personer i varje
grupp (se Figur 3). Baserat på svaren som gavs analyserades anteckningar och det
inspelade materialet. Därefter utvecklades en plan för tillvägagångssättet med
implementeringen av 5S och en avstämning av planen gjordes med arbetsledarna.
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Figur 3. Bild över fokusgruppsintervjutillfälle 1
2.5.3 Implementering
Till förfogande vid uppstarten fanns fem yrkesarbetare från företaget som hjälpte till att
sortera, strukturera och städa arbetsplatsen. När en gemensam struktur hade upprättats
dokumenterades detta i form av bilder i syfte att skapa en visuell målbild av
arbetsplatsen att upprätthålla.
Företaget har dagliga morgonmöten där genomgång av produktionen samt störningar
diskuteras. För att förbättra kommunikationen strukturerades företagets VPP-rum
(Visuell Planering Produktion) där morgonmötena äger rum. Det infördes en
dagordning för att få ett bättre flyt på morgonmötet. En tavla för att visualisera
arbetsplatsen med bilder från uppstruktureringen togs fram som målbild att eftersträva
på arbetsplatsen. Bredvid dessa bilder sattes det upp avvikelser på områden som inte
uppnådde den eftersträvade målbilden.
2.5.4 Observationer
När arbetsplatsen var uppstrukturerad och riktlinjer skapats påbörjades
observationsrundor för att studera det fortsatta arbetet. Detta gjordes med hjälp av en
variant av observationsblankett (se Bilaga 8). Två gånger i veckan genomfördes
observationer under den fyra veckor långa testperioden av 5S-arbetet.
Observationsblanketterna sammanställdes sedan i ett Tracking Sheet för att se om
arbetsplatsen uppfyllde det uppsatta målet (se Bilaga 9). Observationsrundorna tog
cirka en timme att genomföra och det insamlade materialet har därefter analyserats.
2.5.5 Fokusgruppsintervjutillfälle 2
Vid testperiodens slut genomfördes den andra och avslutande omgången med
fokusgruppsintervjuer med nya diskussionsfrågor (se Bilaga 5). Syftet med frågorna
var att utvärdera tillvägagångsättet med implementeringen. Vid andra
fokusgruppsintervjutillfället var det fem grupper bestående av två till tre personer som
deltog vid diskussionstillfället (se Figur 4). Dessa diskussioner har sedan analyserats
med hjälp av inspelat material och anteckningar.
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Figur 4. Bild över fokusgruppsintervjutillfälle 2

2.6 Trovärdighet
För insamling och analys av fakta är det viktigt att säkerställa trovärdigheten för valda
metoder. För att göra rapportens resultat mer tillförlitligt har därför metodtriangulering
använts. Patel och Davidsson (2011) förklarar att metodtriangulering används för att
åstadkomma en sammanvägning av datainsamling genom olika metoder. Detta för att
skapa en bred bild av informationen. Nedan förklaras hur rapportens trovärdighet stärks
med avseende på validitet och reliabilitet.
Blomkvist och Hallin (2014) beskriver att begreppet validitet avser att mäta det som
ska mätas. Detta är viktigt för att rapportens resultat och slutsatser ska vara trovärdiga.
Begreppet reliabilitet avser en hög tillförlitlighet i mätningen och används oftast vid
kvantitativa studier. Denna rapport grundas främst på en kvalitativ metodframföranade
och därför är reliabiliteten svår att definiera.
Litteraturstudie
Insamling av information är ett kritiskt moment och därför har materialet granskats och
urval har gjorts för att hjälpa till att besvara rapportens frågeställningar i enlighet med
det som beskrivs under kapitel 2.3.
Fokusgruppsintervju
Inför fokusgruppsintervjuerna utformades en intervjumall med semistrukturerade
diskussionsfrågor. Vid fokusgruppsintervjuerna spelades diskussionerna in för att inte
missa något som kom upp vid diskussionen samtidigt som anteckningar nedtecknades.
De givna svaren under intervjuerna kontrollerades sedan med respondenterna innan
sessionen avslutades.
Deltagande observation
För att öka tillförlitligheten vid observationstillfällena utformades en
observationsblankett för att observera och samla in information. Arbetsplatsen delades
upp i zoner och varje enskild zon observerades för att sedan sammanställa
informationen för respektive område. Anteckningar och bilder togs vid varje
observationsrunda för att underlätta vid analyseringen.
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Under detta kapitel redovisas de utvalda vetenskapliga teorier och källor som är kopplat
till rapportens frågeställningar.

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori
Nedan visas kopplingen mellan frågeställningar och teori (se Figur 5).

Figur 5. Koppling mellan frågeställningar och teori

3.2 The Toyota Production System, Lean Production & Lean
Construction
I boken The Toyota Way (Liker, 2009) beskrivs skapandet av Toyota Production System
(TPS) som grundades av Eiji Toyoda och Taiichi Ohno i Japan. Syftet med TPS är att
effektivisera och utveckla produktionsprocessen inom Toyotas biltillverkning. Fokuset
ligger på att skapa mervärde för kunden genom att arbeta mer resurseffektivt och
minimera slöseri som inte ger något värde till produkten. Det hela går inte ut på att
arbeta hårdare eller mer utan att arbeta smartare och därigenom effektivare. TPS
uppfattas ofta som en uppsättning av hjälpande verktyg där företag glömmer en viktig
sak i processen för att öka produktiviteten, människan. För att förmedla Toyotas
arbetssätt till andra illustrerade Fujio Cho ett hus baserat på Toyotas grundläggande
principer, filosofier och verktyg. Illustrationen blev även känd som TPS-huset (se Figur
6). Alla delar av huset måste samverka för att tillsammans bilda en stabil grund med
människan, minimerat slöseri samt ständiga förbättringar i centrum. ”Helheten innebär
i grunden att stödja och uppmuntra människor att ständigt förbättra de processer de
arbetar i” (Liker, 2009, s.57). Företag behöver inse att en kulturell förändring av
organisationen behöver genomföras för att få en djupare förståelse för Lean-tänket
(Liker, 2009).
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Figur 6. TPS-huset, (Liker, 2009)
Liker (2009) beskriver att genom boken The machine that changed the world (Womack,
Jones & Roos, 1991) skapades begreppet Lean Production från studier av TPS. Lean
Production grundar sig på principer och filosofier som är indelat i fyra kategorier (4P),
Problemlösning, Anställda och partners, Processer och Filosofi. Dessa fyra kategorier
förgrenas i 14 principer som ligger till grund för hur Toyota arbetar med Lean.
Rapporten behandlar fyra av dessa principer i samband med implementeringen av 5S
(se Figur 7).

Figur 7. Fyra av Toyotas 14 principer (Liker, 2009)
Lean Production handlar om långsiktigt tänkande samt att öka det värdeskapande
arbetet för kunden och produkten (Liker, 2009). ”Lean Construction är den benämning
Lean har fått inom byggbranschen och använder sig av samma principer som Lean
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Production för att minimera slöseri och öka produktiviteten och effektiviteten i
byggbranschen” (Aziz & Hafez, 2013, s.684). För att tillämpa Lean inom nya branscher
säger Liker (2009) att företag behöver utgå från Toyotas principer som en vägvisning
och utveckla dessa så de passar organisationen.
Liker (2009) förklarar att Toyota tog fram sju huvudtyper som beskriver icke
värdeskapande aktiviteter i form av slöseri, även känd som muda, som kan tillämpas
till alla olika processer. Liker (2009) adderade även en åttonde typ av slöseri efter att
studerat Toyotas arbete under 20 år. Dessa åtta slöserier är överproduktion, väntan,
onödiga transporter eller förflyttningar, överarbetning eller felaktig bearbetning,
överlager, onödiga arbetsmoment, defekter och outnyttjad kreativitet hos de anställda,
där den sista är Likers tillägg. Blücher, Öjmertz, Hamon och Jarebrant (2007) har tagit
fram en anpassning av Likers (2009) åtta slöserier till byggbranschen och de slöserier
som främst berörs i denna studie är väntan, transporter, rörelse och outnyttjad
kreativitet.

3.3 Lean-verktyg
3.3.1 5S
5S-metoden grundar sig på fem beståndsdelar för att driva ut slöseri genom att
frambringa en väl organiserad och funktionell arbetsplats. Vid implementeringen
genomförs de fem S:en stegvis och därefter sker arbetet utan någon specifik ordning.
5S är en metod som är lämplig att använda vid uppstarten av arbetet med Lean
(Alsterman, Blücher, Broman, Johansson & Petersson, 2009).
Hirano (1995) har tagit fram en modell för att illustrera arbetet med 5S och vinsterna
av detta arbetssätt. Nedan illustreras modellen och sedan beskrivs respektive S inom
arbetsmetoden (se Figur 8).

Figur 8. The Five Pillars (Hirano, 1995)
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Seiri – Sortera
Sortera handlar om att skilja på redskap, utrustning och material som används dagligen
i arbetet från det som sällan eller aldrig används. Det som inte används frekvent ska
rensas bort från arbetsområdet. Detta medför att arbetsplatsen förbättrar dess kvalité
och produktionsflöde (Alsterman et al., 2009; Hirano, 1995). För att enkelt kunna
urskilja vad det är för material eller verktyg som inte används föreslår Hirano (1995)
att ett red-tag system kan införas. Med röda etiketter kan material och verktyg
identifieras i vilken grad de används samt i vilken mängd det behövs. Dessa red-tags
kan grunda sig på tre faktorer:
1. Är materialet/ verktyget nödvändigt?
2. Om det är nödvändigt, behövs det i den här mängden?
3. Om det är nödvändigt, behöver den vara på denna plats?
Seiton – Strukturera
De föremål som blir kvar efter Sortera ska lämpligen ha en specifik plats. Det är viktigt
att veta vart olika föremål finns för att också kunna upptäcka om något saknas
(Alsterman et al., 2009). Hirano (1995) beskriver att Strukturera är viktigt för att
eliminera många typer av slöserier. Genom en god struktur med visuella hjälpmedel
blir det lättare för personal att hitta det man söker för att utföra sina arbetsmoment.
Seiso – Städa
Städa är viktigt på arbetsplatsen men syftet är inte att enbart lägga tid på städning utan
mer att upprätthålla den skapade strukturen. Ett bra upplägg medför kortare städmoment
och mer tid kan läggas på annat (Alsterman et al., 2009). Vid implementeringen av 5S
brukar en initial städning genomföras på arbetsplatsen för att sedan övergå till en mer
daglig rutin (Hirano, 1995).
Seiketsu – Standardisera
När arbetsplatsen är sorterad, strukturerad och städad är det viktigt att nå en
överenskommelse på plats hur arbetsplatsen ska se ut. Här skapas lämpligen en målbild
att upprätthålla. Det är viktigt att skapa enkla standardiseringar att följa och involvera
alla medarbetare för att arbetet ska fortskrida (Alsterman et al., 2009). För att
uppmärksamma skillnader på arbetsplatsen är visualisering ett bra hjälpmedel. På så vis
kan avvikelser identifieras i förhållande till arbetsplatsens målbild (Hirano, 1995).
Shitsuke – Skapa vana
Att Skapa vana är ofta det svåraste momentet med 5S. Det är viktigt att få personalen
att följa de standardiserade arbetssätten som tagits fram och ständigt försöka utveckla
dem. Arbetet med att förändra gamla vanor och attityder kan i de flesta fall ta lite tid.
Ledning har en viktig uppgift i att ha tålamod med processen och ge det tid att fungera
(Alsterman et al., 2009).
3.3.2 5 varför
Inom Lean är arbetet med eliminering av slöseri ett centralt arbete men oftast något som
är svårt. Metoden 5 varför syftar till att med hjälp av ett teoretisk enkelt verktyg kunna
identifiera rotorsaken till ett problem. Metoden går ut på att ställa frågan varför fem
gånger och på så vis närma sig problemets ursprungliga orsak. När det sista varför är
besvarat ska problemets rotorsak funnits. Därefter ska det om möjligt påverka eller
förhindra att samma problem uppstår igen (Alsterman et al., 2009).
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3.3.3 PDCA
Att bedriva förbättringsarbete är kärnan i Lean. Det är något som hela verksamheten
måste utöva och detta på kontinuerlig basis. PDCA är ett verktyg som används för
strukturering av förbättringsarbete. Arbetet är uppdelat i fyra faser: Plan (Planera), Do
(Genomföra), Check (Kontrollera) och Act (Standardisera). I steget Plan går det ut på
att verksamheten ska uppfylla kundens behov och för att uppfylla detta måste
inledningsvis de eventuella interna problemen identifieras. Därefter sker planeringen
för hur problemet ska lösas. I steget Do ska den planerade åtgärden för problemet
genomföras. Detta blir relativt enkelt om planeringsfasen är grundligt utförd. I nästa
steg Check sker det betydelsefulla lärandet oavsett resultatet i Do-steget. Steget går inte
enbart ut på att jämföra resultat med mål utan lärdomar beaktas inför det fortsatta arbetet
och kommande förbättringsarbeten. I sista steget Act skapas en ny standard av
förbättringen om den var framgångsrik (Alsterman et al., 2009).

3.4 Implementeringsproblematik
I en studie gjord av Juhari, Abidin och Omar (2011) genomfördes intervjuer på två
stycken tillverkningsföretag med fokus på att identifiera motivationsfaktorer vid
implementeringen av 5S. I studien lyfter de fram följande orsaker till att många företag
misslyckas:
•
•
•
•
•

Företag vet inte vart de ska börja.
Satsningen med implementeringen blir halvhjärtad.
5S används inte fullt ut och överges efterhand av de anställda.
Misslyckandet med att informera de anställda om vad 5S är.
Företagen brister i motiveringen varför de ska implementera 5S till de
anställda.

Juhari et al. (2011) kom fram till att kommunikation ihop med träning av arbetssättet
ger positiva effekter angående de anställdas motivation för fortsatt arbete med 5S. I
studien framgick det att belöning och igenkännande av de anställda inte hade så stor
betydelse vid implementeringen som författarna på förhand trodde var av vikt. Likaså
visade det sig att ledningens stöd vid 5S implementeringen inte gav ökad positiv effekt
för att motivera de anställda.
Dombrowski och Mielke (2014) tar med sin studie fram och kartlägger vikten av en
kontinuerlig förbättringsprocess i arbetet med Lean och dess verktyg. Företag lägger
för stort fokus på kortsiktiga förbättringar och att enbart behandla slöseri i dess olika
former. I studien lyfts Leans 4P fram där mycket arbete läggs på processen med
slöserieliminering och bortser från de andra 3P: na med filosofi (långsiktigt tänkande),
anställda och partners samt problemlösning. ”Lean ledarskap kan vara den saknade
länken mellan Lean-verktyg och en hållbar förbättrande organisation” (Dombrowski &
Mielke, 2014, s.565). Dombrowski och Mielke (2014) tog genom sina tidigare studier
fram fem faktorer för ledarens förhållningssätt vid implementeringen (se Figur 9).
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Figur 9. Grundläggande principer för Lean ledarskap (Dombrowski & Mielke, 2014)
Dessa fem punkter har vidareutvecklats av författarna till 15 regler för hållbar Lean
implementering, då de ansåg att det saknades praktiska beskrivningar av tidigare teorier
om ledarskap inom Lean. Syftet är att skapa underlag för det dagliga förbättringsarbetet
(Dombrowski & Mielke, 2014).
Pearce, Pons och Neitzert (2018) genomförde en studie hos två SME-företag där de
studerade implementeringen av Lean. Studien identifierade kritiska faktorer för att
lyckas med en Lean implementering där syftet är att hjälpa SME-företag. SME-företag
har i de flesta fall bristande kunskap och resurser vid införandet av Lean vilket skapar
problem. En faktor som ställer till det är att företag ofta blundar för vissa nödvändiga
delar och ger inte konceptet tid för att bli beständigt inom organisationen. Utöver det
identifierades motstånd hos de anställda av att förändra sitt arbetssätt. Orsaken till det
ligger i bristande kunskap om Lean och verktygen som i sin tur genererar ett negativt
grupptryck för förändring. Uthållighet är en viktig aspekt för organisationens
utveckling. För att genomföra implementeringen måste organisationen engagera alla
involverade i förändringen. En av de viktigaste faktorerna som nämns är tillit. Om
tveksamheter börjar råda ligger det till grunden för misslyckande och förhindrar
processen av utveckling.
Pekuri, Herrala, Aapaoja och Haapasalo (2012) har tagit fram fem hörnstenar för en
lyckad Lean implementering inom byggbranschen. Genom studien intervjuades flera
företag för att samla information och identifiera nyckelfaktorer för
implementeringsprocessen av Lean. De belyser vikten av svårigheten att förändra
företagskulturer samt att det är viktig att skapa en enkel grund för hur arbetet kan
mottagas i företaget och engagera de anställda i implementeringen. Dessa fem
hörnstenar sammanfattas nedan.
Ledarskap
Intervjuerna belyste två huvudsakliga aspekter som var kopplade till ledarskap. Dessa
var att ledningen behöver förstå Lean och vad det innebär innan de förändrar
organisationen. Att tillämpa Lean tar tid och ledningen behöver stödja organisationen
under inlärningsprocessen så att all personal förstår dess koncept. Företaget behöver
bidra med resurser för den träning som krävs samt i vissa fall konsultation utifrån för
att senare kunna engagera och påbörja arbetet med ny kunskap (Pekuri et al., 2012).
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Kompetens
Det är viktigt att förmedla Leans filosofi som helhet till de anställda. I byggprojekt är
det många olika yrkesgrupper som består av människor med olika mycket kunskap och
förståelse för Lean. Därför är det viktigt att bistå med information och träning om
konceptet gärna genom en ansvarig person med kunskap inom ämnet (Pekuri et al.,
2012).
Människor
Människor som är villiga att anamma nya idéer är viktiga att ha med under
implementering av Lean för att pådriva processen framåt. Genom att känna till
människans kompetens och intressen förenklas valet om vem som ska ingå i
projektgruppen. En stor del av de intervjuade ansåg att fler kunder, designers och
entreprenörer behöver bli engagerade till Lean idén. Respondenterna kände att om fler
ingående företag i byggprocessen involverades i arbetet och idén hade det genererat
större fördelar samt bättre optimering. Utan varandras hjälp skapas en situation där det
är svårt att göra någonting. Detta visar svårigheten med projektbaserade organisationers
beroende av andra organisationer (Pekuri et al., 2012).
Tillit
För att implementera Lean i ett projekt ansågs tillit vara en av de viktigaste aspekterna
mellan involverade företag. Under intervjuerna var det respondenter som ansåg att ett
kontrakt bör upprättas för att skapa en balans mellan involverade parter. Vissa
respondenter ansåg att det bör finnas en huvudansvarig person eller företag för att
optimera projektet och sätta tonen för arbetet. Utan detta finns det risk för att människor
finner sätt att ta egna initiativ (Pekuri et al., 2012).
Motivation
Intervjuerna påvisade att det kan behövas hjälp utifrån för att förändra tankesättet och
arbetsmetoder. Utöver finansiella incitament och att göra arbetet mer effektivt krävs
engagemang av människor för att införa ständiga förbättringar. Genom att använda sig
av mätvärden för att påvisa exempelvis förbättringsområden kan detta motivera
människor till förbättringsarbete. På så vis erbjuds människor möjligheten att använda
sina färdigheter och kunskaper i praktiken med Leans koncept (Pekuri et al., 2012).

3.5 Sammanfattning av valda teorier
För att besvara frågeställningarna och uppfylla målet var det viktigt att studera Lean
och dess koncept. Där av har en grundlig genomgång av TPS, Lean Production och
Lean Construction tagits fram inför implementeringen av 5S. Genom att studera hur
tidigare studier har gått tillväga och samtidigt kartlägga implementeringsproblematik
vid införandet av Lean och 5S har kritiska faktorer identifierats. En noggrann
beskrivning av 5S var viktigt för förståelse och upplägget av implementeringen. För
arbetet med problemlösning och förbättringsarbete framtogs hjälpmedel i form av
5varför och PDCA för att underlätta utvecklingsprocessen hos företaget.
De utvalda teoriområdena är framtagna för att få en förståelse för hela arbetet med Lean.
En tydlig koppling finns mellan historien och förståelsen för Lean i kombination med
användandet av dess verktyg. Implementeringsproblematiken berör svårigheterna med
Leans koncept samt problemen som kan uppstå vid införandet och användandet av
Lean-verktyg.
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I detta kapitel redovisas den insamlade empirin. Först presenteras information om
projektet och tillvägagångssättet med 5S-implementeringen. Därefter redovisas
fokusgruppsintervjuerna samt deltagande observationer som utfördes på plats.

4.1 Projektet
Projektet som implementeringen utfördes på var beläget i Borås vid Södra Älvsborgs
Sjukhus (se Figur 10). Implementeringen ägde rum på FLM med en kontraktssumma
på cirka 50 miljoner kronor (se Figur 11 och 12). Arbetet bestod av att renovera
befintliga lokaler, göra ombyggnationer samt en mindre tillbyggnad. Utmaningen med
detta projekt är att arbetet utförs intill sjukhuset och därför ställs höga krav på bland
annat buller och damm. När all personal är på plats samtidigt uppgår personalstyrkan
till cirka 30 personer beståendes av en platschef, två arbetsledare, en logistikansvarig,
snickare och sju underentreprenader.

Figur 10. Arbetsplatsdispositionsplan (APD-plan) SÄS
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Figur 11. APD-plan över gårdsplan.

Figur 12. APD-plan över arbetsplats

4.1.1 Implementering av 5S på arbetsplatsen
Vid uppstarten med implementeringen låg fokuset på fyra av de fem S:en. Skapa vana
påbörjades först när föregående fyra S fungerade. Inför implementeringsperioden
lämnades det ut textdokument med innehållande information om Lean och 5S samt
riktlinjer och strukturer som skulle eftersträvas på arbetsplatsen. Detta tillvägagångssätt
konstaterades relativt fort att yrkesarbetarna tappade intresset för och därmed
påbörjades arbetet med visuell styrning.
Sortera
Med hjälp av fem yrkesarbetare kunde arbetsplatsen sorteras och onödigt material,
skräp och utrustning kunde avlägsnas. För sortering av verktyg och utrustning använde
företaget en molnbaserad mjukvara vid implementeringen, som heter Hilti on Track.
Mjukvaran hanterar status på verktyg samt kan identifiera användaren. Detta går enkelt
att kontrollera via att skanna en QR-kod med hjälp av en smartphone.
Strukturera
Områden för materialupplag var placerat i mittenhallen. Dessa markerades ut på plats
och på APD-planen (se Figur 12). När arbetsplatsen var uppstrukturerad påbörjades
struktureringen i verktygsboden på gårdsplanen. Hyllplan delades in i olika sektioner
och namnskyltar sattes upp (se Figur 13 och 14). För att minimera onödiga transporter
placerades material och utrustning som används dagligen närmast ingången.
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Figur 13. Förebild av verktygscontainer.

Figur 14. Efterbild av verktygscontainer

Företaget studien utfördes på hade morgonmöten dagligen. En dagordning upprättades
för att skapa ett bättre flyt och tydligare struktur med utgångsläge från det nuvarande
konceptet med produktionsstyrning och störningslogg. Dagordningen bestod av
följande:
1.
2.
3.
4.
5.

Störningslogg
Visualisering arbetsplats
Produktionsstyrning
Dagens fokusområde
Frågor/diskussioner

Utefter den upprättade dagordningen gjordes en omstrukturering av mötesrummet (se
figur 12 och 13).

Figur 12. Förebild VPP-rum.
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Figur 13. Efterbild VPP-rum.
Städa
Studien utfördes i ett känsligt sjukhusområde där byggherren ställer krav på minimering
av spridning för det allmänna dammet. Därför fanns det före implementeringen en
inköpt dammsugning av byggarbetsplatsen en gång i veckan. Riktlinjer skapades för
städning att utföras efter avklarat arbetsmoment eller dagligen för att hålla en jämn nivå
på arbetsplatsen.
Standardisera
För att upprätthålla de standardiseringar som sattes efter de tre första S:en togs det fram
en visuell tavla vid VPP-rummet. Tavlan fick namnet ”Visualisering arbetsplats” där
bilder tillsammans med en kort text förklarade hur målbilden av arbetsplatsen ska se ut.
Foton togs på arbetsplatsen två gånger i veckan där avvikelser sattes upp på tavlan för
åtgärd.
Skapa vana
För att införa skapa vana under implementeringsperioden gjordes detta i samband med
morgonmötena i VPP-rummet. Genom att följa den nya dagordningen involverades
tjänstemän och yrkesarbetare i den dagliga uppföljningen gällande struktur, ordning och
reda samt städning vid punkten ”Visualisering arbetsplats”. Lean och 5S var även ett
av de fyra fokusområdena en gång i veckan. I samband med fokusområdet för Lean och
5S infördes det en förbättringslogg (se Bilaga 13). Syftet med den var att involvera
personalen och utnyttja deras kreativitet till förbättringar på arbetsplatsen. I samband
med förbättringsloggen utfördes problemlösning och förbättringsarbete med hjälp av
5varför och PDCA.

4.2 Fokusgruppsintervjuer
För att få en nulägesanalys av arbetsplatsen, precisera förbättringsområden och
utvärdera implementeringen av 5S användes fokusgruppsintervjuer. Nedan presenteras
sammanställningen av de frågor som tillförde information för att ge underlag till
analysen. Hela samanställningen från fokusgruppsintervjuerna återfinns i bilaga 3, 4
och 6. Intervjuerna genomfördes med tjänstemän (TJM) och yrkesarbetare i form av
snickare (YA1 och YA2) från företaget samt underentreprenörer (YA3 och YA4). Se
figur 3 och 4 under kapitel 2.5 för antal deltagare samt tidsåtgång för intervjuerna.
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4.2.1 Fokusgruppsintervjutillfälle 1
Fokusgruppsintervjuer med företagets anställda och underentreprenörer genomfördes
innan implementeringen. Syftet var att få en nulägesanalys av arbetsplatsen (se Bilaga
1 och 3). Nedan redovisas sammanställningar av svaren i figur 14–16.
Fråga 2: Hur fungerar följande delar på din/eran arbetsplats idag?
a) Städning
b) Ordning och reda
c) Finns det idag några riktlinjer för hur du/ni arbetar med ovanstående två
punkter?
d) Kommunikation

Figur 14. Fråga 2
Respondenterna hade delade åsikter om hur städning samt ordning och reda sköts på
arbetsplatsen. En gemensam faktor för grupperna var att städningen är ett
återkommande problem och att det inte finns tydliga riktlinjer angående ordning och
reda samt städning.
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Fråga 5: Vilket område tycker du/ni att vi bör lägga mest tid på att försöka hitta
förbättringar?

Figur 15. Fråga 5
Det som respondenterna tyckte studien skulle lägga störst vikt på var att skapa tydligare
struktur och riktlinjer med avseende på kommunikation, städning samt ordning och
reda. YA2 framförde att företaget måste ställa högre krav på underentreprenörerna
genom tydligare kontrakt.
Fråga 6: Finns det något övrigt du/ni tänker på som ni vill ta upp kopplat till det
som diskuterats?

Figur 16. Fråga 6
Vid fråga sex framkom tre viktiga aspekter om hur arbetsplatsen kan förbättras. Dessa
var att en gemensam målbild för arbetsplatsen behöver upprättas för städningen som
även involverar underentreprenörer samt riktlinjer för hur strukturen kan förbättras.
Sammanfattning av fokusgruppsintervjuer med underentreprenörer
Vid fokusgruppsintervjuerna med underentreprenörer fanns inte lika mycket tid och
därför utformades en kortare intervjumall (se Bilaga 2 och 4). Vidare framgick det att
städningen på arbetsplatsen varierar men ändå sköts bra. Vad gäller ordning och reda
fungerade det bra men på grund av bristande materialytor förekom material ibland
utanför angiven zon. Kommunikationen anses fungera bra över lag men vid
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morgonmöten kan det ibland upplevas rörigt samt att det skiljer sig från vad som sägs
på mötet och hur det faktiskt ser ut på arbetsplatsen.
4.2.2 Fokusgruppsintervjutillfälle 2
Fokusgruppsintervjuer genomfördes efter testperioden med företagets anställda samt
underentreprenörer i syfte att utvärdera implementeringen (se bilaga 5 och 6). Nedan
redovisas sammanställningar av svaren i figur 17–19.
Fråga 1: Hur tycker du/ni att följande delar fungerar idag på arbetsplatsen?
a) Städning
b) Ordning och reda
c) Kommunikation

Figur 17. Fråga 1
Respondenterna var positiva till den förändring som skett under testperioden. Med
avseende på de tre frågorna som ställts samtycker grupperna att det har blivit en
förbättring i jämförelse hur det var innan. Dock återkommer fortfarande problem med
städningen som tre av grupperna kopplar till den inköpta dammsugningen.
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Visualiseringen och dagordningen på morgonmötet har varit en stor bidragande faktor
till att arbetet har fått den positiva utvecklings som respondenterna påpekar.
Fråga 3: Trots att vi inte kommit så långt vad gäller arbetet med
förbättringsarbete, anser du/ni att detta är något som behövs för att utveckla
arbetsplatsen?

Figur 18. Fråga 3
Svaret på frågan visar att respondenterna tycker arbetet med förbättringar är viktigt och
det skapar engagemang hos personalen.
Fråga 5: Vad anser du/ni kring vårt tillvägagångsätt för att introducera Lean och
5S?

Figur 19. Fråga 5
Tillvägagångsättet med implementeringen har varit bra där visualiseringen på
morgonmötena har varit en stark bidragande faktor. Informationen visar sig vara
tillräcklig och har skapat engagemang och motiverat personalen.

4.3 Deltagande observationer
Eftersom arbetsplatsen var väldigt stor delades den upp i zoner. Zonerna har observerats
enskilt med hjälp av en observationsblankett (se Bilaga 8) eftersom det hade varit svårt
att dokumentera och få en generell uppfattning av hela arbetsplatsen. Observationerna
har sammanställts i en tabell och på så vis har det framgått hur den generella bilden ser
ut av arbetsplatsen. I tabell 1 redovisas hur 5S utvecklades på arbetsplatsen över tid och
under fyra veckor genomfördes sju observationsrundor. Se bilaga 7 för
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sammanställning av observationsrundor där det framgår hur varje enskild zon har
utvecklats över tid.
Tabell 1. Tracking sheet över utvecklingen med 5S på arbetsplatsen
Vecka

Andel %

Färgkod

14

72%

Minimikrav

15

51%

Åtgärder krävs

16

82%

Kompatibelt

17

84%

Kompatibelt

76–100% - Kompatibelt
51–75% - Minimikrav
0–50% - Åtgärd krävs
Sortera
Observationer visade på en förbättring av att endast det som behövs på arbetsplatsen
finns där. Efter första tillfället när arbetsplatsen sorterades noggrant återfanns sedan vid
upprepade tillfällen material och utrustning som blivit kvarlämnat där det inte ska vara
(se figur 20). På grund av platsbrist var detta i vissa fall nödvändigt men med hjälp av
den visuella tavlan åtgärdades det oftast direkt.

Figur 20. Kvarlämnade rör vid gårdsplanen
Strukturera
Strukturen med verktygscontainern, materialupplagen och dagordningen för
morgonmöten eftersträvades bra under hela perioden. Observationer påvisade att
strukturera utvecklades positivt över tid. Vid två tillfällen när kranbil användes på plats
uppstod en märkbar skillnad med vart saker placerades och likaså vid större
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materielleveranser (se Figur 21). Orsaken till det berodde på platsbristen.
Morgonmötena med den nya dagordningen skapade bättre flyt och mötestiden
förbättrades från cirka 20 minuter till cirka 10 minuter.

Figur 21. Material placerad utanför anvisad zon.
Städa
Observationerna påvisade att de nya riktlinjerna för städning tog lite tid innan det
började bli en vardaglig rutin. Kvarlämnat skräp och fulla soppåsar påträffades under
hela observationsperioden. I de flesta fall togs de undan direkt när bilden kom upp på
avvikelsetavlan. Vid två tillfällen när en kranbil fanns på arbetsplats togs
avfallscontainrarna bort från gårdsplanen och därför blev mycket skräp och soppåsar
kvar på arbetsplatsen (se figur 22 och 23).
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Figur 22. Skräp och soppåsar kvarlämnade Figur 23. Fulla fodervagnar kvarlämnade
Standardisera
Observationer påvisade att den visuella tavlan bidrog mycket till att upprätthålla de
riktlinjer och standarder som bestämts vid uppstarten. Vid avvikelser fotograferades
avvikelsen och togs upp på nästkommande morgonmöte där berörd person fick en
påminnelse att åtgärda detta (se Figur 24). Till en början upplevdes standardiseringen
och målbilden av arbetsplatsen svår att tillämpa men efterhand förstod personalen syftet
med detta vilket också visades vid observationstillfällena.

Figur 24. Visualisering arbetsplats
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Skapa vana
Förbättringsarbetet påbörjades först mot slutet av perioden på grund av att föregående
delar tog längre tid att genomföra och få det till att fungera. Därför kunde inte
observationer göras på förbättringsarbetet då förbättringsförslagen inte hunnit
påbörjats. Problemlösning på plats utfördes inte med framtagna metoderna 5varför och
PDCA eftersom inget större problem uppstod under testperioden. Med avseende på
dagliga riktlinjer för städning utvecklades det till det bättre mot slutet av testperioden.
Utöver observationerna som genomfördes framkom det att informationen gällande
Lean och 5S under fokusområdet var bristfällig när arbetsledarna genomförde
morgonmötena. Ledningens engagemang var viktigt för denna studie. I början av
testperioden var arbetsbelastningen hög på arbetsledarna vilket påverkade deras
engagemang i arbetet med 5S. Detta observerades på arbetsplatsen då personalen inte
motiverades att arbeta med förändringen.

4.4 Sammanfattning av insamlad empiri
Empirin ger en tydlig bild av hur arbetsplatsen såg ut före uppstart samt hur de
involverade ansåg att saker och ting sköttes på arbetsplatsen. Genom
fokusgruppsintervjuer har implementeringen kunnat utvärderas och på så vis bidragit
till hur motivering, introduktion samt hur arbetet med 5S och Lean kan gå till på en
byggarbetsplats. Observationerna har gett en bild av hur arbetsplatsen ser ut i
förhållande till det som framkommit vid fokusgruppsintervjuerna. Vidare har den
bidragit till att följa hur arbetet har fortskridit på plats.
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Analys och resultat
I detta kapitel analyseras insamlad empiri och kopplas sedan till det teoretiska
ramverket. En diskussion kring likheter och skillnader mellan tidigare forskning och
resultatet ur denna rapport kommer föras. Analysen leder fram till resultatet som
presenteras senare i detta kapitel. Resultatet ligger till grund för att besvara rapportens
frågeställningar samt uppnå målet.

5.1 Analys
Kunskap om konceptet och människan
Liker (2009) belyser att företag ofta fokuserar på enskilda verktyg istället för att
fokusera på hela konceptet med Lean eftersom det är svårt och tar tid att förändra en
företagskultur. En stor orsak till att många SME-företag får problem beror enligt Pearce
et al. (2018) på bristande resurser och kunskap om Leans filosofi vid införandet. Detta
kan bidra till ett negativt intryck hos det anställda som motsätter sig att förändra sitt
vanliga arbetssätt. För att förklara vad Lean och 5S står för genomfördes en introduktion
om ämnet före implementeringsstart. Ur fokusgruppsintervjuerna framgick det att
informationen som presenterades inför implementeringen var bra och det skapade
förståelse hos personalen.
Pekuri et al. (2012) skriver att människor har olika intressen och viljor att anamma ny
kunskap. För att pådriva processen framåt krävs att människor hjälper varandra och
tillsammans involveras med nya idéer. Med avseende på den insamlade empirin
förekom
det
fortfarande
motstridigheter
från
utvärderingen
med
fokusgruppsintervjuerna i samband med den gemensamma städningen på plats. Trots
detta började de involverade se möjligheterna samt fördelarna med 5S och dess koncept
och bidrog till att göra arbetsplatsen till det bättre. Pekuri et al. (2012) lyfter fram att
fler kunder, designers och entreprenörer behöver engageras i Lean. Företag i
byggprocessen behöver involveras i arbetet för att generera större fördelar. I
fokusgruppsintervjuerna framgick det att all personal på plats måste hjälpa till i arbetet
med 5S vilket också observationerna påvisade. Om personer slarvar leder det lätt till att
andra följer efter vilket också var ett problem i början av testperioden. Utan samarbete
mellan involverade parter skapas en situation där det blir svårt att uträtta någonting.
Detta är något som Pekuri et al. (2012) påvisar som en svårhet när det gäller
projektbaserade organisationers beroende av andra ingående parter.
Motivation och ledarskap
Företagskultur och stöd från ledningen är två viktiga punkter som Pekuri et al. (2012)
presenterat i sin studie. Det kan behövas hjälp med att förändra tankesätt och
arbetsmetoder. Med ett tydligt stöd från ledningen och en fungerande
organisationskultur skapar det ett förtroende hos de anställda. Organisationen och
ledningen är engagerad och besitter kunskap för att hjälpa till och vägleda arbetet med
5S. Under testperioden framgick det att informationen från ledarna var bristande med
avseende på uppföljande av 5S. I början av testperioden var arbetsbelastningen hög för
arbetsledarna som också observationerna bekräftade då engagemanget hos personalen
minskade. Dombrowski och Mielke (2014) har gjort en studie där de identifierat att
ledarskap kan vara nyckel till en hållbar förbättrande organisation i arbetet med Lean.
I samband med detta gjordes ett omtag och arbetet med visualisering av arbetsplatsen
påbörjades. Detta tillvägagångsätt underlättade arbetet för arbetsledarna och bidrog till
personalens engagemang och motivering i det fortsatta arbetet med 5S.
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Både Liker (2009) och Pekuri et al. (2012) belyser vikten av anställdas motivation när
det kommer till implementering och arbete med 5S. Motivation är en nyckel till
framgång och detta var utefter observationerna en återkommande faktor från början till
slut att skapa engagemang samt motivera personalen. Likt ovanstående forskare
nämner insågs tidigt i processen att de anställda och deras motivation är avgörande för
hur väl implementeringen av 5S kommer gå. Därför involverades personalen i ett tidigt
skede. Genom observationer och fokusgruppsintervjuer konstaterades att muntlig
information och text inte räckte till för att fånga allas intresse i arbetet med 5S. Tidigt
togs det därför fram en tavla för att visualisera arbetsplatsen och arbetet med 5S. Hirano
(1995), Liker (2009) samt Pekuri et al. (2012) pratar alla om visuell styrning. Med hjälp
av visualisering tog arbetet fart och personalen började förstå syftet med
arbetsmetodiken vilket också observationerna samt fokusgruppsintervjuerna påvisade.
Juhari et al. (2011) genomförde en studie där de identifierade motivationsfaktorerna vid
implementering av 5S. Det framgick att ledningens engagemang samt personalens
igenkännande inte bidrog till ökad motivering. Genom fokusgruppsintervjuer samt
observationer på arbetsplatsen upplevdes detta som två viktiga faktorer för att pådriva
processen framåt med implementeringen av 5S. Detta motsäger resultatet av Juhari et
al. (2011) studie.
Tillit och kommunikation
Pekuri et al. (2012) samt Pearce et al. (2018) beskriver att tillit är en framgångsfaktor
för utvecklingen av ett företag. Det kan vara viktigt att en huvudansvarig person eller
företag är pådrivande i processen. Tveksamheter kan leda till misslyckande eller
förhindra processens utveckling. Arbetsledarnas frånvaro i början av testperioden
skapade mindre tillit för att införa det nya arbetssättet vilket observerades på plats.
Pekuri et al. (2012) nämner att ett kontrakt kan skapa balans mellan involverade parter.
Från fokusgruppsintervjuerna kom det på tal hur underentreprenörer kan involveras i
arbetet med 5S. Även här nämndes upprättandet av ett kontrakt med avseende på vad
som ingår i underentreprenörernas arbetsuppgifter. Dock var detta inget som kunde
påverkas i studien för denna rapport.
Juhari et al. (2011) säger att kommunikation ihop med träning var det som gav positivt
resultat i deras studie. Med hjälp av företagets morgonmöten i denna rapportens studie
skapades ett tillfälle att involvera personalen i arbetet med 5S. Genom visualisering
togs avvikelser på arbetsplatsen fram och genom dagordningen utformades ett tillfälle
för frågor och diskussioner. Observationer och fokusgruppsintervjuer påvisade att
kommunikationen förbättrades och visualiseringen skapade engagemang samt
motiverade de anställda när de såg förbättringen på arbetsplatsen.
Implementeringsprocessen
5S är en lämplig metod för företag som vill börja arbetet med Lean (Alsterman et al.,
2009). Genom minimering av slöseri samt att öka det värdeskapande arbetet motiverar
det företag att arbeta för förändring av företagskulturen. Med avseende på icke
värdeskapande aktiviteter i form av slöseri har rapporten behandlat Blücher et al. (2007)
anpassning av Likers (2009) åtta slöserier. Väntan har reducerats på morgonmötena där
mötestiden har förkortats, transporter har minimerats med hjälp av tydliga anvisningar
av materialupplag och arbetszoner, rörelse har minimerats genom att tydligt visa vart
saker ska finnas på APD-planen samt outnyttjad kreativitet genom försök till att
använda sig av personalens idéer om förbättringar på arbetsplatsen.
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Liker (2009) säger att en anpassning av Toyotas principer är nödvändig för att passa
företagets organisation. Därför kan inte en strikt tillämpning av 5S användas på en
byggarbetsplats då varje projekt är unikt och skiljer sig mot hur det ser ut på en fabrik.
Med utgångspunkt från Alsterman et al. (2009) samt Hirano (1995) har 5S stegvis
implementerats på arbetsplatsen där rapportens studie är utförd. Observationerna visar
att till en början tog det tid för personalen att förstå konceptet och arbetsmetodiken.
Genom visualisering som tidigare nämnts skapades en förståelse för arbetssättet i takt
med att arbetsplatsen fick bättre ordning och reda samt att städningen förbättrades.
Dembrowski och Mielke (2014), Alsterman et al. (2009) samt Liker (2009) beskriver
vikten av ett kontinuerligt förbättringsarbete. Under rapportens studie genomförde inga
förbättringar från personalen med de framtagna hjälpmedlen 5varför och PDCA. Detta
beror på att arbetet med 5S tog stort fokus för att det skulle fungera.
Fokusgruppsintervjuerna påvisade att de tillfrågade såg mycket positivt på
förbättringsarbete och att företag generellt bör arbeta mer med detta.

5.2 Frågeställning 1
Hur motiveras användandet av 5S till både företag och personal?
Av analysen framgick det att:
• Motivation är en nyckel till framgång för att utveckla arbetet med 5S. Genom
tydligt stöd från arbetsledningen som också bistår med kunskap och resurser vid
införandet skapar det en tillit hos personalen att arbeta för förändringen.
• Det är bra om en ledargestalt är pådrivande och engagerad i arbetet för att kunna
bistå med information och vägledning.
• Med tydlig kommunikation i samband med att ge personalen tillfälle att arbeta
för förändringen motiverar det personalen.
• Genom att involvera personalen tidigt i processen skapar det ett engagemang
och motiverar till fortsatt arbete.
• Genom visualisering av arbetsplatsen ser personalen förändringen och
motiveras därför till att bibehålla nivån på ordning och reda samt städningen.
• Förbättringsarbete motiverar personalen genom att de kan påverka
arbetsplatsen.
• Vinsten av minimering av slöseri motiverar företag att arbeta med 5S och att
förändra företagskulturen.

5.3 Frågeställning 2
Hur kan verktyget 5S introduceras och användas på en byggarbetsplats?
Av analysen framgick det att:
• Skrift och tal visar sig fungera mindre bra som introduktion eftersom människor
tar in information olika.
• Det är viktigt att få fram hela konceptet med Lean och 5S så inte fokus läggs på
det enskilda verktyget.
• Genom exempelvis morgonmöten med inblandad personal kan arbetet med 5S
diskuteras och följas upp.
• Visualisering bidrar till ökad förståelse och engagemang vid införandet av 5S.
• En anpassning av 5S är nödvändig för att det ska fungera för projektbaserade
organisationer, där inte en lika strikt tillämpning av metoden fungerar. En

31

Analys och resultat

•

gemensam målbild är viktig att ta fram för personalen att sträva efter då alla har
olika nivåer på vad som anses ordningsamt och städat.
Förbättringsarbete och problemlösning behövs för att utveckla arbetsplatsen och
arbetet med 5S.

5.4 Frågeställning 3
Hur kan underentreprenörer engageras i arbetet med 5S på byggarbetsplatsen?
Av analysen framgick det att:
• Ett kontrakt kan vara nödvändigt för att definiera underentreprenörers
arbetsuppgifter för att skapa en balans så alla bidrar till arbetet med 5S.
• Det är viktigt att involvera alla parter i ett tidigt skede för att skapa förståelse
och engagemang.
• Genom god kommunikation och ledarskap kan underentreprenörer engageras i
arbetet.
• Med målbilder och riktlinjer för arbetsuppgifter samt hur arbetsplatsen ska se ut
gör det enklare för underentreprenörer att förstå och rätta sig efter företagets
regler.
• Med hjälp av visualisering och avvikelsetavla involveras underentreprenörer att
delta i det dagliga arbetet med 5S.

5.5 Koppling till målet
Syftet med denna studie är att introducera Lean genom implementering av 5S på en
byggarbetsplats. Målet är sedan att utforma en rekommendationsmanual för hur
implementering av Lean-verktyget 5S kan gå tillväga i byggproduktionsskedet.
Syftet och målet med att introducera Lean och ta fram en rekommendationsmanual för
5S har med hjälp av besvarade frågeställningar uppfyllts.
I studiens två första frågeställningar undersöks hur man kan motivera personal och
företag samt hur man på ett bra sätt kan implementera 5S i byggproduktionen.
Motivation skapades genom användandet av visuell styrning och därigenom
engagerades personalen att delta i arbetet. Vidare framkom det att en anpassning av 5S
var nödvändig för att kunna använda det i byggproduktionsskedet och analysen visar
att kommunikation ihop med ledarskap var viktiga faktorer under implementeringen.
Företaget ser nyttan av 5S genom minimering av slöseri som bidrar till att öka det
värdeskapande arbetet.
Vid involvering av underentreprenörer visade analysen att visualisering var en mycket
bra metod för deras engagemang i arbetet. Utan god kommunikation och ledarskap hade
det varit svårt att genomföra denna implementering. För ökat engagemang kan
eventuellt kontrakt vara nödvändiga för att säkerställa underentreprenörers arbete med
5S.
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Under detta kapitel kommer en diskussion föras kring rapportens resultat, metodval och
begränsningar. Avslutningsvis kommer rapportens slutsatser presenteras samt förslag
till vidare forskning.

6.1 Resultatdiskussion
Syftet med studien var att introducera Lean genom implementering av 5S på en
byggarbetsplats. Målet med rapporten var att utforma en rekommendationsmanual för
hur implementeringen av 5S kan gå tillväga i byggproduktionsskedet. För att
åstadkomma detta har information samlats in genom litteraturstudie,
fokusgruppsintervjuer samt deltagande observationer. Resultatet av arbetet anses vara
tillförlitligt eftersom flera datainsamlingsmetoder har använts för att stärka rapportens
trovärdighet. Empirin anses ha god validitet och reliabilitet då tillvägagångsättet med
datainsamlingen har skett i enlighet med kapitel 2.6.
Resultatet av 5S implementeringen stärks genom teoriavsnittet där flera kritiska och
viktiga faktorer stämmer väl överens med den insamlade empirin. Resultatets
trovärdighet hade kunnat stärkas med fler fokusgruppsintervjuer där flera åsikter kunde
frambringats.
Frågeställningarna har formulerats för att bidra med en helhet till framtagandet av 5Smanualen. På så vis hjälper de till att uppfylla målet för rapporten. Resultatet av
implementeringen har påverkats av flera faktorer där bland annat personalens
engagemang, val från författarna samt yttre förutsättningar har spelat roll. Därför kan
studiens reproducerbarhet ifrågasättas men 5S-manualen bidrar till ökade chanser att
uppnå likvärdiga resultat.
5S är en teoretiskt enkel arbetsmetod som går ut på att minimera slöseri och skapa en
funktionell och organiserad arbetsplats. Studien har identifierat kritiska faktorer som
företag bör tänka på vid implementeringen av 5S samt hur underentreprenörer kan
involveras i arbetet. Resultatet är därmed användbart för andra företag som vill
implementera 5S i sin verksamhet.

6.2 Metoddiskussion
För att genomföra implementering av Lean-verktyget 5S där syftet är att förändra hur
en organisation och dess personal arbetar har aktionsforskning tillämpats. Genom god
kommunikation och att engagera personalen på plats har det bidragit till att
implementeringen blev lyckad. Det har visat sig att Blomkvist och Hallins (2014) sju
steg för aktionsforskning fungerar bra i den bemärkelse att få till bra diskussioner för
problemlösning. Genom att involvera personalen i ett tidigt skede har engagemang
skapats genom hela processen.
En litteraturstudie genomfördes i syfte att skapa en grund inför fokusgruppsintervjuerna
och implementeringen. Om mer tid funnits hade en mer omfattande litteraturstudie
kunnat göras men med den tid som fanns till förfogande anses litteraturstudien vara väl
utförd.
Vid framtagandet av frågorna till fokusgruppsintervjuerna hade det varit bra att
involvera en utomstående person med kunskap inom ämnet för att få ett bredare
perspektiv.
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Även om intervjuerna anses vara väl utförda kunde mer kunskap anskaffats kring
intervjumetodik innan intervjutillfällena för att erhålla en större säkerhet i att leda
diskussionen.
Observationerna på arbetsplatsen anses vara väl genomförda utefter den
observationsblankett som utformades. Vidare har bilder tagits under observationerna
för att i efterhand underlätta analyseringen.
De valda datainsamlingsmetoderna anses väl valda för undersökningen samt för att
uppfylla rapportens syfte, mål och frågeställningar. Metoderna har genomförts i
enlighet med det som sägs under kapitel 2.4.

6.3 Begränsningar
Vid uppstarten med litteraturstudien var underentreprenörer exkluderade från studien.
Efter vidare diskussion med bland annat arbetsledning på plats samt konsultation med
handledare konstaterades det att underentreprenörerna har en sådan stor påverkan på
arbetsplatsen. Därmed beslutades det att de också skulle delta då studien inte hade fått
ett rättvist resultat utan deras medverkan. Vidare har studien förhållit sig till de
avgränsningar som beskrivs i kapitel 1.4. Som tidigare nämnts påverkas resultatet för
en 5S implementering av ett antal faktorer. Resultatet av att implementeringen blev
lyckad kan därför vara unik för detta projekt.

6.4 Slutsatser och rekommendationer
Inom byggbranschen finns det ett behov av att arbeta med effektivare byggprocesser
och minska kostnaderna då produktiviteten i branschen inte utvecklas i den takt den
borde göra. Företag gör försök med att införa metoder som 5S i hopp om att det ska ge
resultat. Problemet ligger dock i att det finns svårigheter med införandet av dessa
metoder då det finns bristande kunskap och resurser hos SME-företag.
Forskningsstudier visar på motvilja hos personal och företag till ett förändrat arbetssätt
och företagskultur. På grund att byggbranschen är projektorienterad och att
byggprocessen består av många olika aktörer försvårar detta arbetet med
förändringsprocesser. Detta beror på djupt rotade roller och strukturer som skapats
under många år och är därför svåra att förändra. Ansvaret bör inte enbart ligga hos de
större entreprenörerna utan alla aktörer måste samarbeta mot ett gemensamt mål.
I denna rapport har helheten med Lean och 5S studerats och därefter implementerats på
ett byggnadsprojekt. Grunden till införandet har tagits fram genom litteraturstudier där
implementeringsproblematik, Lean och 5S har studerats och hur det i teorin kan införas.
Detta har sedan testats i praktiken för att se vad som fungerar. Därigenom har en
rekommendationsmanual framtagits bestående av de viktigaste aspekterna ett företag
bör tänka på vid implementering av 5S (se Bilaga 10).
Rekommendationer:
•
•
•

Redan vid projekteringen av ett byggprojekt är det viktigt att tänka på
planeringen för att förhindra olika typer av slöseri.
Det kan vara bra att ta hjälp av en konsult vid uppstarten av implementeringen.
För att arbetet ska fortskrida är det viktigt att kontinuerligt bedriva
förbättringsarbete och problemlösning för att engagera personalen.
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•

Det är viktigt att ledningen engagerar sig och förstår Lean innan en förändring
av organisationen påbörjas för att motivera personalen.

Genom 5S-manulen som tagits fram bistår den med kunskap och rekommendationer
från en genomförd implementering av 5S. Med hjälp av den som utgångspunkt kan
SME-företag påbörja arbetet med att öka det värdeskapande arbetet och eliminera
slöseri i produktionsprocessen.

6.5 Förslag till vidare forskning
Vidare förslag till forskning är att använda den framtagna rekommendationsmanualen
för 5S som utgångspunkt och jämföra resultatet med denna studie och ge förslag på
förbättringar.
Vidare behöver förslagsvis fler studier genomföras med hur underentreprenörer kan
involveras i arbetet med 5S då det i dagsläget inte finns mycket forskning kring detta.
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Bilaga 1: Dokument till Fokusgruppsintervju 1
Presentation av oss/ introduktion
Vi gör ett examensarbete i samarbete med Peab och det handlar om 5s och att öka det
värdeskapande arbetet, mer information kommer efter gruppdiskussionen. Vi vill med hjälp av
er försöka förbättra eran arbetsmiljö och det är därför vi är här idag och ska ha en
fokusgruppdiskussion.
-

Resultatet av dagens fokusgruppdiskussion kommer ligga till grund för vårt
fortsatta arbete framöver.
Informationen kommer behandlas konfidentiellt och alla personer kommer förbli
anonyma.
Finns det några frågor innan vi börjar?

1. Har du/ni hört talas om följande tre begrepp:
- Lean
o I vilket sammanhang har du/ni stött på det?
- 5s
o I vilket sammanhang har du/ni stött på det?
o Hur upplevde du/ni att det fungerade?
- Icke värdeskapande arbete
o Kan du/ni ge ett exempel på ett sådant moment?
2.

Hur fungerar följande delar på din/eran arbetsplats idag?
a) Städning (arbetsplats, containrar)
- I vilken grad utförs det (dagligen, veckovis, när det nått en gräns?)
- Hur tycker du/ni att det fungerar? (exempel?)
b)
-

Ordning och reda (verktyg, maskiner och material)
Finns sakerna på en bestämd plats?
Är det lätt att hitta det man behöver?
Upplever du/ni att det ibland finns saker till överflöd/ eller för lite av det på
arbetsplatsen?

c) Finns det idag några riktlinjer för hur du/ni arbetar med ovanstående två
punkter?
d) Kommunikation
- Hur hanteras detta mellan operatörer och arbetsledning?
- Vad fungerar bra/mindre bra? (exempel?)
3. Upplever du/ni att det finns onödiga moment som kräver extra tid på
arbetsplatsen idag?
- I vilket sammanhang upplevs det?
- Hur påverkar det dig/er? (Stressmoment?)
4. Arbetar du/ni idag med någon form av förbättringsarbete?
- I vilken omfattning sker det i sådana fall?
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5. Vilket område tycker du/ni att vi bör lägga mest tid på att försöka hitta
förbättringar?
6. Finns det något övrigt du/ni tänker på som ni vill ta upp kopplat till det som
diskuterats?
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1. Hur tycker du/ni att framkomligheten på arbetsplatsen är för att utföra ditt
arbetsmoment?
a) Kan du/ni ge exempel på störningsmoment?
b) Kan du/ni uppskatta hur mycket tid ni får vänta/omarbeta?

2. Hur tycker du/ni att följande delar fungerar på arbetsplatsen idag?
a) Städning (arbetsplats)
- Är du/ni noga med att själva göra rent efter ett avklarat moment?
b) Ordning och reda
- Hur är FLM i jämförelse med tidigare projekt du/ni deltagit på?

3. Hur upplever du/ni att kommunikationen fungerar mellan operatörer och
arbetsledning?
- Är informationen du/ni får från Peab tillräcklig eller saknas det något?
- Vad tycker du/ni om morgonmötena Peab har?
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Bilaga 3, Nuvärdesanalys Fokusgruppsintervju 1
Fråga 1: Har du/ni hört talas om följande tre begrepp: Lean, 5s, icke värdeskapande
arbete?
Fråga

Grupp TJM

Grupp YA1

Grupp YA2

1

Ja, majoriteten var bekanta
med samtliga begrepp. En
respondent har arbetat med
5s inom industri. Fungerade så
länge konsulterna närvarade.
Därefter avtog arbetet.

Nej, ingen i gruppen är
bekant med begreppen.

Ja, lean, genom en
femdagarskurs.
Respondenten i fråga har ej
använt eller jobbat med det
efteråt.

Fråga 2: Hur fungerar följande delar på din/eran arbetsplats idag?
a) Städning
b) Ordning och reda
c) Finns det idag några riktlinjer för hur du/ni arbetar med ovanstående två punkter?
d) Kommunikation
Fråga

Grupp TJM

Grupp YA1

Grupp YA2

2 a)

Inköpt städning för damm
finns. Städningen fungerar
inte helt fläckfritt utan är ett
återkommande
diskussionsämne. En kollektiv
städning utförs i slutet av
veckan.

Sköts riktigt bra, varje
person tar sitt egna ansvar.
Ett företag kommer
varannan vecka och gör en
städning på bygget.

Den är ganska okej, man tar
hand om den skit man
skapar, oftast på en gång.
Alla städar olika noggrant
eller bara lämnar det och
låter det vara. Alla strävar
inte åt samma håll.

Delade åsikter beroende på
målbild av hur man tolkar
ordning och reda. I
verktygscontainrarna är det
ingen bestämd plats för
material eller verktyg.

Ordningen är väldigt bra.
Verktygen låses in så man
vet vart de finns och har koll
på dem. Man har även en
personlig kista på två
personer med verktyg i.

Det som inte finns får man
leta efter. Man vet vart det
skall stå men oftast är det
verktyg som inte kommit
tillbaka till verktygsbodarna.

c)

Riktlinjer finns i avtalet som
alla skriver under. Dessa är
dock generella och syftar till
att man skall delta i arbetet
med städning, ordning och
reda.

Ja, men respondenterna vet
ej vad som står i dem. Man
sköter sitt egna och håller
det renligt o snyggt tills
nästa yrkesgrupp kommer.

Det finns riktlinjer men är
inget som man tänker på.
Man har en fri hand och
sköter sitt.

d)

Kommunikationen mellan
yrkesarbetarna och
arbetsledningen har ingen klar
målbild. ”Det blir mycket
arbetsledarprat”. Vilken
information som ska ner till
yrkesarbetarna är ibland oklar.

Kommunikationen fungerar
väldigt bra. Vi har
morgonmöten där allt tas
upp. Dock så kan det vara
svårt att få tag på någon
arbetsledare om de inte är
på plats.

Kommunikationen sköts bra.
Lätt att diskutera saker.
Finns alltid
förbättringspotential för
städningen, kan aldrig bli för
bra utan bara bli bättre.

b)
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Fråga 3: Upplever du/ni att det finns onödiga moment som kräver extra tid på
arbetsplatsen idag?
Fråga

Grupp TJM

Grupp YA1

Grupp YA2

3

Kommunikation sker inte alltid
direkt mellan yrkesarbetarna
utan tar ibland onödiga
omvägar via arbetsledarna
som får förmedla vidare.

Slängning av skräp, det tar
lite tid att få bort allting och
kasta det i bingen.

Respondenterna hade inget
svar på frågan.

Fråga 4: Arbetar du/ni idag med någon form av förbättringsarbete?
Fråga

Grupp TJM

Grupp YA1

Grupp YA2

4

I nuläget sker inget
förbättringsarbete utan
enbart problemlösning på
arbetsplatsen.

De försöker alltid tänka på
hur man kan lösa problem
bättre. Men ingen punkt
gällande förbättringsarbete
finns på arbetsplatsen.

Om något behöver
förbättras vad gäller arbetet
tas det upp på
morgonmötet och
diskuteras tillsammans med
arbetsledningen som sedan
löser problemet efteråt.

Fråga 5: Vilket område tycker du/ni att vi bör lägga mest tid på att försöka hitta
förbättringar?
Fråga

Grupp TJM

Grupp YA1

Grupp YA2

5

Kommunikation. Skapa
struktur och riktlinjer för
yrkesarbetarna (städning,
ordning och reda). Skapa en
tydligare målbild så
personalen engagerar sig om
vad som gäller på
arbetsplatsen.

Respondenterna hade ingen
åsikt kring detta.

De vill att företaget ska
ställa högre krav på
underentreprenörer och
skapa tydligare riktlinjer vad
gäller städning m.m. De vill
att det ska stå i kontrakten
till underentreprenörer så
de städar bättre. Så länge
det inte står i deras kontrakt
bortser de från det.
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Fråga 6: Finns det något övrigt du/ni tänker på som ni vill ta upp kopplat till det som
diskuterats?
Fråga

Grupp TJM

Grupp YA1

Grupp YA2

6

Målbilden från Möllemötena
följer inte med till
produktionen. Det är något
som behöver arbetas med.

Städning, ordning och reda.
Respondenterna upplever
att yrkesgrupperna sköter
detta lite slarvigt p.g.a. att
de inte har samma ansvar
som huvudentreprenören.

Det är inte så bra struktur
inne på FLM. Städningen är
inte så bra utan endast ett
fåtal personer som bryr sig
om att hålla det rent.
Ledningen skiljer sig från
tidigare arbetsplatser vilket
gör att det är en stor
variation gällande olika
moment samt dess struktur.
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Fråga 1: Hur tycker du/ni att framkomligheten på arbetsplatsen är för att utföra ditt/erat
arbetsmoment?
Fråga Grupp YA3

Grupp YA4

1

Framkomligheten fungerar bra generellt. Har inte
funnits några större störningar.

Det står oftast saker i vägen och är kvarlämnat
material som försvårar arbetet. En hel del tid
läggs därför på att städa och plocka efter
andra yrkesgrupper.

Fråga 2: Hur tycker du/ni att följande delar fungerar på arbetsplatsen?
a) Städning
b) Ordning och reda
Fråga Grupp YA3

Grupp YA4

2 a)

Städningen varierar beroende på vilken
yrkesgrupp som varit där. Respondenterna
anser att de själva sköter städningen bra.

Städningen fungerar bra. Respondenterna anser
att de själva sköter städningen bra och tar hand
om det skräp som bildats.

b)

Ordning och reda fungerar bra dock skiljer det
sig ibland från vad som sägs på morgonmötet
och hur det ser ut på arbetsplatsen.

Ordning och reda sköts bra. Det är sällan någon
annans material står i arbetszonerna. Ibland räcker
inte angiven materialupplag till p.g.a. att det är ont
om plats.

Fråga 3: Hur upplever du/ni att kommunikationen fungerar mellan operatörer och
arbetsledning?
Fråga Grupp YA3

Grupp YA4

3

Respondenterna hade delade åsikter. Generellt
fungerade kommunikationen bra men
morgonmötena upplevs röriga och tidskrävande.

Kommunikationen fungerar bra men skiljer sig
ibland från vad som sagts på morgonmötet
och hur det ser ut på arbetsplatsen.
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1. Hur tycker du/ni att följande delar fungerar idag på arbetsplatsen?
o Städning
o Allmänt
o
Ser du/ni någon förändring vad gäller att alla tar sitt ansvar?
o
Vad tycker du/ni om den upprättade målbilden för hur det ska se
ut på arbetsplatsen?
o Ordning och reda
o
Zonindelning arbets/materialytor
o
Container
o
Ute i zonerna
o Kommunikation
o
Mellan operatör och arbetsledning
o
Mellan yrkesarbetarna
o
Dagordning VPP, struktur

2. Upplever du/ni någon förändring vad gäller tid som läggs på, enligt
er, onödiga arbetsmoment?
• Kommunikation mellan yrkesarbetare, tid på morgonmöten, städa efter
andra etc.

3. Trots att vi inte kommit så långt vad gäller arbetet med förbättringsarbete, anser
du/ni att detta är något som behövs för att utveckla arbetsplatsen?
• Engagemang (deltagande och påverkande)
• Om nej, hur ska arbetsplatsen utvecklas till det bättre om det inte diskuteras?

4. Med den information och de verktyg som vi presenterat under perioden som vi
varit här, upplever du/ni att det har varit tillräckligt för att motivera er att
fortsätta arbeta med 5s?
• Om nej, vad krävs för att du/ni ska känna dig/er motiverad/motiverade?

5. Vad anser du/ni kring vårt tillvägagångssätt för att introducera Lean och 5s?
• Vad har varit bra/dåligt?
• Vad hade vi kunnat göra annorlunda?
• Struktur och information på VPP-mötena, Visualisering.
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Fråga 1: Hur tycker du/ni att följande delar fungerar idag på arbetsplatsen?
a) Städning
b) Ordning och reda
c) Kommunikation
Fråga Grupp TJM

Grupp YA1

Grupp YA2

Grupp YA3

Grupp YA4

1 a)

Städningen har
blivit bättre i
samband med
visualiseringstavlan
och den nya
målbilden för
arbetsplatsen. Den
inköpta
dammsugningen
gör att alla inte tar
sitt fulla ansvar.

Den inköpta
städningen
orsakar
fortfarande att
personer inte
tar sitt ansvar
fullt ut. I
storhet har det
blivit bättre.
Målbilden vad
gäller
visualiseringen
har gjort att
det blivit
bättre och
renare än
tidigare.

Inköpta
dammsugningen
gör att vissa
yrkesgrupper inte
städar lika noga.
Generellt en liten
förbättring och det
ser snyggare ut,
ligger inte en
massa skit kvar.
Jättebra idé med
målbilden för hur
det ska se ut på
arbetsplatsen.

Det har blivit
lite bättre, folk
sopar bättre
efter sig. Man
bli påmind på
morgonmötena
med
visualiseringen
och det ställs
rimliga krav på
målbilden.

Funkar bra. Finns
risk att någon
känner sig
utpekad vid
visualiseringen
vilket ändå är bra
så det inte
återkommer.

b)

Det är bättre. Bra
med uppmärkning i
verktygscontainern.

Fungerar bra.
Man blir
motiverad att
upprätthålla
den nya
ordningen när
det är rent och
snyggt.

Bättre ute i
zonerna. Tanken är
god med
strukturen i
verktygscontainern
men inget som
man tänker på.

Blivit bättre,
återkommer
dock att vissa
yrkesgrupper
lämnar kvar
saker.

Respondenterna
anser att
materialzonerna
är för små vilket
bidrar till att
material hamnar
på andra platser.

c)

Stor förändring till
det bättre med
morgonmötena
tack vare en
dagordningslista,
ny struktur och
visualisering.
Kommunikationen
mellan
yrkesgrupperna har
förbättrats.

Väldigt bra att
ha en
dagordning på
morgonmötet.

Morgonmötet har
blivit bättre och
snabbare, inget
hoppande fram
och tillbaka som
det var tidigare.

Lättare att följa
med på
morgonmötena
med
dagordningen
samt att det
blivit kortare.

Kommunikationen
på morgonmötet
har blivit bättre.
Punkten för frågor
och diskussion är
en bra grundtanke
och gjort att det
blivit bättre.
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Fråga 2: Upplever du/ni någon förändring vad gäller tid som läggs på, enligt er, onödiga
arbetsmoment?
Fråga

Grupp TJM

Grupp YA1

Grupp YA2

Grupp YA3

Grupp YA4

2

Morgonmötena
går snabbare och
frigör mer tid.

Det är väl
ungefär samma.

Kortare
morgonmöten i
jämförelse med
tidigare.

Behöver inte
plocka lika
mycket efter
andra
yrkesgrupper.

Respondenterna
hade ingen åsikt
kring detta.

Fråga 3: Trots att vi inte kommit så långt vad gäller arbetet med förbättringsarbete, anser
du/ni att detta är något som behövs för att utveckla arbetsplatsen?
Fråga

Grupp TJM

Grupp YA1

Grupp YA2

Grupp YA3

Grupp YA4

3

Ja något överlag
som hela
byggbranschen
behöver arbeta
med.

Generellt vore det
viktigt på
företaget. Bra att
ha en punkt i
veckan med
förbättringsarbete.

Ja.

Absolut, man
blir mer
engagerad om
man får komma
med idéer.

Ja, men det får
inte bli för ofta.

Fråga 4: Med den information och de verktyg som vi presenterat under perioden som vi
varit här, upplever du/ni att det har varit tillräckligt för att motivera er att fortsätta
arbeta med 5s?
Fråga

Grupp TJM

Grupp YA1

Grupp YA2

Grupp YA3

Grupp YA4

4

Ja, men vi
behöver jobba
mer med det och
kanske ta det mer
stegvis för att få
det att fungera
fullt ut.

Ja, om alla bidrar
så självklart.
Gärna
uppmuntra om
saker är bra för
fortsatt
motivering.

Respondenterna
har ingen åsikt.

Informationen
har varit
tillräcklig och
jättebra.

Informationen
gällande 5s i
fokusområdet
under
morgonmötet har
varit bristfällig.
Finns mycket kvar
att göra men har
tagit ett kliv i rätt
riktning.
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Fråga 5: Vad anser du/ni kring vårt tillvägagångsätt för att introducera lean och 5s?
Fråga Grupp TJM

Grupp YA1

Grupp YA2

Grupp YA3

Grupp YA4

5

Bra med
textinformation,
bra med
visualiseringen,
man ser att det
fungerar. Flytet
har blivit bättre
på
morgonmötena.

Det har
fungerat. Det
märks att det
blivit renare.
Blivit jättebra
mot slutet med
morgonmötena
och
visualiseringen.

Det har varit
bra.
Morgonmötet
mycket bättre
jämfört med
innan.

Mycket bättre
med
visualisering.

Många bra idéer
som varit
genomförbara. En
lite tydligare målbild
för det långsiktiga
tänket.
Visualiseringsarbetet
har varit det bästa.
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Nedan redovisas hur Sortera utvecklades under implementeringsperioden.
Sortera Området är fritt
Datum

från onödigt
material.

Verktyg och utrustning
som inte används
återfinns på rätt plats.

Procentuell
utveckling för
arbetsplatsen.

5/4–18

5/7

4/6

69%

9/4–18

3/8

3/6

43%

13/4–18

4/8

4/6

57%

16/4–18

6/8

5/6

79%

19/4–18

5/8

6/6

79%

23/4–18

6/8

4/6

71%

26/4–18

7/8

6/6

93%

Nedan redovisas hur Strukturera utvecklades under implementeringsperioden.
Strukturera Material,
Datum

verktyg och
utrustning är
placerad på
anvisad
plats.

Material och
utrustning är
centrerat i
mitten av
rummet för
lättare
framkomlighet.

Fasta
föremål är
placerade
utefter
den
senaste
APDplanen.

Procentuell
utveckling för
arbetsplatsen.

5/4–18

2/2

4/5

7/7

93%

9/4–18

1/3

1/5

7/7

67%

13/4–18

2/3

3/5

7/7

80%

16/4–18

3/3

2/5

7/7

80%

19/4–18

3/3

5/5

7/7

100%

23/4–18

3/3

5/5

7/7

100%

26/4–18

2/3

5/5

7/7

93%
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Nedan redovisas hur Städa utvecklades under implementeringsperioden.
Städa
Datum

Området är städat
och fritt från
skräp.

Fulla soppåsar är
avlägsnade från plats.

Procentuell
utveckling för
arbetsplatsen.

5/4–18

5/7

2/6

54%

9/4–18

4/8

0/6

36%

13/4–18

3/8

5/6

57%

16/4–18

7/8

5/6

86%

19/4–18

5/8

6/6

79%

23/4–18

6/8

4/6

71%

26/4–18

6/8

5/6

79%

Nedan redovisas hur Standardisera utvecklades under implementeringsperioden.
Standardisera
Datum

Platsen når upp till
visuellt bestämd
målbild.

Procentuell
utveckling för
arbetsplatsen.

5/4–18

-

-

9/4–18

2/8

25%

13/4–18

2/8

25%

16/4–18

5/8

63%

19/4–18

8/8

100%

23/4–18

5/8

63%

26/4–18

8/8

100%
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Nedan redovisas hur Skapa vana utvecklades under implementeringsperioden.
Skapa vana
Datum

Dagliga riktlinjer med
avseende på städning
eftersträvas.

Procentuell
utveckling för
arbetsplatsen.

5/4–18

5/7

71%

9/4–18

4/8

50%

13/4–18

3/8

38%

16/4–18

7/8

88%

19/4–18

5/8

63%

23/4–18

6/8

75%

26/4–18

7/8

88%
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Datum:
Projekt:
Utförd av:
Sortera
Området är fritt från onödigt material.
Verktyg och utrustning som inte används är
bortplockat och återlämnat på rätt plats.
Strukturera
Material, verktyg och utrustning är placerat på
anvisad plats.
Material och utrustning är centrerat i mitten av
rummet för lättare framkomlighet.
Fasta föremål är placerade utefter den senaste
APD-planen. (ex. första hjälpen stationer,
containrar m.m.)
Städa
Området är städat och fritt från skräp.
Fulla soppåsar är avlägsnade från plats.

Gårdsplan

-

Container

Hall

Zon 0

Zon 1

-

-

-

/ 59 =

%

Zon 5

-

-

Zon 6

-

-

-

-

/ 14 =

-

-

-

-

/ 15 =

-

-

-

/ 14 =

-

-

/8=

-

-

/8=

-

-

Skapa vana
Dagliga riktlinjer med avseende på städning
eftersträvas.
Foto på avvikelse

Antal JA tot:

Zon 4

-

Standardisera
Platsen når upp till visuellt bestämd målbild.

5s kontroller utförs veckovis och redovisas på
tracking sheet.
Förbättringsarbete utförs veckovis med
uppföljning.

Zon 3

-

-

-

Zon 2

Övriga kommentarer:

Bilaga 9. Tracking sheet

Tracking sheet

Vecka

Här fylls resultatet av observationsblanketten i.

76–100% - Kompatibelt
51–75% - Minimikrav
0–50% - Åtgärd krävs

%

Färgkod

Rekommendationsmanual för 5S-implementering i byggbranschen
Bilaga 10. Rekommendationsmanual för implementering av 5S

Rekommendationsmanual för
5S-implementering i
byggbranschen

Gjord av: Jonathan Henriksson & Marcus Henriksson, 2018
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Inledning
För att öka chansen att lyckas med en implementering av 5S finns det flera viktiga
aspekter som man måste tänka på som företag. Att starta en Lean-satsning är ingenting
som görs på en dag. Det tar tid och processen kommer i de flesta fall inte gå spikrakt
framåt. Det är viktigt att förstå konceptet och att alla delar samverkar för att få en
fungerande helhet. Det är inte ett enskilt verktyg som gör att man kan titulera sig att
arbeta Lean. Lean går ut på att hela tiden finna sätt att utvecklas till det bättre och man
kommer aldrig bli färdig med Lean utan det är en ständig utvecklande process med
förbättringsarbete och problemlösning. Innan man startar en implementering av 5S är
det viktigt att göra en nulägesanalys av verksamheten för att identifiera brister och
slöserier.
En av de största utmaningarna för byggbranschen är att man har tillfälliga fabriker som
arbetsplatser där den ena inte är den andra lik. Därför måste varje arbetsplats anpassas
utefter vad som är möjligt att arbeta med. Med hjälp av en 5S-manual får man en bra
grund att utgå ifrån för att sedan se vad man kan arbeta med på det specifika projektet.
Tanken med manualen är att arbetssättet ska eftersträvas på samtliga projekt inom
företaget och därigenom förenkla processerna vid etablering och när personal flyttas
från ett projekt till ett annat.
Rekommendationer:
•
•
•
•
•

Redan vid projekteringen av ett byggprojekt är det viktigt att tänka på
planeringen för att förhindra olika typer av slöseri.
Det kan vara bra att ta hjälp av en konsult vid uppstarten av implementeringen.
För att arbetet ska fortskrida är det viktigt att kontinuerligt bedriva
förbättringsarbete och problemlösning för att engagera personalen.
Det är viktigt att ledningen engagerar sig och förstår Lean innan en förändring
av organisationen påbörjas för att motivera personalen.
Ett studiebesök till ett företag som arbetar med 5S och Lean kan vara bra att
göra i ett tidigt skede för att bilda sig en uppfattning om konceptet.

Sätta mätbara mål och göra uppföljningar - För att följa upp pågående och avslutade
projekt och ta med lärdomar inför kommande är veckokontroller, tracking sheet och
utvärderingar viktiga hjälpmedel för att hela tiden utveckla företages verksamhet.
För att 5S ska lyftas fram kan det vara viktigt att skapa utrymme för diskussion på
arbetsplatsen. Lämpligen görs detta genom morgonmöten där man går igenom dagens
förutsättningar med samtliga personer på byggarbetsplatsen (se Figur1). Ett exempel på
detta är att gå igenom:
1.
2.
3.
4.

Störningar – I produktionen
Visualisering arbetsplats – 5S foton på avvikelser.
Produktionsstyrning – För den dagliga styrningen.
Dagens fokusområde – Om företaget har viktiga punkter att belysa för
personalen.
5. Frågor och diskussion – Innan dagens arbete påbörjas.
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Figur 1. Exempel på hur man kan strukturera upp morgonmötet
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I framtagandet av rekommendationsmanualen för hur 5S kan implementeras på en
byggarbetsplats utgick studien från tre frågeställningar för att identifiera kritiska
faktorer för en lyckad implementering. Nedan presenteras frågeställningarna och
resultatet av studien.
Hur motiveras användandet av 5S till både företag och personal?
Av analysen framgick det att:
• Motivation är en nyckel till framgång för att utveckla arbetet med 5S. Genom
tydligt stöd från arbetsledningen som också bistår med kunskap och resurser vid
införandet skapar det en tillit hos personalen att arbeta för förändringen.
• Det är bra om en ledargestalt är pådrivande och engagerad i arbetet för att kunna
bistå med information och vägledning.
• Med tydlig kommunikation i samband med att ge personalen tillfälle att arbeta
för förändringen motiverar det personalen.
• Genom att involvera personalen tidigt i processen skapar det ett engagemang
och motiverar till fortsatt arbete.
• Genom visualisering av arbetsplatsen ser personalen förändringen och
motiveras därför till att bibehålla nivån på ordning och reda samt städningen.
• Förbättringsarbete motiverar personalen genom att de kan påverka
arbetsplatsen.
• Vinsten av minimering av slöseri motiverar företag att arbeta med 5S och att
förändra företagskulturen.
Hur kan verktyget 5S introduceras och användas på en byggarbetsplats?
Av analysen framgick det att:
• Skrift och tal visar sig fungera mindre bra som introduktion eftersom människor
tar in information olika.
• Det är viktigt att få fram hela konceptet med Lean och 5S så inte fokus läggs på
det enskilda verktyget.
• Genom exempelvis morgonmöten med inblandad personal kan arbetet med 5S
diskuteras och följas upp.
• Visualisering bidrar till ökad förståelse och engagemang vid införandet av 5S.
• En anpassning av 5S är nödvändig för att det ska fungera för projektbaserade
organisationer, där inte en lika strikt tillämpning av metoden fungerar. En
gemensam målbild är viktig att ta fram för personalen att sträva efter då alla har
olika nivåer på vad som anses ordningsamt och städat.
• Förbättringsarbete och problemlösning behövs för att utveckla arbetsplatsen och
arbetet med 5S.
Hur kan underentreprenörer engageras i arbetet med 5S på byggarbetsplatsen?
Av analysen framgick det att:
• Ett kontrakt kan vara nödvändigt för att definiera underentreprenörers
arbetsuppgifter för att skapa en balans så alla bidrar till arbetet med 5S.
• Det är viktigt att involvera alla parter i ett tidigt skede för att skapa förståelse
och engagemang.
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•
•
•

Genom god kommunikation och ledarskap kan underentreprenörer engageras i
arbetet.
Med målbilder och riktlinjer för arbetsuppgifter samt hur arbetsplatsen ska se ut
gör det enklare för underentreprenörer att förstå och rätta sig efter företaget
regler.
Med hjälp av visualisering och avvikelsetavla involveras underentreprenörer att
delta i det dagliga arbetet med 5S

5
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Implementeringsprocess
Första gången man implementerar 5S
Börjar med att sortera arbetsplatsen och behåll verktyg, utrustning och material som
krävs för att utföra arbetet. Efter avklarat moment tar man kvarvarande utrustning m.m.
och strukturerar upp denna så det enkelt och snabbt går att få tag på det man söker och
man vet vart man ska hitta det. När struktureringen är genomförd ska man se till att
arbetsplatsen städas grundligt och samtidigt se till att källor till nedsmutsning
elimineras. För att det utförda arbetet ska få den effekt man vill ha är det viktigt att
skapa standardiseringar av utseendet på arbetsplatsen samt arbetssätt. På så vis erhålls
kontinuitet och det ska underlätta arbetet ifall man kommer till olika projekt inom
företaget, att det finns en genomgående lik struktur. 5S är inget som genomförs en gång
utan det är en arbetsmetodik som utförs dagligen till ett bestående och naturligt
arbetssätt, till en vana.
Det är viktigt att upprätta regler och strukturer för hur man vill att arbetsplatsen ska se
ut samt vad som krävs för att upprätthålla detta. En visualiseringstavla är därför att
rekommendera för att lyfta fram hur företaget vill att arbetsplatsen ska se ut (målbild)
samt uppmärksamma avvikelser när de uppstår på arbetsplatsen lämpligen genom att
fota dessa (se Figur 2).

Figur 2. Exempelbild på visualiseringstavla
6
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Sortera
När man går från ett avslutat projekt till ett nytt är det viktigt att inventera verktyg och
maskiner för att endast det som är nödvändigt ska finnas på den nya arbetsplatsen.
Eftersom dagens byggarbetsplatser generellt brukar vara trånga och platsbegränsade är
det viktigt att endast ha det som verkligen behövs och frigöra plats för andra viktiga
saker. Lika viktigt som att genomföra en sortering i början är det att genomföra en
sortering med jämna mellanrum under projektets gång när stora moment är avklarade.
Därigenom ser man till att inte lagra onödiga verktyg och utrustning på plats.
Mål: På arbetsplatsen finns endast den utrustning, material och information som är
nödvändig för att utföra arbetet på ett effektivt sätt.
Varför?


Genom att avlägsna onödig utrustning och material från arbetsplatsen bidrar det
till en säkrare, effektivare och trevligare arbetsplats.

Hur ska man göra?




Ett effektivt sätt att sortera på arbetsplatsen är att använda sig av red-tags eller
post-it-lappar. Med dessa märker man ut verktyg och utrustning som inte
används eller sällan används.
Saker som inte används under en längre period sorteras ut på ex. en pall och
avlägsnas lämpligen om de inte längre fyller någon nytta på arbetsplatsen.
Allt som inte är nödvändigt på arbetsplatsen ska bort.
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Strukturera
Detta är viktigt i början av ett projekt för att minimera många typer av slöseri. Därefter är det
viktigt med ständiga förbättringar och göra uppföljningar på vad som fungerar. Använd gärna
APD-plan för visualisering och rita/markera på denna.
Mål: Genom att strukturera upp arbetsplatsen och organisera verktyg och utrustning bidrar det
till att eliminera letande och onödiga förflyttningar.
Varför?


Genom god struktur fås kontroll över vart verktyg, utrustning och material finns. Det
bidrar också till positiva följder i form av ökad produktivitet, kortare ledtider samt
förbättrad lönsamhet.

Hur ska man göra?






Strukturera upp en bestämd plats för verktyg, utrustning och material.
Saker som används ofta ska placeras nära arbetsområdet för att på så vis undvika
onödiga förflyttningar.
Använd skyltar för att visa vart saker har sin plats.
Ett annat sätt för att säkerhetsställa sakers bestämda plats är att införa färgkoder som
talar om vart de hör hemma.
Använd en placeringsritning/APD-plan för att visualisera arbetsplatsen. Rita och
markera viktiga saker på denna så det tydligt framgår.
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Städa
Skapa dagliga riktlinjer att eftersträva. Kom överens hur man vill att det ska vara och se ut.
Städning utförs lämpligen dagligen eller efter utfört arbetsmoment. Det är viktigt för allas
trivsel att lämna platsen städad enligt överenskommelse. Gör det till en vana att bära med fulla
sopsäckar och släng dem i samband med raster. På så vis behövs ej extra tid läggas på detta som
istället kan användas till annat. En ren arbetsplats skapar god stämning.
Mål: Få en mer renare, säkrare och trivsammare arbetsplats.
Varför?


En ren arbetsplats bidrar till en trevligare- och säkrare arbetsmiljö och det blir mer
skonsamt för maskiner som används. Det ger också ett positivt intryck mot kund och
besökare.

Hur ska man göra?





Identifiera vad som behöver städas på arbetsplatsen.
Skapa riktlinjer/regler och eventuellt checklistor om detta behövs. En checklista kan tala
om vad som ska städas, hur ofta det ska städas, av vem och hur det ska göras.
Det viktiga (som man måste vara tydlig mot personalen) är att arbetsplatsen inte ska
vara kliniskt ren utan det handlar om att upprätthålla den ordning och struktur som
gemensamt tagits fram.
Detta ska inte skapa mer arbete utan genom att hålla det på en jämn nivå underlättar det
för samtliga på arbetsplatsen för att kunna utföra sina arbetsmoment utan att behöva
städa efter andra yrkesgrupper före.
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Standardisera
Att arbeta mer med standardiserade arbetssätt medför att det hålls en jämn nivå på kvalitén. Att
bedriva förbättringsarbete och problemlösning är viktigt för att utveckla företaget. Lämpliga
verktyg för detta är 5varför och PDCA.
Mål: Att fastställa rutiner och regler för hur ett företag ska bedriva sin 5S-verksamhet. Det
viktiga är att skapa enkla standarder som är lätta att följa. Det är även viktigt att involvera alla
medarbetare.
Varför?


Genom att standardisera arbetsplatsen och arbetsmoment ska samma kvalitet uppnås
oavsett vem som utför arbetsuppgiften. På så vis uppstår en pålitlig process.

Hur ska man göra?




Arbeta aktivt med förbättringar och problemlösning samt göra uppföljningar på
resultatet.
Ett bra sätt att bibehålla standardiseringar är att dokumentera dessa. Checklistor där
rutiner och regler är specificerade gör så att inga tveksamheter uppstår om vad, av vem
eller hur något ska utföras.
Om det kommer upp ett bättre sätt att genomföra något ska detta uppdateras för att
utveckla standardiseringar i företaget.

10

Bilaga 10

Bilaga 10
Rekommendationsmanual för 5s-implementering i byggbranschen
Skapa vana
Uppföljning är en viktig del i processen för att skapa vana och ständigt utvecklas. Det är viktigt
i arbetet med att förändra människors beteende och attityd. Ledarna utgör en stor betydelse vid
förändringsarbetet och ska finnas där för att informera och leda sina kollegor.
Mål: Att 5S blir en accepterad, beständig och levande arbetsmetodik inom företaget.
Varför?
Vanans makt är stor och det är lätt att falla tillbaka till gamla mönster och rutiner om man inte
ständigt blir påmind om vad, hur och varför det ska göras.
Hur ska man göra?





För att nå framgång med 5S och en Lean-satsning krävs engagemang, disciplin,
uppföljning och resultat. Man måste göra det till en vana inom företaget att arbeta med
5S.
För att kontrollera om 5S-arbetet ger önskat resultat är det viktigt att sätta mätbara mål.
I strävan att uppnå målen är det därför lämpligt att utföra 5S-veckokontroller med hjälp
av en checklista där man observerar arbetsplatsen.
Checklistorna blir därmed ett kvitto på hur arbetet går och dessa ska sedan
sammanställas i exempelvis ett tracking sheet för att visa utvecklingskurvan på
arbetsplatsen.
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5 varför?
Blankett för att finna rotorsaken till problem.
Problembeskrivning

1. Varför?

2. Varför?

3. Varför?

4. Varför?

5. Varför?

Grundorsak/
Lösning
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Problemlösning A3 PDCA
Denna A3 PDCA har sitt ursprung från.

TEMA:

TEMA:

Datum:
Namn:
DO

PLAN

ACT

Steg 5: Åtgärder att genomföra, vad skall vi pröva för att nå Nästaläget? (tänk på steg 3)

Steg 1: Nuläge

1.

Steg 2: Nästa läge

Hur följer vi upp att vi nått nästaläge (går det att mäta…)?

Resurser?

Steg 3: Vad kan hindrar oss från att nå nästaläge?

Steg 6: Kontroll av effekt
Steg 4: Analys av grundorsak:
Börja med att svara på denna fråga: Behöver du använda 5 varför: ___Ja ___Nej

Steg 7: Uppföljning

Har det genererat någon ny A3 PDCA?

CHECK

Nytt tema:

Bilaga 13. Förbättringslogg

Nr Datum

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Förbättringslogg
Beskrivning av förbättring/problem

Ansvarig
(Sign)

Just
do it

5varför

PDCA

Verkställt
(Datum)

