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Sammanfattning

Effektivisering av fabriker och produktioner genom ordning och reda är något som fler och 

fler företag anser vara en prioritering att införa. BillerudKorsnäs har nu också sett 

fördelarna med att börja implementera 5S, och få en effektivare produktion genom detta.  För 

att kunna se hur 5S kan implementeras på bästa sätt i just BillerudKorsnäs produktion har 

företaget valt att starta i så kallade pilotprojekt, alltså mindre områden där möjligheten ges att 

testa sig fram med vad som passar, innan 5S implementeras överallt. Området som valts till 

detta pilotprojekt har varit en så kallad smörjdepå. En smörjdepå är ett rum, eller i detta fall 

två rum, där olja förvaras och där en smörjare arbetar. Smörjaren är ansvarig för 

att smörjunderhållet på ett specifikt område i fabriken hela tiden sker på bästa möjliga sätt. 

Att skapa ordning och reda genom 5S är en välbeprövad metod, men det är en metod som 

måste anpassas efter vilken typ av produktion respektive företag har samt hur produktionen 

bedrivs på just den aktiva fabriken. Genom att börja implementera 5S på mindre områden 

skapas kontroll över arbetet, och påverkan på hela verksamheten blir mindre när det arbetas 

fram vilken metod som passar bäst i just den produktionen. 

Att bara en bråkdel av företagen i Sverige har fått upp ögonen för och implementerat Lean 

och 5S som är en del i Lean, är ett mysterium. Det har länge gått att se hur bra det fungerar i 

Japan, men det är alltså på senare tid som det har uppmärksammats här. Just nu börjar det att 

implementeras mer och mer även här, och många företag har förstått att detta är framtidens 

effektiva produktion.  

Genom att använda metoden med revisioner och att hela tiden ha diskussioner med de berörda 

medarbetarna på det tänkta området för implementering, har 5S inarbetats på ett sätt som 

passar denna typ av område. När den nya smörjdepån utformades gjordes det även det i 

samverkan med smörjarna som arbetar där och cheferna som ansvarar för smörjdepåerna. 

Efter implementeringen i denna smörjdepå har nu arbetet påbörjats med implementering även 

i de andra smörjdepåerna på fabriken. 

Det finns mycket litteratur och många studier om Lean och 5S att välja mellan men det som 

var viktigt med det här projektet var att hitta referenslitteratur som var väldigt strukturerad 

och enkel att följa. Detta beroende på att resultatet i smörjdepån, d.v.s. implementeringen av 

5S i smörjdepån, ska vara enkel att följa och alla ska kunna arbeta efter de nya 

instruktionerna. Flera källor har använts i min rapport men den källa som legat till grund för 

mitt arbete är hemsidan Prevent. 

Resultatet av detta arbete visar hur mycket trevligare och effektivare en arbetsplats kan bli 

med hjälp av att implementera 5S i det vardagliga arbetet. Det visar också att 5S kanske låter 

som en enkel sak att implementera, och sortera, strukturera, systematisk städning samt 

standardisera, kan göras utan större problem om man har mottagliga medarbetare. Medan 

självdisciplin är en svårare fråga som kräver mycket arbete från ledarskapet, och att man 

lyckas få över medarbetaren på samma sida, med samma mål.  

Med tanke på hur viktigt det är för företagen att hela tiden effektivisera sin produktion och 

kunna spara pengar, så är denna rapport och detta arbete mycket viktigt för framtidens 

produktionsutveckling. 



 

Abstract

To make more effective factories and productions through making a new order is something 

that more and more companies consider to be of the utmost importance. BillerudKorsnäs has 

now also seen the benefits of implementing 5S and achieving a more efficient production. In 

order to see how 5S can be implemented in the best way in BillerudKorsnäs production, they 

have chosen to start so-called pilot projects, i.e. smaller areas where the opportunity is given 

to try out what is best before 5S is implemented everywhere. The area chosen for this pilot 

project has been a so-called lubrication depot. A lubrication depot is a room, or in this case 

two rooms, where oil is stored and where a lubricant works. The lubricant is responsible for 

that the best lubrication work is fulfilled in a specific area. 

Creating a new order through 5S is a proven method, but it is a method that has to be adapted 

to what type of production you have and how the production is carried out at the active 

factory. By implementing 5S in smaller areas, you create control over the work, and the 

impact on the entire business becomes less when you work out which method fits best in that 

particular production. 

That only a fraction of companies in Sweden have looked up and implemented Lean and 5S, 

which is a part of Lean, is a mystery. For a long time, it has been seen how well it works in 

Japan, but only lately it has been noticed here. Right now, it is beginning to be implemented 

more and more here too, and many companies have understood that this is the future's most 

efficient production. 

By using the revision method and continuously having discussions with the relevant workers 

in the intended area of implementation, 5S has been incorporated in a way that fits this type of 

area. When the new lubrication depot was designed, it was also done in conjunction with the 

lubricants working there and the managers responsible for the lubrication depots. After the 

implementation of this lubrication depot the work has now begun with implementation of the 

other lubrication depots around the factory. 

There is a lot of literature and many studies about Lean and 5S to choose from, but what was 

important with this project was to find reference literature that was very structured and easy to 

follow. This depends on the result in the lubrication depots, i.e. the implementation of 5S in 

the lubrication depots should be easy to follow and everyone should be able to work 

according to the new instructions. Several sources have been used in my report, but the main 

source for my work is the Prevent website. 

The result of this work shows how much better and more efficient a workplace can be by 

implementing 5S in everyday work. It also shows that 5S may sound like an easy task to 

implement, and sort, structure, systematic cleaning as well as standardisation, can be done 

without major problems if you have receptive employees. While self-discipline is a more 

difficult issue that requires a lot of work from the leaders, and that one manages to get the 

employee on the same side, with the same goals. 

Given the importance of companies to constantly streamline their production and to save 

money, this report and this work is very important for future production development. 
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1. Inledning

Världen över är det numera vanligt att en eftersträvan av LEAN finns bland 

producerande företag. Ordning och reda samt att minska olika typer av slöserier är 

mycket eftertraktat för att få produktionen att flyta på bättre och i sin tur spara pengar. 

Men också för att skapa en mer trivsam arbetsmiljö och minska stress. 

Detta projekt ska hjälpa till att införa 5S som är en del av LEAN, införandet ska ske i 

en del av BillerudKorsnäs fabrik, nämligen i en av deras smörjdepåer. Smörjdepån 

som valdes ut för att göra ett så kallat pilotprojekt var en smörjdepå till en specifik 

pappersmaskin. Denna specifika smörjdepå ansågs ha ett stort behov av införandet, 

och ansågs vara bäst att börja på. En smörjdepå är ett rum där oljor och smörjfetter 

förvaras. Oljor och smörjfetter förvaras separat eftersom risken för skador och 

spridning ska minska vid brand. Om olyckan skulle vara framme och olja skulle läcka 

ut så är det viktigt att ta hänsyn till miljön och stoppa eventuell spridning. Eftersom 

BillerudKorsnäs tillverkar hygienstämplat papper, vill man inte heller att oljan ska ha 

lätt att nå det färdiga pappret. Det finns även en efterfrågan på lätt spårbarhet av oljor 

ska finnas. 

Ordning och reda i smörjdepån är av allra största vikt då det är smörjarens uppgift att 

se till att alla maskiner har rätt mängd olja och smörjfett. Det är också deras skyldighet 

att se till att ren olja tillförs till maskinerna, samt att olja inte blandas då detta kan 

medföra att bra egenskaper hos oljorna tar ut varandra och istället skapar oönskade 

effekter i maskinerna. Om dessa uppgifter inte uppfylls så finns risk för driftstörningar 

eller maskinstopp, vilket kostar företaget mycket pengar.  

Ett bra och genomtänkt förebyggande underhåll är en av de viktigaste sakerna som kan 

se till att detta inte sker. Därför bör smörjdepån både vara ren och snygg, och 

dessutom ska allt vara på rätt plats så att smörjaren ska kunna göra sitt jobb så 

effektivt som möjligt.  

Då mycket tid går åt till att leta efter verktyg, ritningar, material och dokument med 

mera, så ser många företag till att införa 5S i sin produktion. Det som ofta inte 

reflekteras över och tas med i tankarna är att säkerheten kan höjas väsentligt med hjälp 

av 5S. (Prevent, 2017) 

Att lyckas med 5S är kanske inte så enkelt som det låter. Själva stegen i 5S är inte 

svåra att följa och att implementera, det är att ändra människors beteende som är det 

svåra. Därmed behöver man ha ledningens fulla stöd och det är ledningen som måste 

dra i projektet. Utan en aktiv ledning genom arbetet är det mycket svårt att nå ett bra 

resultat. (Prevent, 2017) 

Med detta sagt finns det ingen anledning till att inte införa 5S eller i alla fall delar av 

det i sitt arbetsliv. 
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1.1. Om företaget 

BillerudKorsnäs är ett företag som utmanar traditionella förpackningar med nya och 

hållbara lösningar med material som ökar vinstmarginalen för kunder parallellt som 

miljöpåverkan hålls nere. Inom koncernen finns en strategi för en mer hållbar framtid där 

man har flera olika kraftfulla metoder som ska föra bolaget framåt i en positiv utveckling. 

BillerudKornäs har i dagsläget fem stycken produktionsanläggningar i Sverige samt sitt 

huvudkontor i Solna, norr om Stockholm. Dessutom har man två anläggningar 

utomlands. En anläggning i England och en i Finland. (BillerudKorsnäs, 2018) 

2012 slogs företagen Billerud och Korsnäs samman för att kombinera över 150 år 

erfarenhet av pappers- och skogsindustri. Med hjälp av denna sammanslagning kan man 

erbjuda expertis över hela produktionskedjan och genom detta bidra till att spara resurser, 

öka vinstmarginalen och inspirera andra runt om i världen. (BillerudKorsnäs, 2018) 

Produkter som skapas av det papper BillerudKorsnäs producerar är: 

• QuickFill® Clean som är en typ av cementsäck.

• FreeFormPack®, en pappersförpackning som är formbar.

• BillerudKorsnäs D-Sack, en cementsäck som försvinner när den slängs i mixern.

• Axello® ZAP, en pappersförpakning med egenskapen att kunna förseglas.

• BillerudKorsnäs Artisan, ger möjlighet till unika taktila ytor.

• BillerudKorsnäs FibreForm®, som erbjuder extrem formbarhet.

 (BillerudKorsnäs, 2018) 

1.1.1. BillerudKorsnäs Gruvön 

Produktionsanläggningen Gruvön som ligger i Grums kommun i Värmland är ledande i 

världen gällande tillverkning av fluting. Flutingen är det vågiga skiktet i wellpapp. 

Materialet används till både industri- och livsmedelsprodukter eftersom det kan tillverkas 

i olika hårdhet. På Gruvöns bruk produceras även andra typer av papper och ytskikt. 

BillerudKorsnäs producerar exempelvis papper som används till ytskiktet för många 

skönhets- och livsmedelsprodukter. Papper som används till bl.a. mjöl, socker och gryn 

produceras också på anläggningen. I listan på produkter som tillverkas av 

BillerudKorsnäs papper kan även Säckpapper och Vätskekartong adderas. Säckpapper 

används till industriella ändamål t.ex. cementsäckar och Vätskekartong används till 

flytande livsmedel i form av juice, yoghurt och mjölk. (BillerudKorsnäs, 2018) 
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På anläggningen finns det även ett utvecklingscenter som dagligen jobbar med att ta fram 

nya produkter men även att utveckla befintliga så att man håller jämna steg med 

konkurrenterna. (BillerudKorsnäs, 2018) 

 

BillerudKorsnäs Gruvön har en produktionskapacitet på 710 000 ton/år och de har i 

dagsläget ca 850 anställda. (BillerudKorsnäs, 2018) 

 

1.2. Bakgrund och syfte med arbetet 
 

För att minska risken för driftstörningar och oplanerade stopp krävs ordning och reda vid 

smörjunderhållet. Ordning och reda är också en förutsättning för ett fungerande och 

förebyggande underhåll.  

 

Genom att införa 5S och då även en standard för hur en smörjdepå ska se ut, uppnås en 

arbetsprocess som förenklar arbetet för medarbetarna. Ordning och reda, 5S, krävs för att 

skapa förutsättningar till ett effektivt förebyggande och planerat underhåll.  

 

Denna uppsats syftar till att införa 5S i en smörjdepå och på så sätt hjälpa till att 

underlätta smörjarbetet. Arbetet ska även ge möjlighet till att sprida 5S arbetet vidare i 

fabriken, och att det ska kunna implementeras i alla de smörjdepåer som BillerudKorsnäs 

Gruvön har. 

 

 

1.3. Frågeställningar 
 

Följande frågeställningar har tagits fram: 

 

• Vilka förbättringar kan göras i smörjdepån genom användande av 5S? 

 

• Finns det möjlighet att arbetet i smörjdepån standardiseras och på vilket sätt? 

 

• Hur mycket kan arbetet med att felsöka effektiviseras genom att implementera 

5S på arbetsplatsen? 
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1.4. Mål 
 

Målen som företaget ansåg var viktiga var: 

 

• Ta fram en standard för hur en smörjdepå ska se ut samt implementera denna 

på en smörjdepå. 

 

• Skapa ordning och reda genom 5S på en smörjdepå. 

 

• Standarden bör vara av typen att den går att implementera på alla smörjdepåer 

på Billerud i ett senare skede. 

 

1.5. Avgränsningar 
 

• Projektet kommer att kretsa kring att i första hand ta fram en standard för en 

smörjdepå. 

 

• Projektet kommer inte att fokusera på smörjarnas alla arbetsuppgifter, utan 

endast ha fokus på smörjdepån. 

 

• Standarden som ska implementeras i arbetet kommer endast att skapas utefter 

BillerudKorsnäs arbetssätt. Den kommer då inte generaliseras det vill säga, de 

nya rutinerna kommer endast passa BillerudKorsnäs och inte andra företag. 

 

• Shitsuke – Självdisciplin kommer inte att beröras, förutom en förklaring om 

vad det innebär.  Detta på grund av att det är arbetsgivaren och ledarens 

uppgift att se till att varje medarbetare följer den överenskomna standarden.  
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2. Teori 
 

2.1. LEAN 
 

Lean är ett begrepp som har blivit allt vanligare i svensk industri på senare tid. Begreppet 

kommer från TPS som betyder Toyota Produktion System. Denna typ av tänk kring att 

minska slöserier uppkom av Toyota efter andra världskriget då det fanns ett stort behov 

av att spara in så mycket det bara gick på alla möjliga punkter. (Jirby, 2005) 

 

Väldigt förenklat kan man säga att Lean syftar till att minimera alla former av slöseri. Det 

viktiga inom Lean är att ta bort alla moment som skapar eller kan skapa ett slöseri som i 

slutändan inte gynnar kunden. De huvudsakliga tankarna inom Lean har stora likheter 

med flera värderingar i offensiv kvalitetsutveckling. (Bergman & Klefsjö, 2014) 

 

Lean kan, som mycket annat, tolkas olika av olika individer. En del tycker att Lean 

Production är lika med att använda en typ av tillvägagångssätt som skulle kunna klassas 

som Lean. Det finns också vissa som anser att Lean är en strategi som ska föra företaget 

framåt inom produktion och arbete. (Bergman & Klefsjö, 2014) 

 

Lean är inget projekt som genomförs och att ett slutligt resultat nås, det måste arbetas 

med kontinuerligt under hela företagets livstid. Lean handlar mer om ett system eller 

förhållningssätt för hur verksamheten ska bedrivas. Lean är alltså ett övergripande 

begrepp som omfattar företagskultur, värderingar, grundläggande principer, metoder, 

ledarskap, medarbetarskap etc. Det går egentligen inte att säga att företaget 

”implementerar” Lean utan det handlar mer om att stegvis närma sig en vision om att 

eliminera allt slöseri. I praktiken är det omöjligt att driva ut allt slöseri ur en verksamhet 

då det alltid kommer finnas oförutsedda händelser som man får ta hand om. (Petersson & 

Johansson, 2009) 

 

Det finns diskussioner som talar både för och emot att använda sig av Lean. Men 

fördelarna väger tyngre än nackdelarna. Det som alltid ska finnas i åtanke är att Lean 

oftast inte kan användas rakt av, då det är anpassat för en viss typ av industri. Därmed bör 

modifieringar göras för att få det att fungera i olika typer av företag. Genom att 

genomföra ett framgångsrikt Lean-arbete kan bland annat dessa parametrar påverkas 

positivt: Kvalitet, kostnad, flexibilitet, leveranssäkerhet och leveranstid med mera. 

Medarbetarna påverkas också positivt genom ett framgångsrikt Lean-arbete. Det går 

exempelvis att se att stressen minskar betydligt av ordning och reda. Medarbetarna får 

ökad kompetens då ett Lean-arbete växer fram. Bättre samarbete och minskad frustration 

sker också. Medarbetarna skapar sig även en bättre förståelse för helheten, och de får en 

säkrare arbetsplats vilket skapar trygghet. (Petersson & Johansson, 2009) 

 

2.1.1. LEAN produktion 

 

Lean production är det ursprungliga begreppet, men det går under förkortningen Lean ute 

i produktionsvärlden. Ordet ”production” kan misstolkas av vissa som då tror att Lean 

endast är till för i producerande verksamheter. Begreppet Lean lanserades först i USA 

och där omfattar ordet ”production” alla funktioner inom ett företag eller verksamhet. 

Detta innebär följaktligen att all verksamhet i ett företag, från produktutveckling till 

fakturering, innefattas av Lean. Det värdeskapande arbetet i dessa verksamheter 
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verkställs för att det ska finnas möjlighet att producera produkter/varor/tjänster som kan 

generera intäkter. Denna innebörd av Lean Produktion medför att Lean även kan brukas  

utanför traditionellt tillverkande verksamheter. (Petersson & Johansson, 2009) 

 

2.1.2. De 8 slöserierna 

 

Det är viktigt att förstå det värde som skapas i produktionen men det är minst lika viktigt 

att man kan upptäcka och då även ta bort eventuella slöserier för att på så sätt öka 

effektiviteten i produktionskedjan. Det vanliga är att 8 slöserier nämns enligt nedan se 

även figur 1: 

 

• Överproduktion – Med överproduktion menas att produkterna blir klara innan de 

behövs så man är tvungen att lagra dem någonstans i väntan på att använda dem. 

Överproduktion kan medföra flera andra slöserier och är därför ett allvarligt slöseri 

som bör åtgärdas.  

 

• Väntan – Medarbetare eller delar som blir stående/liggande utan att skapa något 

värde. 

 

• Onödiga transporter – En transport skapar inget värde för kunden och bör därför 

elimineras eller minimeras. Om transporter kan organiseras effektivt så kan man 

minimera detta slöseri. 

 

• Inkorrekta processer – Om en process inte möter de krav som ställs så behöver den 

justeras så att den blir så effektiv som möjligt. 

 

• Onödiga rörelser – Onödiga rörelse av en medarbetare utför ett slöseri och skapar 

dålig ergonomi. 

 

• Onödiga lager – Material som ligger och väntar på att det ska användas skapar inget 

värde. Istället kan man använda sig utav Just in Time – metoden. 

 

• Defekter – Omarbetning av produkter och enheter är ett självklart slöseri då det 

kostar extra tid, material och då även pengar. 

 

• Outnyttjad kreativitet hos medarbetare – Att lyssna på sina medarbetare och deras 

förlag på lösningar kan bespara företaget mycket tid och pengar. 

 

 

(Bergman & Klefsjö, 2014) 
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2.1.3. De två pelarna 

Nyckeln till en resursoptimerad tillverkning och design samt utförandet av ett företags 

produkter och tjänster är enligt företaget Toyota, Just-In-Time (JIT). Det är Toyota som 

är grundare till metoden JIT och man har under flera år jobbat hårt med att standardisera 

och effektivisera sin verksamhet. (reLean, 2017) 

Toyota har jobbat hårt med att implementera JIT i hela sin produktionskedja och det är 

numera en av deras viktigaste metoder inom produktionen. Med JIT menas att det 

produceras och flyttas produkter endast när det är nödvändigt. Det ska samtidigt utföras i 

exakt rätt tid och så effektivt som möjligt till minsta möjliga kostnad. (reLean, 2017) 

Genom JIT angriper man ett antal nyckelpunkter som syftar till att maximera utnyttjandet 

av befintliga resurser. På så sätt kan väntetider minimeras, genomloppstiderna optimeras 

samt effektiviteten ökar. Denna metod har visat sig ge flertalet positiva effekter:  

Figur 1: Illustrering av de 8 slöserierna, (Odhe, 2016). 
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• Storleken på lagret kan minskas. Ett stort lager medför en minskad servicegrad på 

grund av minskad noggrannhet och värdeminskning i systemet. 

 

• Minimala resurser leder till en produktivitetsökning. 

 

• Motivationen och moralen på arbetsplatsen ökar. 

 

• Kvalitén förbättras. Man vill minimera risken att en störning uppstår för att 

konsekvenserna blir för höga. 

 

• Minskade resurstillgångar ger en större vinstmarginal för produkten.  

 

(Nord & Pettersson, 2006) 

 

Utöver JIT som är den första pelaren, så krävs också Jidoka (andra pelaren) för en lyckad 

organisation. Jidoka handlar om att produkten ska kvalitetssäkras. För att kunna göra 

detta krävs att man bygger upp ett system där det är lättare att göra rätt från början. 

Dessutom syftar Jidoka till att processen ska stoppas direkt om något skulle gå fel eller 

om ett moment skulle ta för lång tid. (Petersson & Olsson, 2015) 

 

Ett felaktigt antagande är ofta att steget med att göra rätt från början missbedöms som 

något som är enkelt att införa. I praktiken kan det vara en mycket stor utmaning att 

säkerställa att felaktigheter inte letar sig vidare i flödet. Några av de lite större problemen 

som måste tas hänsyn till är bland annat: 

 

• Definitionen av vad som är rätt kvalitet från respektive process måste vara tydligt 

definierad. 

 

• Det kan finnas för många valmöjligheter för hur arbetet ska utföras om det inte 

finns en tydlig beskrivning i arbetssättet om hur allt ska göras kan det påverka 

kvaliteten negativt. 

 

• Om standarden kring arbetssätt inte följs av arbetsstyrkan, kan detta påverka 

resultatet radikalt. 

 

• Ett förebyggande underhåll samt att utrustningar kalibreras noggrant är en 

förutsättning för bra produktkvalitet. Detta måste alltså följas, men är något som 

kanske glöms bort. 

 

• Rädsla för att uppmärksamma fel och brister kan finnas om risk för att straff och 

negativa åtgärder kan utdelas. 

 

• En feluppfattning kan finnas om att det kan skapas förseningar i leverans eller att 

det kan leda till övertid om ett stopp sker. Detta beror på okunskap om hur mycket 

tid och energi det går åt till felaktiga produkter där kvaliteten brister.  

   

             (Petersson & Olsson, 2015) 
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För att nå framgång med Jidoka måste det inses vad det handlar om. I grunden handlar 

Jidoka om lärande. Det handlar om att det finns behov av att både skapa rätt kvalitet och 

att leverera i rätt tid. Jidoka är därför indelad i inbyggd kvalitet och att stoppa vid fel. 

Enklare beskrivning av de två pelarna illustreras tidigare i figur 2. (Petersson & Olsson, 

2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Ledarskapets roll i Lean 

 

I Lean är ett bra och engagerat ledarskap av allra största vikt. Utan ett bra ledarskap 

tenderar införandet av Lean att fallera. Det är viktigt att både chefer och medarbetare 

förstår principerna och metoderna i Lean genom att komma överens om vilka metoder 

som passar bäst för att nå ett bra resultat. Ledarna för varje grupp behöver således ha 

principer, metoder och arbetssätt högt på sin prioriteringslista. (Petersson & Olsson, 

2015) 

 

Inom Lean brukar man tala om fyra principer som alla ledare ska följa för att utveckla sin 

personal och arbetssätten: 

 

- Träna är den första ledarskapsprincipen och den syftar till att ge medarbetarna den 

nödvändiga träning och utbildning för att kunna genomföra ett arbete med Lean-

metoder. Det kan t.ex. ha att göra med att man berättar för medarbetarna om 

organisationen och företagets värderingar. 

 

- Efterfråga arbetssätt syftar till att se till att arbetssätten man kommit överens om 

inom företaget verkligen följs. Genom att chefen eller ledaren är involverad och 

ställer mycket frågor kan denne upptäcka om det behövs mer träning hos någon 

grupp för att effektivisera arbetet och nå ett bättre resultat. 

 

- Ge stöd är den tredje ledarskapsprincipen och handlar om att ledaren behöver 

avsätta tid för medarbetarna och finnas som stöd när dem behöver det. Helst ska 

chefen endast ge stöd åt medarbetarna på deras problem och inte lösa problemet åt 

Figur 2: Illustrering av hur de två pelarna i TPS, även kallat Lean, 

hör ihop, (Produktivitetsbloggen, 2018) 
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dem. Det denne ska göra istället är att försöka låta medarbetaren komma på svaret 

för att denne då ska få en bättre förståelse för verksamheten som bedrivs. 

 

- Utmana är den fjärde ledarskapsprincipen och syftar till att man som ledare ska 

våga utmana företagets och organisationens principer och metoder för att kunna 

konkurrera med andra företag. 

 

(Petersson & Olsson, 2015) 

 

Som tidigare nämnt är ledningens engagemang och attityd väldigt viktig för att lyckas 

med Lean. Utan en ledning som tydligt leder arbetet och påvisar hur viktigt det är med 

metoderna inom Lean, är sannolikheten stor att framgången uteblir. Det är just denna 

anledning som är vanligaste orsaken till att förbättringar misslyckas. (Sörqvist, 2015) 

 

2.2. 5S 
 

En del i Lean handlar om 5S. 5S är ett verktyg för att skapa ordning och reda och på så 

sätt minska de 8 slöserierna. Genom att implementera 5S i ett företag så skapar man en 

välorganiserad miljö. En välorganiserad miljö gör att effektiviteten ökar och att tid 

sparas. Eftersom man dessutom minskar behovet av utrymme så skapas en trevligare och 

mer säker arbetsmiljö. Genom att jobba med ett S i taget och att ta dem i den ordning de 

kommer så skapas ett slags recept för hur man lyckas med 5S, och omarbetning undviks. 

(Sörqvist, 2015) 

 

BillerudKorsnäs viktigaste värderingar handlar om en lönsam tillväxt som ska integreras 

med utveckling och ett hållbart tänkande. Värderingarna delas upp i delvärderingar som 

består av: 

 

• Position – expansion bland värdekedjorna 

 

• Innovation – omvandling av smarta idéer till nya lösningar och material 

 

• Hållbarhet – allt ska, om möjligheten finns, integreras och förbättras 

 

• Effektivitet – arbetssättet ska vara kundfokuserat   

 

Dessa värderingar står på en bas av att ”Människor driver förändring”, och för att göra 

detta krävs det ett nytänkande bland medarbetarna men även att dem känner ansvar för 

sitt arbete, samarbetar bra och skapar värde för företaget och hela organisationen. 

(BillerudKorsnäs, 2018) 

 

Att arbeta med Lean handlar om att gå från sina värderingar och principer som företaget 

har, till att implementera dem i en metod som sedan genererar i ett resultat, se figur 3. 

Resultatet ska göra att företaget utvecklas och löser eventuella problem som finns. Vid 

arbete med Lean så kan bland annat dessa metoder användas: Skapa flöde genom Just-in-

time, ta bort allt som stör flödet med hjälp av Jidoka och minimera slöserierna genom 5S. 

(Odhe, 2017)    
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Figur 3: Ett exempel på hur en Leanprocess ser ut. (Odhe, 2017) 

 

Utan ett engagerat ledarskap är inte 5S möjligt. Något som ledarna måste ta med i 

beräkningen är att det oftast är mycket svårare att föra in 5S i organisationen än vad man 

tror. Att ändra attityder och beteende på medarbetare är ingen lätt uppgift, och det är just 

därför som ledarna måste vara helt övertygade själva om att de vill genomföra 5S. Annars 

blir det näst intill omöjligt att övertyga medarbetarna om att 5S är en bra sak och något 

att sträva efter. (Sörqvist, 2015) 

 

2.2.1. Seiri – Sortera 

 

Enligt Johansson bör man börja med att sortera de föremål (verktyg, material med mera) 

som finns inom arbetsområdet för att uppnå en översiktsyn. Det man också vill uppnå 

med detta är att skilja på de objekt som används ofta från objekt som används mer sällan 

eller aldrig. Föremål som används frekvent ska placeras i anslutning till där de används 

och de föremål som aldrig används bör tas bort från arbetsplatsen. (Petersson & 

Johansson, 2009) 

 

Det är viktigt att tänka efter och komma fram till vad som verkligen är nödvändigt för att 

kunna genomföra det dagliga arbetet. Denna process kan låta enkel men det kan vara 

ganska svårt då vi har ofta svårt att göra oss av med saker som ”är bra att ha”.  

(Prevent, 2017) 

 

2.2.2. Seiton – Strukturera 

 

Alla föremål som används ska ha en bestämd plats. T.ex. verktyg som används vid ett 

visst moment ska placeras där detta moment ska utföras. Dokument och andra papper ska 

placeras på ett sätt att medarbetarna slipper leta. Detta kräver en välorganiserad struktur 

och standardiserad namngivning av dokument. Det är lika viktigt att veta var olika 

verktyg med mera ska finnas som det är att fort kunna avgöra om de saknas för att då 

kunna hitta eventuella avvikelser. (Petersson & Johansson, 2009) 
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2.2.3. Seiso – Systematisk städning 

 

Systematisk städning handlar mindre om städning och mer om att se till att saker är i 

ordning och att allt går som det ska. Bra städrutiner medför att städmomentet kan 

minimeras och därigenom att mer tid kan läggas på att se till att allt är i bra skick istället. 

Dessutom är det av högsta grad viktigt att stoppa ursprunget till nedsmutsning. (Petersson 

& Johansson, 2009) 

 

Medarbetarna måste komma överens om en lämplig nivå på städningen och i samarbete 

hitta ett sätt att uppnå denna. Det finns en anledning till att städningen utförs av samma 

personal som arbetar med utrustningen. Det går då att upptäcka fel och avvikelser i ett 

tidigt skede vilket är bra för effektiviteten, antalet fel i produktionen minimeras och även 

materialförlusterna minskar. (Prevent, 2017) 

 

2.2.4. Seiketsu – Standardisera 

 

Efter att de tre första ”S:en” är genomförda och gruppen är eniga om hur saker och ting 

ska fungera är det dags att upprätta en standard för arbetssättet. Man kan säga att 

standardiseringen är en handskakning eller en överenskommelse om att det nya upplägget 

som gruppen har skapat på arbetsplatsen gäller. Standardiseringen kan t.ex. innefatta 

vilka olika typer av föremål som ska finnas tillgängliga på de olika arbetsstationerna, hur 

rutinerna för städning ska se ut och hur nya verktyg, vid behov, beställs. Det är mycket 

viktigt att skapa simpla standarder och rutiner som är lätta att förstå och följa. Ett upplägg 

som kräver mycket administrativt arbete och som är svårt att aktualisera kommer också 

att bli svårt att upprätthålla i framtiden. (Petersson & Johansson, 2009) 

 

2.2.5. Shitsuke – Självdisiplin 

 

Att få alla i arbetsgruppen att följa den överenskommelse gällande standarder och rutiner 

är ofta det mest krävande momentet men samtidigt också det viktigaste. Det beror på att 

det till största del handlar om att ändra kultur, attityder och beteenden på arbetsplatsen. I 

en del fall kan det ta många år att få det nya arbetssättet att fungera riktigt bra, då det 

bygger på att arbetarna självmant ska driva sökandet efter förbättringar. Här är det viktigt 

att ledningsgruppen har en förståelse för att det kan ta lång tid att förändra kultur, 

attityder och beteenden på ett företag. Annars är risken överhängande att deras 

engagemang avtar. Om ledningen inte ligger i och slutar att efterfråga en metod, vilken 

det än är, kommer medarbetarna väldigt snart att överge den. (Petersson & Johansson, 

2009) 
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2.3. Störning i produktionen   

 

2.3.1. Hydrauloljans roll i produktionen   
 

I hydraulsystem används flera olika typer av vätskor. Vätskorna som kan användas är 

mineraloljebaserade-, vattenbaserade-, syntetiska- samt vegetabiliska hydrauloljor. 

Genom att välja rätt vätska till rätt maskin uppfylls de funktionskrav som ställs under 

produktens livscykel. (Isaksson, 2015) 

 

Genom användning av mineralolja tillfredsställs de flesta kraven som krävs av en 

hydraulolja. Ligger fokus på egenskaper så som extrema tekniska krav, brandsäkerhet 

eller kraven som hela tiden ökar med avseende på miljön, möter de andra typerna av 

fluider upp dem bättre. (Isaksson, 2015) 

 

Framställning av mineraliska hydrauloljor sker genom mineraliska råoljor som utgör en 

blandning av olika kemiska föreningar. För att framställa syntetiska produkter använder 

man mineraliska råoljor som utgångsämne och bygger upp produkten enhetligt. De 

föreningar som är väldefinierade framställs genom kemiska reaktioner där temperatur, 

tryck och mängdförhållande styrs. (Isaksson, 2015) 

 

När hydrauloljor började användas var de enkla produkter, men i takt med den växande 

efterfrågan på förbättrade egenskaper hos hydrauloljan förses den med allt större mängd 

tillsatser. De olika kraven på hydrauloljan sätts upp beroende på system typ och 

användning. (Isaksson, 2015) 

 

Hydrauloljor som är svårbrännbara kan uppdelas i två grupper. Dessa grupper består av 

vattenbaserade hydrauloljor som med vattnets närvaro hindrar vätskan från att antändas, 

samt syntetiska vätskor där antändningen försvåras av den kemiska strukturen. (Isaksson, 

2015) 

 

Nyckeln till att kunna ha ett välfungerande system beror på hydrauloljans kondition och 

dess förmåga att utföra sin uppgift i hydraulsystemet. De viktigaste uppgifterna för 

hydrauloljor är: Den primära funktionen för hydrauloljan är effektöverföring. Det vill 

säga att vätskan på ett så effektivt sätt som möjligt ska överföra energi från pump till 

motor/cylinder. Hydrauloljan skall också ha en smörjande effekt. Vätskan ska alltså 

separera ytor vid relativrörelse, samt reducera nötning och friktion. En annan egenskap 

vätskan har är att den tätar. Den ser alltså till att tillhandahålla en tätande funktion mellan 

låg- och högtrycksida, som exempelvis ventiler. Genom att absorbera och avlägsna värme 

hjälper hydrauloljan till att kyla. Hydrauloljan hjälper även till att föroreningsreglera. 

Detta innebär att vätskan förflyttar föroreningar och partiklar från hela systemet till 

filtren. Dock ska tilläggas att vätskan har en begränsning i sin förmåga att förflytta smuts, 

och att för mycket främmande partiklar kommer ha negativ inverkan på 

motor/pump/cylinder. (Isaksson, 2015) 

 

Om oljan skulle blandas eller om smuts skulle komma i den så kan de bra egenskaperna i 

oljan gå förlorade, eller så kan det skapas oönskade egenskaper, som vidare skapar 

störningar i produktionen. (Isaksson, 2015) 
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3. Metod

3.1. Kvalitativ metod 

I områden där det krävs en djupare förståelse och kunskap passar det bäst att använda sig 

utav kvalitativa metoder. Om vetskapen inom området måste komma steg för steg för att 

man ska få full förståelse kan det passa med en intervjumetod som man kan anpassa efter 

situationen som uppstår. En väldigt stor fördel med kvalitativa metoder är just att de kan 

anpassas från situation till situation och hur utvecklingen av studien fortgår. (Eliasson, 

2013) 

De kvalitativa metoderna används på bästa sätt till de områden där de kvantitativa 

metoderna inte når ända fram och ge tillräcklig information. Däremot är den kvalitativa 

metoden inte den bästa att använda i dem undersökningar där man vill få fram sitt resultat 

matematiskt, d.v.s. med siffror och statistik. (Eliasson, 2013) 

3.2. Kvantitativ metod 

Metoder som baseras på matematik och statistik kallas för kvantitativa metoder. Siffrorna 

som man får fram från denna metod behöver analyseras för att få ett tydligt resultat. 

Oftast när man använder sig utav kvantitativa metoder så gör man det med hjälp av 

intervju- och/eller intervjuundersökningar. Med dessa metoder tar man in mätbara data 

som redovisas som statistik i resultatet. (Eliasson, 2013) 

När enkät- eller intervjuundersökningen verkställs behöver man utforma sin enkät eller 

sitt formulär med bestämda och tydliga svar. Detta för att göra sammanställningen i 

resultatdelen enklare. (Eliasson, 2013) 

Resultatet kan påverkas mycket beroende på vilken metod som väljs även om innehållet i 

dem olika metoderna inte är olika. I en kvalitativ metod är det av högsta grad viktigt att få 

in så många svar som möjligt samt att spridningen på frågorna når så många olika 

grupper som möjligt vid till exempel enkätundersökningar. Vid misslyckande att få in 

tillräckligt många svar kan resultatet bli vilseledande. Det gäller att man analyserar vilken 

metod som passar bäst och ger mest underlag inom den tiden och dem resurserna man har 

tillgång till. (Eliasson, 2013) 

De kvantitativa metoderna bör användas när man vill mäta och undersöka vad en stor 

massa tycker och tänker. Vid jämförelse med de kvalitativa metoderna går det med 

förhållandevis små medel få fram information över många områden på kort tid. Det 

negativa med kvantitativa metoderna är att det ofta blir svår att få några utförliga och 

djupare svar på sina frågor. Det som underlättar vid kvalitativa metoder är att 

sammanställningen av resultatet ofta går snabbare än vid en kvalitativ undersökning. 

(Eliasson, 2013) 
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3.3. Intervju 

Genom en intervju kan man få fram önskad information genom olika metoder. En 

sammanställning kan göras för att på ett enkelt se sambandet mellan de olika metoderna 

för att få fram rätt information. Det kan förenklat kallas för direkt-indirekt och 

strukturerad-ostrukturerad informationsinsamling. Med en direkt insamling av 
information tar man hjälp av egna intryck och känslor för att ta in rätt uppgifter. Med 
en indirekt insamling av information tar man in rätt uppgifter via någon annan som 
upplevt en särskild situation. Den andra dimensionen i sambandet kallas för 

strukturerad respektive ostrukturerad intervjumetod. Denna del har att göra med hur 

mycket man styr svaren som fås vid intervjustudien. Ställs det väldigt öppna frågor 
eller frågor som till exempel endast går att svara ja eller nej på spelar in på den här delen.  

(Ekholm & Fransson, 2013) 

3.4. Observationer 

Observationer tillåter att man får följa det arbetet och dem rutiner som pågår varje dag. 

Under en observation finns det ett passivt eller aktivt deltagande. Under ett aktivt 
deltagande görs jobbet som observeras tillsammans med alla andra medarbetare. Detta 

görs för att få en bättre förståelse för arbetet som dem utför dagligen. Vid ett passivt 

deltagande är man istället den som följer efter och observerar på håll för att få en 
helhetsbild och på så sätt kunna upptäcka eventuella brister i arbetet som kan förbättras. 

(Ahrne & Svensson, 2011) 

Att göra en bra observation är en konst som kan vara svår att bemästra fullt ut. Det bästa 

resultatet uppnås genom att kombinera ett aktivt och ett passivt deltagande, men det kan 

vara svårt att få till då många har problem med att minnas allt man varit med om eftersom 

det då inte finns möjlighet att anteckna det. Vid valet att anteckna på papper kan det ges 
fel intryck till dem som observeras och få dem att känna sig obekväma vilket kan leda till 

ett felaktigt resultat. (Ahrne & Svensson, 2011) 

Passiva och aktiva observationer kan ge olika information som kan vara viktig beroende 

på vad målet är. Vid en passivt deltagande observation fås helheten och ser eventuella fel 

och brister men det kan vara svårt att få förståelse för hur arbetet rent praktiskt fungerar. 
Vid aktivt deltagande kan eventuella diskussioner tas upp med dem som arbetar och få 

deras perspektiv på situationen för att på så sätt få informationen som eftersträvas. (Ahrne 

& Svensson, 2011) 

3.5. Val av metod 

Observationer sätter grunden för  metoden som  ska användas för att komma fram till 
resultatet. Tanken är att se ett företag som har kommit långt i sin process med 5S för att 
sedan gå tillbaka till smörjdepån på BillerudKorsnäs och implementera dem delarna som  

anses passa där. På BillerudKorsnäs kommer det finnas flera till hjälp, bl.a. en handledare 
men för att få en extra synvinkel på hur 5S implementeras och vad som ska tänkas på tas 
tillfället i akt att gå till ett till företag. Både på BillerudKorsnäs och på det andra företaget 
kommer det att hållas i en kvalitativ intervju så att projektet får tillgång till så mycket 
information som möjligt under den begränsade tiden.  

En annan del i observationen kommer vara att följa med en smörjare under en 

arbetsdag för att se hur denne jobbar och vad smörjarna faktiskt gör under en dag. 
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Genom detta är förhoppningen att tidigt kunna se problem som kan lösassamt arbeten

som kan effektiviseras genom att använda sig utav 5S.  

Vidare kommer det även att användas en enkätundersökning i form av en 
revisionsblankett som kommer gå ut till ca 10 smörjare på BillerudKorsnäs samt chefer 

som på olika vis är engagerade i smörjdepåerna. Syftet med revisionsblanketten är att få 

en så bred överblick som möjligt över de parametrar som kommer att påverkas i arbetet, 
och hur de parametrarna ser ut i nuläget. Revisionen kommer att göras igen efter att 

arbetet är klart för att kunna se om arbetet har uppnått en förbättring i ordning och reda.

När observationerna, intervjuerna och enkätundersökningarna är genomförda ska en 

workshop utföras tillsammans med smörjarna och deras chef. Workshopen kommer 

hamna en bit in i arbetsprocessen då arbetet kräver en del baskunskaper om ämnet. Syftet 
med workshopen är att få fram smörjarnas åsikter om hur en bra smörjdepå ser ut och 

fungerar. Tanken är att kunna implementera alla relevanta och möjliga idéer från 
smörjarna, och utnyttja deras kreativitet så den inte går till spillo. Inspirationen till hur 
workshopen förbereds och genomförs på bästa sätt kommer från internetsidan:
(inhouse, 2017).

5S är en erkänd metod som kommer användas genom hela projektet, då det är denna som 

ska införas. För att kunna införa 5S måste 5S användas när det arbetas med att sätta en 
standard på förändringen. Varje S kommer arbetas igenom var för sig på ett så strukturerat 

och genomtänkt sätt som möjligt. Här kommer checklistor av typen som finns i bilaga 1 

användas för att försäkra att inga viktiga steg glöms bort.  
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Litteraturstudie 

Val av 

frågeställningar 

Val av metod Intervju och enkät Observation 

Sammanställning Sammanställning 

Resultat 

Analys 

Diskussion och 

slutsats 

5S 

Figur 4: Sammanställning över den planerade arbetsprocessen. 
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3.6. Analysmetod 
 

Vid analysen av resultatet går det att använda sig utav olika metoder. De metoderna som 

går att använda sig utav är deduktiv och induktiv. Den deduktiva metoden används när 

det finns ett antal frågeställningar att jobba utifrån samt att man har en teoretisk 

inlärningsfas i ryggen. En induktiv analysmetod grundar sig på en erfarenhetsmässig 

analys och man har således ingen teoretisk bakgrund att utgå ifrån. Ofta används båda 

analysmetoderna då det blir svårt att endast använda den ena eller den andra. I en 

deduktiv analys kan det lätt bli att endast utförarens synpunkter och tolkningar kommer 

fram medan i en induktiv analys så blir det svårt att skapa en trovärdighet då det inte 

finns någon teoretisk bakgrund att stödja sig på. Vid en kombination av båda metoderna 

använder man sig av en så kallad abduktiv analysmetod. Med denna metod finns 

möjlighet att utgå från en teoretisk grund för att sedan ha möjlighet att tolka resultatet på 

ett bra sätt. (Alvehus, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25  

4. Genomförande 
 

4.1. Observation och fältstudier 
 

För att komma fram till ett resultat på ett så effektivt sätt som möjligt, och för att 

säkerställa att förståelsen för både 5S samt smörjdepåer låg på en tillräckligt hög nivå 

gjordes flera observationer och fältstudier, samt ett grundläggande arbete med 

litteraturstudier.  

 

Första steget i att nå en förståelse för hur en smörjdepå bör se ut låg i att följa med en 

smörjare under en dag. Här gavs möjligheten att studera vilka arbetsmoment som ingår, 

samt vad som är de största problemen i en smörjares vardag idag.  

 

Smörjare utför en daglig rond av sitt område, som i detta fall tar ungefär två timmar 

sammanlagt. Under ronden kollas alla pumpar och då studeras nivån på olja, för att se så 

att ingen maskin har för låga nivåer och därmed riskerar att gå tort. Smörjaren lyssnar 

efter ljud på om något är fel, och känner även på vissa pumpar för att se så ingen är 

onormalt varm eller vibrerar på ett onormalt sätt.  

 

När smörjaren är klar med sin rond går han/hon över till att jobba med de eventuella 

arbetsordrar som kommit in. Arbetsordrar kan innehålla allt från att fylla på olja/smörjfett 

till att byta olja helt i en maskin eller reparera ett läckage som uppstått. Varje order 

prioriteras utefter sin betydelse för verksamhetens driftsäkerhet. 

 

När studien av hur en smörjares dag såg ut gjordes, gavs också möjlighet att studera hur 

smörjdepån såg ut för tillfället. Och det gavs också möjlighet till att diskutera eventuella 

ändringar som smörjaren ansåg vara viktiga redan på plats. 

 

För att kunna skapa en klar bild över hur det kan se ut på ett företag som kommit långt i 

sitt 5S arbete kontaktades flera företag, varav förslaget kom att besöka Valmet i Karlstad. 

De har under flera år jobbat med 5S, och kommit en bra bit i sitt arbete. Under 

studiebesöket där gavs många idéer över hur man skulle kunna göra på BillerudKorsnäs, 

och då inte bara i smörjdepån utan även i resten av organisationen. 

 

Under hela arbetet har muntliga diskussioner skett med både handledare på Karlstads 

universitet samt handledare på BillerudKorsnäs. Ett nära samarbete har också funnits med 

smörjarna, då deras åsikter har ansetts vara mycket viktiga för att få ett bra resultat. På 

BillerudKorsnäs är en av huvud värderingarna att samarbeta, vilket har visat sig vara till 

mycket stor hjälp i detta arbete då diskussioner har kunnat ske med alla som haft kunskap 

som har kunnat användas i arbetet. 

 

4.2. Mätning 
 

Den mätmetod som användes var en revision som genomfördes som en 

enkätundersökning. Revisionen innehåller frågor i form av ordning och reda samt 

säkerhet, se bilaga 2. I enkäten, eller revisionen, får de intervjuade betygsätta olika frågor 

i skalan (1-5). Poängen från varje fråga summeras då till en totalpoäng. Samma 

enkätundersökning görs sedan om efter det att 5S implementerades i smörjdepån för att 

kunna se om några förbättringar skett efter att de nya arbetsrutinerna införts. 



 26  

 

Enkäten delades ut till alla smörjare samt några berörda chefer, för att få så många åsikter 

som möjligt, och för att ge en bred bas över hur nuläget såg ut. 

 

Efter att implementeringen var klar och revisionen skulle göras igen, uppmärksammades 

det att fler frågor behövde läggas till i revisionen. Samma revision som innan projektet 

utfördes igen, men det gjordes även en ny revisionsblankett som innehåller lite mer 

specifika punkter att svara på, se bilaga 3. Denna revision kommer att användas fyra 

gånger per år, för att se att arbetet följs, och kommer att genomföras av en utomstående 

part för att skapa ett säkrare resultat. 

 

En checklista till smörjaren har tagits fram under projektets gång, se bilaga 4. I 

checklistan finns tio frågor som alla är utformade så att svaret ska bli ja på frågan. Under 

alla frågor finns en sammanställning där antalet ja och nej skrivs, samt procent. Här kan 

man då föra statistik på hur det går varje vecka, och man kan konstatera om en punkt ofta 

brister, att denna på något sätt måste åtgärdas. Detta kan ske genom omformulering i 

standarden, eller arbete med smörjaren beroende på vart bristen/bristerna ligger. 

 

4.3. Workshop 
 

För att inte riskera att ha en massa outnyttjad kreativitet genomfördes en workshop. En 

workshop kan ha många olika utseenden. I detta fall ställdes frågor till smörjarna som 

diskuterades för att komma fram till hur en idealisk depå skulle se ut för dem.  

 

Frågorna som ställdes var tänkta att skapa diskussioner, och att smörjarna skulle få en 

möjlighet att reflektera över sitt arbete. Genom att ställa några enkla frågor kunde 

diskussionen få liv och leda till olika platser, där idéer kunde födas. 

 

De frågor som ställdes för att få igång diskussionen var: 

 

• Vad finns det för brister i de nuvarande smörjdepåerna? 

• Vad finns det för styrkor i dem? 

• Vad tycker ni saknas i smörjdepåerna? 

• Vad gör ni bra i ert arbete idag? 

• Vad kan ni jobba hårdare med? 

• Vad krävs för en bra smörjdepå? 

 

4.4. Seiri – Sortera 
 

Sorteringen utgicks från att smörjdepån inte kunde stå still och alltid behövde vara i drift. 

Det traditionella sättet med att sortera genom att lägga allt material i rummet på tre pallar 

där en är grön pall står för saker som ska behållas, en är gul pall står med saker som är 

lite osäkert och en är röd pall med saker som ska ut ur rummet omgående, var helt 

uteslutet. Istället avsattes en eftermiddag då allt gicks igenom och det konstaterades vad 

som skulle bort och vad som skulle slängas. Allt som skulle slängas lades på pallar, och 

allt som skulle sparas lades i de lådor som redan fanns i depån i väntan på strukturering. 
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Under sorteringssteget kunde det konstateras vilka nya saker som krävdes för att 

strukturera upp smörjdepån, och dessa saker införskaffades. Verktyg som saknades eller 

var trasiga beställdes också.  

 

Under sorteringsfasen var smörjaren närvarande och fick vara med och bestämma vad 

som skulle behållas och vad som skulle slängas. Även en chef närvarade för att sätta mer 

press på smörjaren så denne utförde de uppgifter som gavs, samt för att någon med ett 

kritiskt öga skulle vara med och ställa frågan om några saker verkligen behövdes. 

 

4.5. Seiton – Strukturera 
 

Struktureringen lades upp genom att en inventering gjordes av de saker som fanns i 

smörjdepån. En diskussion med smörjaren gav vart alla föremål skulle förvaras för att 

skapa bäst arbetsförhållande för honom. Diskussionen gav också en lista på saker som 

han ansåg var nödvändiga men som ännu inte fanns, exempelvis ett riktigt handtag på 

dörren med lås. Dessa saker lades till listan på saker att införskaffa. Efter leverans av 

varor utfördes själva struktureringen. Eftersom smörjdepån består av två rum så startades 

arbetet i rum 1 först.  

 

4.5.1. Rum ett av smörjdepån 

 

Rum ett är rummet som innehåller bland annat oljefaten och smörjfettsfaten. I detta rum 

fanns det många små saker att hitta en plats till. Genom strukturering av rummet skedde 

ett antal olika saker: 

 

• Alla småsaker så som nipplar, bult, synglas med mera sorterades upp och lades i 

utmärkta lådor till skåp som sedan hängdes upp på väggen. 

 

• Krokar sattes upp runt om i rummet där det var lämpligt för att kunna hänga 

oljefatslås, kablar och slangar. 

 

• Förflyttning av bland annat fatpumparna gjordes till mer lämplig plats. Hinken de 

står i märktes upp samt en skylt sattes upp för att veta vart hinken ska stå. 

 

• Alla smörjfetters plats märktes upp tydligt på väggen och golvet markerades för 

att det tydligt ska framstå vart de ska vara placerade. 

 

• Skåpet i smörjdepån strukturerades upp och alla hyllplan märktes med de saker 

som skulle ligga där. Nipplarna som nu låg i en tydligt utmärkt låda, lades på ett 

hyllplan. För att enkelt kunna hitta rätt nippel markerades varje fack i lådan med 

en siffra och på väggen bakom nippellådan i skåpet sattes en innehållsförteckning 

upp. I innehållsförteckningen finns all info som kan behövas om nippeln, alltså 

storlek men även artikelnummer samt vart den finns placerad i centralförrådet, för 

att lätt hitta den när lådan behöver fyllas på. Själva lådan märktes också med ordet 

nipplar för att inte kunna missta sig om vad som är i lådan.  

 

• Arbetsbänken utrustades med en verktygstavla. Denna tavla utrustades med 

krokar som är lämpliga att hänga verktygen på. För att lätt kunna se vilket verktyg 

som ska hängas var, samt om något verktyg saknas sattes klisterlappar i form av 

verktyget direkt under varje krok. Siffror för storlekar sattes över krokarna. 
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• Det hyllplan som sitter över arbetsbänken utrustades med tydliga markeringar 

över vad som ska vara på hyllan, samt med rutor över exakt var grejerna ska stå 

på hyllan.  

 

• De tidigare nämnda skåpen med bland annat bult och synglas i placerades under 

hyllan. De sattes på väggen för att minska risken för att någon tar med sig skåpen 

och går, men även för att öka bekvämligheten när bänken ska torkas av. Lådorna i 

skåpen märktes tydligt med benämningen på saken de innehåller, samt eventuell 

storlek på saken. I varje låda i bakkant sattes artikelnumret till varje detalj för att 

de lätt ska kunna plockas fram i centralförrådet vid påfyllning. Till synglasen 

sattes en likande lista upp som för nipplarna. 

 

• Under arbetsbänken placerades pappershållaren, även denna märktes upp.  

 

• Alla oljefat märktes upp med skyltar både på miljöfaten (det de står på) samt på 

väggen över faten för att det inte ska kunna misstolkas vart varje fat ska stå och 

kopplas in. 

 

Dörren utrustades med lister för att minska risken att massa kommer in vid läckage från 

maskinen, samt handtag och lås. Handtag och lås krävs för att minska risken för att man 

gör sig illa när man går in och ut ur rummet. Samt att öka säkerheten genom låsning av 

dörr. Tidigare har problem funnits med att obehöriga gått in och ut ur depån och flyttat på 

saker eller helt enkelt tagit saker med sig. Fat har också blivit inkopplade på fel ställe, 

och fel olja har tagits till fel ändamål. 

 

4.5.2. Rum två av smörjdepån 

 

Detta rum består av bland annat oljebaren (där oljan kan tappas upp från faten i rum ett). I 

detta rum sattes en pappershållare upp på väggen vid handfatet, så att man ska kunna 

torka sig när man tvättat händerna. Första hjälpen sattes också upp på väggen. Till dessa 

sattes anvisningar upp om hur man byter pappersrulle samt plåster, för att påfyllning ska 

kunna ske smidigt. Utöver detta fixades också: 

 

• Handpumpsstället till smörjfetter sattes bredvid oljebaren (för att ha olja och fetter 

på samma ställe).  

 

• Oljebarens tappar märktes upp med den olja som kommer ut från varje kran, samt 

att varje tapp märktes upp med en färg. Samma färg användes även på locket till 

varje ny oljekanna som infördes. Detta ger mindre möjlighet till att ta fel olja eller 

att blanda oljor i kannorna. Kannorna märktes också upp med respektive olja de 

ska innehålla. 

 

• Nya stolar till bordet i rummet införskaffades, de andra var slitna och smutsiga 

och kastades.  

 

• Krokar sattes upp till bärsele och hörselskydd. 

 

• Hållare till kvastar med mera sattes upp och markerades med skylt. 
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• Hyllan med filter och fettdoserare strukturerades upp så alla filterpatroner ligger 

på en hylla, efter dem följer oljefilter och sedan filter insatser. Därefter kommer 

alla fettdoserare. Hyllkanten markerades med etiketter för varje produkt. På 

etiketterna står vad det är samt artikelnummer och placering i centralförrådet. Alla 

etiketter som används i båda rummen är samma etiketter som centralförrådet 

sätter på varje produkt. Detta innebär att det blir mycket enkelt att se att man 

lägger sakerna rätt och att man tar rätt, samt att påfyllning kommer ske mycket 

lättare nu. 

 

Precis som rum ett markerades alla sakers plats tydligt med rutor eller märkningar 

beroende på ställe de placerades på. Alla saker markerades också med klisterlappar så 

man vet vad det är. 

 

Även i detta rum sattes gummilister längst ner på dörren för att förhindra att massa tar sig 

in vid läckage från maskinen. 

 

I båda rummen sattes en stor skylt upp på dörren på väg ut med texten ”Har du städat 

efter dig?” Detta med förhoppningen om att man ska tänka efter en extra gång innan man 

går ut, speciellt om man normalt inte hör hemma i depån och kanske inte känner till 

städreglerna. En stor skyllt med att depån har genomgått 5S och vad syftet med 5S är 

sattes också upp i båda rummen, med förhoppningen att påminnelsen om syftet ska öka 

driften om att behålla ordning och reda.  

 

4.6. Seiso – Systematisk städning 
 

Systematisk städning har pågått under de två första stegen kontinuerligt. Genom att 

sortera och strukturera har det städats. När ytor var tomma torkades de av, och allt som 

lades i lådor eller hängdes upp rengjordes innan det lades på plats. När all golvyta var 

tom, sopades golvet av och rengjordes. All spilld olja torkades upp, och depån var i detta 

läge så städad den kan bli. 

 

En sista städning gjordes när allt var på plats, och då bekräftades ordern om att golvet i 

smörjdepån kunde målas om med halkskyddsfärg. Vilket var nödvändigt då det fanns 

fläckar som inte gick bort samt att det ökar säkerheten. 

 

4.7. Seiketsu – Standardisera 
 

För att tydligare kunna veta vad som är i varje rum sattes skyltar med bilder på hur 

rummet ska se ut upp på dörrarna till varje rum. Bilder över hur varje del av rummet ska 

se ut sattes också upp i anknytning till den delen av rummet. Här kan nu inga tvivel ske 

om hur rummet ska se ut för att det ska vara godkänt.  

 

Den revision som gjordes både före och efter implementerandet av 5S i smörjdepån 

utvecklades för att passa då 5S ska granskas när det redan är implementerat. Punkter i 

revisionen utvecklades, och fler punkter lades till, se bilaga 3. 

 

En lista över de regler och rutiner som gäller i depån har gjorts, se bilaga 5 

 

I pärmen för standarden finns nu alltså: En lista i punktform för de regler och rutiner som 

gäller i depån. Det finns också bilder på hur depån ska se ut och på vad som ska finnas i 
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depån. Kopior på gjorda revisioner ska finnas i pärmen, samt kopior av gjorda 

checklistor. Det ska också finnas nya revisionsblad och checklistor för att enkelt kunna ta 

en när de ska genomföras. 

 

Standarden finns också tillgänglig på intranätet för att alla lätt ska komma åt allt material 

för ändringar och nya utskrifter. 

 

Till sist genomfördes ett möte med alla berörda där standarden gicks igenom, för att alla 

skulle ha en klar bild över vad som gäller i standarden. 

 

4.8. Shitsuke – Självdisciplin 
 

Självdisciplin är något som ledningen kommer att behöva jobba hårt med. Denna del i 5S 

täcks inte av mitt arbete, då det är denna punkt som kommer att behandlas under flera år. 

Att få medarbetarna att vara med i det fortsatta arbetet och att behålla det arbete som 

redan utförts är ingen lätt uppgift. Här gäller det att ledningen står på sig, och jobbar 

kontinuerligt med att få medarbetarna att förstå hur viktigt 5S är. Ledingen måste stå på 

sig, och utan ett starkt ledarskap kommer smörjdepån att återgå till oordning. 
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5. Resultat 
 

5.1. Observation och fältstudier 
 

Genom de observationer och fältstudier som gjordes gavs en bred bild över hur läget i 

smörjdepån var, samt vad som eventuellt kunde förbättras och hur detta kanske kunde 

komma att förbättras.  

 

Att följa en smörjare en dag gav den information som saknades om hur en smörjare 

arbetar. Informationen var av allra största vikt då den användes som grund i planeringen 

av implementeringen. Under denna dag gavs möjlighet till diskussion med smörjaren och 

han fick möjlighet att beskriva vad han ansåg vara problem i smörjdepån. 

 

Efter besöket på Valmet kunde det med hjälp av tidigare litteraturstudier konstateras att 

planen för vad som förväntades fungera även fungerade i praktiken, vilket var mycket 

nyttigt. Dessutom kunde konkreta exempel på saker som kunde användas i detta projekt 

tas tillvara på och senare användas. Dessutom gavs tips på saker som skulle undvikas då 

de inte fungerade på Valmet, och som de på Valmet tyckte att detta projekt skulle hitta 

egna lösningar på på BillerudKorsnäs.  

 

5.2. Mätning 
 

Resultatet för mätningen togs fram genom en revision, eller enkätundersökning, där 

totalpoängen räknades samman före och efter implementeringen. Det var totalt 8 stycken 

som genomförde enkäten innan och 8 stycken efter implementeringen av 5S i 

smörjdepån. På varje enkät var det en maxpoäng på 50 poäng, vilket ger en total 

maxpoäng på 400 poäng då det var 8 stycken som genomförde undersökningen. 

Revisionsblanketterna som samlades in finns i bilaga 6 som är resultatet före 

implementering och bilaga 7 som är efter.  

 

I diagram 1 kan man utläsa att innan implementeringen av 5S så blev det en totalpoäng på 

147 av 400 vilket motsvarar 36,8 % av maxpoängen. Efter implementeringen blev det en 

totalpoäng på 349 av 400 vilket motsvarar 87,3 % av maxpoängen. Ökningen visar på en 

procentuell ökning på 137 % före gentemot efter implementeringen av 5S i smörjdepån. 
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5.3. Workshop 
 

Frågorna i workshopen gav flera bra idéer och synpunkter. Det kunde konstateras att 

golvet behövde målas om med halkskyddsfärg för att ge smörjarna bättre grepp och 

minska risken för skador som kan uppstå om någon skulle halka. Något annat som fördes 

upp vid diskussionen var att det fanns problem då maskinen läcker massa. Massan 

hamnar då över hela golvet och läcker in i smörjdepån. Detta var ett stort problem som 

lyftes till ljuset, och som även de andra smörjdepåerna hade känt av vid flertalet gånger. 

En lösning till detta skulle vara dörrtätningar, som sedan också sattes in. 

 

Ett stort problem som de själva ansåg behövde tas upp var problemet med att de inte kan 

lagra olja i depån och därmed måste beställa olja ganska ofta som de behöver vänta på. 

Detta är något man bör kolla vidare på.  

 

En sak som var ganska genomslående det var att alla ville ha en standard som gällde i alla 

smörjdepåer på fabriken. Detta dels för att de tycker att det är rörigt i smörjdepåerna och 

att det är lättare för dem om det är samma standard överallt då de ibland måste jobba i 

varandras smörjdepåer. Under workshopen konstaterades många saker, de största och 

som de flesta höll med om redovisas i tabell 1: 

  

Diagram 1: Resultat från revisioner genomförda före och efter implementering av 5S. 



33  

Fråga: Saker att jobba med: 

Vad finns det för brister i de nuvarande 

smörjdepåerna? 

Inte samma nipplar genom fabriken, 

kommer in massa obehöriga lätt, mycket 

oordning, gamla grejer, ingen struktur  

Vad finns det för styrkor i dem? 
Oljebaren, allt på samma ställe, alla depåer 

tillgängliga för alla smörjare 

Vad tycker ni saknas i smörjdepåerna? 
Nya prylar, en standard, verktygstavla, 

möjlighet för att hålla ordning och reda 

Vad gör ni bra i ert arbete idag? Jobbar hårt, håller ordning så gott det går 

Vad kan ni jobba hårdare med? Städa oftare, hålla ordning bättre 

Vad krävs för en bra smörjdepå? 
Att alla har samma standard och att ordningen 

hålls även av de som kommer in utan att höra 

hemma där 
 Tabell 1:Redovisning av de mest relevanta punkterna som kom fram i workshopen. 

5.4. Seiri – Sortera 

Normalt när man jobbar med 5S så ska sorteringen ske i form av att tre pallar ställs upp, 

en med släng, en med kanske och en pall med spara. Alla saker i det aktuella området ska 

sedan placeras på en av pallarna tills alla saker i området är utplacerade. I detta fall fick 

metoden anpassas efter de förhållanden som sker i smörjdepån då smörjdepån inte kan tas 

ur bruk, och därmed kunde inte alla saker placeras på pallar tills strukturerings steget 

sattes igång.  

Den eftermiddag som avsattes till sorteringen var därmed den tid som gavs till att se vad 

som skulle sparas, och slänga allt som inte hörde hemma i depån på så många pallar som 

krävdes. 

Sorteringen resulterade i att tre hela pallar fulla med skräp kunde slängas som bild 1 

illustrerar. Dessutom kunde även några fat och stolar föras ut ur depån då de inte fyllde 

någon funktion till det arbete som utförs i smörjdepån. 
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Bild 1: Resultatet av sorteringen i smörjdepån. Pallar med skrot, trasiga detaljer och skräp. 

 

Bland de saker som plockades ur smörjdepån fanns bland annat trasiga kannor, några 

tomma dunkar som innehållit olja som inte längre används, däck och skrot. Bild 2 och 

bild 3 ger en tydligare blick över pallarna med skrot som slängdes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3: En av pallarna med diverse saker som 

sorterades bort, bland annat tomma oljedunkar och 

trasiga saker. 

Bild 2:Skrot samt de trasiga detaljerna som behövde 

ersättas eller inte längre behövdes alls i smörjdepån. 
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5.5. Seiton – Strukturera 
 

Struktureringsfasen var den fas som tog längst tid. Under struktureringen utfördes många 

moment som redovisas mer i detalj nedan under respektive rubrik, se bilder 4–19.  

 

5.5.1. Rum ett av smörjdepån 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4: Dörr innan implementering, utan lås, list och 

handtag. 

Bild 5:Den befintliga dörren kompletterad med en list 

längst ner på dörren för att minska risken för insläpp av 

pappersmassa vid läckage på maskin. 

Bild 6: Förvaringsskåpet i smörjdepån innan struktureringen 

av smörjdepån. 
Bild 7: Förvaringsskåpet i smörjdepån efter 

strukturering, där alla hyllor är uppmärkta med vilken 

placering alla saker ska ha i skåpet. 
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Bild 8: Nipplar innan strukturering förvarades löst i lådan på 

bänken. 
Bild 9: Nipplar efter strukturering förvaras i en låda 

tydligt uppmärkt, där varje nippelsort har en egen plats, 

och där hela lådan har en tydlig plats i förvaringsskåpet i 

smörjdepån. 

Bild 10: Verktyg och kopplingar med mera låg utspridda över bänken och i förvaringsskåpet innan sortering. 
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Bild 11: Alla verktyg placerades på den nya verktygstavlan, där varje 

krok numera är uppmärkt med en gul klisterlapp över verktygets form 

och storlek, för att göra det enkelt att veta vart varje verktyg hör hemma. 

Bild 12: Kopplingar i lådor med artikelnummer samt storlekar utmärkta på varje låda. 
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Bild 13: Nya skåp med lådor till kopplingar, synglas med mera. 

Bild 14: Tydliga märkningar och markeringar på hyllan för batteriladdare. 



 39  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.2. Rum två av smörjdepån 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 15: Skylt där varje oljefat ska stå, och skylt där varje fat sak kopplas in. 

Bild 16: Varje tapp tydligt färgkodad med varje lock på kanna, samt tydliga märkningar och skyltar för vilken olja som 

hör vart både på kanna och över tapp. 
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Bild 17: Vagn tillfixad och tilldelad plats, samt kvasthållare uppsatt på vägg. 

Bild 18: Tydliga markeringar över placering på bänk. 
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Bild 19: Hylla med centralförrådets etiketter vid varje detalj för enkel påfyllning. 
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5.6. Seiso – Systematisk städning 
 

Städningen av smörjdepån och alla saker i den skedde kontinuerligt under hela projektets 

gång. Slutresultatet av hur depån ska se ut när den är städad och strukturerad, och vad 

som nu i fortsättningen är godkänt tillstånd visas i bilderna 4-35.  

 

I standarden läggs rutiner upp över hur städningen ska gå till. Och alla bilder i standarden 

visar vad som anses vara en städad smörjdepå, vid avvikelse från standarden ska denna 

inte godkännas. 

 

5.7. Seiketsu – Standardisera 
 

Standarden utgicks ifrån att den skulle vara så lättläst och enkel som möjligt detta efter 

diskussion med Magnus Olsson som jobbar med att skriva standarder. Hans åsikt var att 

om man komplicerar till standarden med svårt språk och mycket text så kommer den inte 

följas. Magnus menade på att man måste tänka utifrån den person som ska använda 

standarden och anpassa den efter denna. (Olsson, 2018) 

 

Därför gjordes en standard med bilder på hur rummen ska se ut, samt korta kommentarer 

om vad som gäller kring städning och påfyllning. Dessa bilder sitter på väggarna i 

smörjdepån, men även i den standardpärmen som finns i smörjdepån, se bilaga 8  

 

En checklista som ska genomföras en gång i veckan av smörjaren själv utformades och 

sattes in i pärmen. Denna innehåller tio frågor som ska underlätta för smörjaren att se till 

att denne håller ordning och reda, se bilaga 4.  

 

En ny typ av revisions blankett togs fram. I denna finns nu mer detaljerade punkter att gå 

igenom till kommande revisioner, se bilaga 3. 

 

Under fasen standardisering gjordes en bild som kommer att följa 5S arbetet över hela 

fabriken sedan och vara den röda tråden genom det fortsatta 5S arbetet. Denna bild visar 

syftet med att implementera 5S, och bilden sattes upp i båda rummen för att det tydligt 

ska framgå att 5S är gjort samt syftet med detta arbete. Bilden anpassades så den följer 

BillerudKorsnäs stil i färg och form, och den togs fram i samråd med Magnus Olsson, se 

figur 5. 
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Figur 5: Figur gjord i samarbete med Magnus Olsson som ska sättas på alla områden som genomgått 5S. 
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5.7.1. Rum ett av smörjdepån 

 

Standarden i form av bilder och rutiner sattes upp på väggarna runt om i depån. Bild 20–

26 visar hur depån såg ut innan arbetet, samt den nya standarden som nu ska hållas för 

rum ett. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 20: Utgångsläge för smörjdepån vid smörjfettsfat. 

Bild 21: Smörjfettsfatens placering, samt nyuppsatta krokar till slangar efter standardiseringen, 

även bild på vägg med standard. 
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Bild 22: Förvaringsskåp, arbetsbänk samt golv innan standardisering av smörjdepån. 

Bild 23: Förvaringsskåp, arbetsbänk och verktygstavla efter standardisering av smörjdepån. Skåpet 

samt bänken har standardbilder uppsatta över hur det ska se ut. 
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Bild 24: Oljefatens placering innan standardisering. 

Bild 25: Oljefaten i den ordning de ska stå enligt de nya skyltarna. Även skyltar över varje fat där de 

ska kopplas in. 
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Bild 26: Dörren har nu bild över hur smörjdepån ska se ut, skylt som visar 

att 5S är infört och en skylt för att påminna personalen att städa efter sig. 
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5.7.2. Rum två av smörjdepån 

 

Standarden i form av bilder och rutiner sattes upp på väggarna runt om i smörjdepån. Bild 

27–35 visar hur rum två såg ut innan arbetet, samt den nya standarden som nu ska hållas 

för rummet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 27: Hur det såg ut innanför dörren i rum två innan standardisering. 

Bild 28: Pappershållare och första hjälpen uppsatt vid handfat. Mätare och sprutor har fått nya angivna platser och är nu 

tydligt uppmärkta. 
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Bild 29: Oljebarens tillstånd innan standardisering. 

Bild 30: Oljebarens alla tappar är nu tydligt märkta och även alla kannor. 
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Bild 32: Bordet i rum två är nu städat och nya hela stolar har införskaffats. 

Bild 31: Bordet i rum två, men också hur kärran stod innan standardisering. 
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Bild 33: Kärran har fått en egen plats i rummet, och borstarna kan placeras på väggen i den nya kvasthållaren för att 

spara plats och skapa ordning. 

Bild 34: Bänk och hylla innan standardisering. 
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5.8. Shitsuke – Självdisciplin 

 

Eftersom självdisciplin är något som kommer ligga på ledningens ansvar och 

medarbetarnas ansvar, är det inget som berörts i detta projekt.  

  

Bild 35: Bänk med markeringar för vad som ska stå på den men också under. Samt ny pappershållare för enklare hantering 

av pappersrullar. 
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6. Analys 
 

6.1. Vilka förbättringar kan göras i smörjdepån genom användande av 5S? 
 

Genom arbetet med att skapa ordning och reda med hjälp av att implementera 5S kunde 

flera förbättringar åstadkommas. Några förbättringar gav större inverkan än andra. 

 

En stor förbättring är att det nu är tydligt vilken olja som kommer ur vilken tapp. Detta 

ger ökad säkerhet så att inte fel olja hälls i fel maskin, eller att oljor blandas med 

varandra. Innan behövde smörjaren springa mellan rummen dels för att se vilket fat som 

stod var, men också till vilken tapp fatet var inkopplat. Här sparas nu tid genom att 

smörjaren enkelt kan tappa upp olja i kannorna direkt genom att bara läsa på skylten, se 

på tappen och se på locket av kannan. För att ytterligare försäkra att ingen obehörig 

kommer in och byter plats på faten eller kopplar in fel (om denne nu skulle ignorera 

skyltningen), har lås satts på båda dörrarna, och endast behöriga har nyckel. 

 

Genom att golvet numera är fritt från saker så kan fat bytas smidigare och snabbare. Att 

golvet är rent medför också att det är säkrare att ta sig fram i smörjdepån. Eftersom det 

dessutom finns en städrutin som säger att golvet ska göras rent om något spills på det, 

säkras smörjdepån ytterligare. Med den nya halkskyddsfärgen på golvet medför det även 

en säkrare arbetsplats. 

 

Eftersom varje sak nu har sin plats och är tydligt uppmärkt sparas tid som annars hade 

lagts på letande. Detta gör att eventuella akuta ordrar där exempelvis en pump läcker olja 

nu kan fixas snabbare. Detta är en viktig aspekt för det fortsatta underhållet. 

 

Syftet med 5S är att minska de 8 slöserierna och på så sätt förbättra arbetsmiljön och 

arbetsförhållandena. Detta arbete har lett till att: 

 

• Lager har minskat då det nu är tydligt hur mycket av varje detalj det finns 

tillgängligt och därmed lagras inte mer än nödvändigt. 

 

• Väntan har minskat då det nu går snabbare för smörjaren att ta sig till ett beställt 

jobb och därför behöver ingen vänta lika länge. 

 

• Oanvänd kreativitet har tagits tillvara på genom workshopen och en öppen dialog 

med smörjarna. 

 

• Onödiga rörelser har minskat då smörjaren slipper springa fram och tillbaka lika 

mycket och nu slipper leta efter exempelvis verktyg. 

 

• Onödiga processer har jobbats bort genom att det nu är städat och det finns enkelt 

tillgång till alla saker i smörjdepån. Innan implementeringen behövdes det 

exempelvis flyttas på saker för att komma fram till oljefaten. 

 

• Omarbete har minskat genom att det nu är tydligt vilken olja som är vart vilket 

har minskat risken att fel olja hälls i fel maskin vilket hade medfört oljebyte. 
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6.2. Finns det möjlighet att arbetet i smörjdepån standardiseras och på vilket 

sätt? 
 

Standardisering av smörjdepån kunde byggas upp genom bilder på hur smörjdepån ska se 

ut, samt ett antal punkter på hur städning och påfyllning ska ske. Denna standard är 

utformad efter personerna som den är riktad till, och därför valdes det att inte göra långa 

beskrivningar i text, utan använda sig av bilder. Genom bilderna ser man enkelt vad som 

är rätt och vad som är fel. Alla tillstånd av smörjdepån som inte är som bilderna visar är 

fel. De punkter som kompletterar bilderna är till för att ge vägledning i det som kanske 

inte är lika tydligt på bilderna, exempelvis påfyllning av reservdelar och var det sker.  

 

6.3. Hur mycket kan arbetet med att felsöka effektiviseras genom att 

implementera 5S på arbetsplatsen? 
 

Om arbetet effektiviseras i smörjdepån innebär det att smörjaren sparar tid vid 

arbetsmoment i smörjdepådepån, så som att kolla att det är rätt olja i tappen. Det blir även 

enklare att kolla vilken olja som är i varje kanna eller vilket smörjfett som är i varje 

spruta. Verktygen finns lättillgängliga och smörjaren slipper leta efter dem. All 

effektivisering som skett i smörjdepån underlättar smörjarens felsökning. Och genom att 

spara tid i smörjdepån när saker finns på rätt plats, kan mer tid läggas på att gå runt och 

felsöka ute i fabriken, vilket egentligen är det som är smörjarens huvuduppgift. 
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7. Diskussion 
 

Syftet med detta arbetet var att kunna minska risken för driftstörningar och oplanerade 

stopp genom att underlätta för smörjunderhållet med hjälp av ordning och reda. 

Standarden skulle medföra underlätta att denna ordning hålls, och att den skulle uppnå en 

arbetsprocess som förenklar arbetet för medarbetarna. 5S krävs för att skapa 

förutsättningar till ett effektivt, förebyggande och planerat underhåll. Tanken med detta 

arbete var också att kunna sprida 5S vidare genom fabriken, och skapa en röd tråd i hela 

produktionskedjan. Ett personligt mål var att sprida kunskap om 5S, och få fler på 

fabriken positivt inställda till denna typ av förändring.  

 

Genom projektet har jag lärt mig vikten av att kunna kommunicera med människor på ett 

bra sätt. Jag har även lärt mig att alla inte har samma entusiasm som jag och att man 

ibland behöver sänka sina egna mål och förhoppningar för att kunna möta upp andra 

bättre som inte siktar lika högt. 

 

En ren och fin arbetsplats med ordning och reda är något att sträva efter då det inte bara 

sparar tid och ger bättre säkerhet, utan man mår mycket bättre psykiskt också. Att komma 

till arbetet på morgonen och komma in i ett rum där allt ligger på rätt plats och man inte 

behöver kliva över saker eller flytta på saker för att ta sig in, minskar stress. 

 

Under tiden mitt arbete har pågått har flera andra 5S arbeten startats i fabriken. De 

ansvariga för dessa arbeten har varit i kontakt med mig för att kunna få idéer om hur de 

ska lägga upp sitt arbete. Detta var ju också meningen med mitt arbete, att inte bara införa 

5S i en depå, utan också kunna sätta en standard för hur andra ska fortsätta sitt arbete. 

 

Något som kan vara värt att tänka på är att detta arbete som handlar om att införa 5S i en 

liten del av fabriken, endast är en liten del av ett stort pågående arbete för att skapa 

ordning och reda i hela fabriken. Men man jobbar inte bara med ordning och reda utan 

det jobbas med andra sätt att effektivisera fabriken hela tiden. Mitt arbete måste alltså ses 

som en del av en stor helhet. 

 

Under projektets gång har jag insett vikten av att ha förståelse för hela Leanprocessen och 

vad 5S är samt hur det passar in i processen. För att kunna arbeta med dessa frågor så 

behövs en helhetsuppfattning av hur hela fabriken fungerar. Det kommer alltid krävas en 

arbetsledare som besitter dessa kunskaper. Många av dessa kunskaperna känner jag att 

jag fått med mig från min utbildning vilket har varit nyttigt när det teoretiska ska 

överföras till verklighet. 

 

 

7.1. Metodanalys 
 

Ett förebyggande underhåll krävs för att BillerudKorsnäs ska slippa oplanerade stopp och 

driftstörningar. Smörjaren är en nyckelperson i detta arbete och därför påverkas 

maskinerna negativt om inte smörjaren kan göra sitt jobb ordentligt. 

Genom att gå med en smörjare en dag kunde jag konstatera att 5S borde vara en 

självklarhet att ha här. Då det kostar BillerudKorsnäs hundratusentals kronor när en 

maskin står still, har man inget annat val än att ha ett bra förebyggande underhåll. En 

smörjare måste ha de bästa möjligheterna för att kunna göra sitt jobb på bästa möjliga 

sätt. Utan 5S i smörjdepån påverkas flera faktorer. Om olja blandas på grund av att man 
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inte vet vilken kanna som ska användas till vilken olja, så kan det få förödande 

konsekvenser. Och om fel olja hälls i fel maskin eftersom märkningen på oljan var 

bristfällig och man helt enkelt tog fel, kan det innebära att maskinen stannar. Om man 

dessutom tar i beaktande det faktum att maskinen kanske stannar av någon annan 

anledning och man upptäcker att ett filter måste bytas. Då måste smörjaren för det första 

kunna vara säker på att filtret finns att tillgå, och dessutom kan denne inte springa och 

leta efter filtret speciellt länge då varje sekund räknas. Ordning och reda genom en metod 

som 5S är alltså en bra lösning på detta. 

 

Genom att använda sig av de steg som 5S innehåller, och genom att följa dem och  

kontinuerligt söka efter förbättringar försäkrar man sig om att ordningen efterföljs. 

Därmed försäkras att arbetsplatsens faror minskar, samt att effektiviteten ökar. 

 

Första steget, städning, ger upphov till att pengar sparas genom att material och verktyg 

slipper letas fram och tid sparas. Rensning av material och verktyg ger nyttigare ytor, 

samt att skaderiskerna minimeras genom att dessa inte längre står i vägen. Trevligheten 

på arbetsplatsen ökar med ordning och reda. Och genom att skapa ordning och reda så 

skapas möjligheten till att lättare kunna identifiera fel och avvikelser. 

 

Städning och rengöring underlättas av att varje sak har sin bestämda plats och att sakerna 

faktiskt befinner sig på just denna plats. Eftersom systematiseringen ger chans till att 

tänka igenom sin placering av utrustningen skapas även bättre ergonomi. 

 

En revision är ett bra sätt att mäta annars svårmätta saker. I mitt fall då smörjdepån utgör 

endast en liten del av ett större underhållsarbete, är det svårt att mäta i tid för att se 

förbättring, eftersom allt arbete i depån påverkas av så många andra faktorer. Revisionen 

gav då ett bra mått på hur smörjdepån upplevdes i form av hur mycket ordning och reda 

det var, samt att det gavs förbättringsförslag från smörjarna själva. Detta gav dem en bra 

möjlighet att kunna utvärdera hur det verkligen ser ut och vad som kan förbättras. 

Resultatet visar också på en stor förbättring med en procentuell ökning på 137% före 

respektive efter implementeringen av 5S i smörjdepån. Detta visar på att medarbetarna 

tror på förslaget och att metoderna  kommer medföra en bättre, säkrare och mer effektiv 

arbetsplats vilket också är en del av målen med projektet. 

 

Hur mycket arbetet kan effektiviseras har det inte varit möjligt att ta fram siffror på då de 

främst var motstånd från medarbetaren som skulle mätas. Eftersom alla situationer är 

olika så blir det mycket svårt att mäta tiden som sparas. Det som dock kan sägas är att 

alla undersökningar och revisioner som gjorts under projektets gång visar på en tydlig 

effektivisering. För att verkligen se hur mycket företaget kan spara så behöver dom göra 

en mätning på längre sikt. Detta för att få med alla situationer som kan uppstå och 

därefter jämföra med hur dom hanterades innan implementeringen av 5S. 

 

Jag känner att genom att göra en workshop så gav jag smörjarna möjlighet att känna sig 

delaktiga, och de blev intresserade av vad jag höll på med. 
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7.2. Ledarskap och medarbetare 
 

I starten av arbetet med implementeringen av 5S var tanken att en smörjare och jag skulle 

jobba med projektet tillsammans. Jag skulle sköta planeringen, men vi skulle tillsammans 

implementera. Direkt från start gavs stort motstånd från smörjaren, och hela arbetet gick i 

princip i motvind. Då det var min önskan att ha med smörjaren och få idéer av denne höll 

jag fast i det länge. Efter ett tag fick jag dock ta över projektet helt då jag hade tidsbrist 

och var tvungen att komma vidare med min uppgift. Hade projektet gjorts om hade jag 

önskat att mer tid funnits och att ledningen hade kunnat jobba mer med att få 

medarbetaren intresserad så denne hade varit mer delaktig. Min personliga åsikt är att 

projektet hade fått fördelar av detta, och resultatet hade blivit annorlunda. Med tanke på 

omständigheterna tycker jag ändå att jag har lyckats föra i 5S på ett snyggt och effektivt 

sätt, och förbättringen mot hur smörjdepån var innan är stor.  

 

Ansvariga chefer på BillerudKorsnäs har stått vid min sida genom hela arbetet. De har 

gjort allt de har kunnat under denna tidsperiod för att få med smörjaren på banan. När 

implementeringen var klar såg jag ett fortsatt arbete från ledningens sida med att få 

smörjaren att förstå vikten av arbetet jag gjort. I framtiden hoppas jag att arbetet med 

Lean och 5S fortsätter och att man använder sig utav denna rapport som ett komplement i 

nästkommande arbeten. 

 

När det fortsatta arbetet med 5S och Lean fortskrider kommer de ansvariga cheferna till 

detta projekt på BillerudKorsnäs stå inför en del utmaningar. Det svåra med 5S är att 

bibehålla metoden och samtidigt utveckla metoderna i takt med att företaget utvecklas. 

Enligt (Rother, 2014) finns det en risk att kreativiteten hos medarbetarna stängs av i takt 

med att kroppen vänjer sig vid en rutin eller ett arbetssätt. Det är då upp till de ansvariga 

cheferna att våga töja på gränserna och utmana så att en utvecklig fortfarande sker. 

 

Under detta arbete har målet inte endast varit att implementera 5S, utan också att kunna 

skapa en grund för att 5S utvecklas på företaget och införs i andra delar. Genom att ta 

bort nyckelpersonberoendet och skapa mindre rum för misstolkning, minskar risken för 

fel och ökar tillgängligheten för smörjaren, något som tidigare varit ett problem. 

Nyckelpersonberoendet är något som är mycket viktigt att försöka jobba bort, vilket jag 

tydligt märkt under min tid på BillerudKorsnäs. I vissa fall kan det vara så illa att arbeten 

helt står still för att de hänger på en person, och detta kan leda till att en rad arbeten helt 

plötsligt står still. Genom 5S kan detta arbetas detta bort med tiden. 

 

7.3. Andra mätmetoder 
 

Att mäta Lean och dess effektivitet är inte alltid så lätt. I detta projekt användes revision 

som en typ av mätmetod. Tanken var att på något sätt också mäta någon typ av ”real 

case”, där medarbetaren alltså skulle få en order och tiden mellan att ordern gavs till att 

smörjaren var på plats vid det aktuella jobbet skulle mätas. Detta visade sig vara lite 

svårare än tänkt då medarbetaren inte var mottaglig mot den typen av mätningar, och 

resultatet av mätningen inte skulle vara trovärdigt. Andra typer av tidmätningar testades 

också, dock inga som gav en verklig bild. Därmed ansågs en revision vara det bästa 

alternativet då andra medarbetare fick möjlighet att vara med och tycka till om läget både 

före och efter implementering av 5S i smörjdepån. 
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8. Slutsats 
 

Den viktigaste slutsatsen att ta med sig från detta projekt är att du kan jobba hur länge 

som helst med 5S och Lean, men du blir aldrig helt klar. Ständiga förbättringar är ett 

måste, och det är något som ska jobbas med kontinuerligt för resten av företagets 

existens, då marginalerna blir mindre ju mer konkurrens som finns. 

 

Något som konstaterades genom genomförandet var att alla S hänger ihop. Det är tydligt 

att man inte kan göra varje S för sig utan att de snarare går in i varandra. Dock är det 

viktigt att försöka genomföra dem i den ordning de kommer, även om de går i varandra. 

Exempelvis städningen genomfördes genom hela projektet. 

 

En viktig slutsats i detta projekt är att medarbetarna på området där implementeringen 

sker bör vara med själva från början till slut. Medarbetarna bör vara den som gör de 

praktiska bitarna med lite vägledning, detta för att öka förståelsen för hur mycket arbete 

som läggs in i processen med att implementera 5S. Det är också viktigt att medarbetarna 

är delaktiga för att öka intresset hos dem, då dessa själva får vara med och bestämma. 

Detta skulle ge större motivation för att sedan hålla ordning och reda. I detta projekt som 

hade ett mycket pressat schema och en del svårigheter med personal, var det tyvärr inte 

möjligt för att kunna få klart projektet i tid. I framtiden är det dock av allra största vikt att 

det ses till att medarbetare själva får vara med att implementera 5S till stor del. 

 

Chef, medarbetare och möjligtvis en planerare av implementeringen, bör jobba 

tillsammans för att få ett så bra resultat som möjligt. Då medarbetaren inte var delaktig i 

detta projekt slösades tid som kunde ha sparats om denne själv hade velat vara med. 

Motsträvigheten hos just denna medarbetare skapade dock mer tidsfördröjning än om 

denne plockades ur projektet för tillfället.  

 

Om företaget väljer att börja sin väg mot 5S genom att starta i pilotprojekt så 

rekommenderas starkt att företaget väljer en av de medarbetare som är positivt inställda 

till Lean och 5S. Detta skulle göra att projektet skulle flyta på bättre då individen själv får 

vara med och påverka och arbeta. Dessutom sänds signaler till alla anställda att om man 

är positivt inställd till förändringar så belönas man. Utöver detta får man med en positiv 

medarbetare möjligheten att sprida hur bra denna förändring är. Medarbetaren kommer 

prata bra om förändringen vilket kan få andra medarbetare att bli positivt inställda. Om 

andra medarbetare också kommer och tittar på förändringen och ser hur bra det blir, och 

att det lyckas hållas bra, kan de också ändra inställning. Det var något som blev tydligt i 

mitt projekt. Ju längre jag kom i implementeringen och ju mer de kom och tittade och 

fick vara med och påverka, ju mer intresserade blev dem. Allt handlar om 

attitydförändringar, så satsa på de som är intresserade och vill för att få med de 

medarbetare som inte är lika intresserade. 

 

Implementeringen av 5S i smörjdepån blev lyckad och gick att genomföra hela vägen till 

självdisciplin som nu ligger hos cheferna och smörjarna för att se till att ordning och reda 

hålls. Standarden för den valda smörjdepån går att använda vidare och utvecklas vid 

fortsatt arbete med ordning och reda i fabriken. Därmed uppnåddes de mål som sattes i 

början av projektet.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Hur jag ska genomföra varje S: 

Sortera 

 Smörjaren får börja med att sortera själv genom att vi ställer fram tre pallar till honom. 
En pall med sparas, en pall med slängas eller ta bort ur depån samt en pall med lite 
oklart om det ska vara kvar eller inte. Innan jag kommer är mest nödvändigt att han 
bara ställer det som absolut inte ska vara där och att han reflekterar över om det finns 
saker som han kanske inte använder.

 När jag kommer dit så är det viktigt att vid dagens slut så ska det endast finnas en pall 
med saker som ska vara kvar och en pall med saker som ska slängas.

 Vi ska markera och åtgärda särskild utrustning som är defekt, olämplig eller medför
risker.

 Vi ska kolla på andra risker med arbetsmiljön.

Systematisera 

 Här ska vi lägga all utrustning efter hur ofta den används. Det som används mest ska
vara lätt och bekvämt att nå.

 All utrustning ska märkas tydligt och vart utrustningen ska vara ska också märkas upp.
 Det ska finnas en skylt med att alla saker ska rengöras efter att de läggs tillbaka, detta 

ska också vara med i revisionen.
 Det ska också finnas en skylt om att alla saker ska tillbaka på rätt plats efter att de har 

använts, detta ska också med i revisionen.
 Markeringar ska göras på golv och på bänkar.
 (Glöm ej att ta bilder här på hur det ska se ut)
 Här får vi konstatera ifall mer hyllor mm behövs.

 Inventera
 Sätt ut märkningar på allt som kräver märkning
 Fixa verktygstavlan
 Beställ skyltar
 Sätt förrådets märkningar där det går så det är lättare att beställa
 Flytta sprutor
 Kvasthållare
 Sopsortering?
 Efter målning av golv, märk golv
 Sist ta kort på hur allt ska se ut
 Märk tapparna med samma färg som locken på kannorna
 Lägg nipplar och alla småprylar i lådor
 Fixa till skåp
 Dokumentera med före och efter kort hela tiden
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 Tätningslist
 Måla golv
 Lista på vilka skyltar som behövs

Städa och rengör 

 Här ska vi se till att det är städat och rengjort i alla lokaler, men det är viktigt att detta
sker på en realistisk nivå.

 Ett städschema ska tas fram, bör bockas av vid revision.
 Städutrustning som behövs ska finnas lättillgängligt, och också denna ska ha en plats.

Jag tänker kanske på kontoret.

Standardisera 

 Ett blad måste finnas med instruktioner. Till exempel, att revision ska göras och när 
samt att det bör finnas konsekvenser för om det missköts.

Skapa vana 

 Här räcker det med att jag ger förslag på hur de ska göra.
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Bilaga 2 

Område: 

Genomgången av: 

Vecka: 

1 
Material och 
utrustning 

Finns något som 
inte behövs, eller 
trasiga detaljer. 

2 
Material och 
utrustning 

Saknas något? 

3 
Material och 
utrustning 

Är allt tydligt 
uppmärkt? Vet 
man lätt vart varje 
sak har sin plats? 

4 
Oljor och fetter Är det lätt att se 

vad som är i varje 
kanna/fat? 

5 
Sopor och avfall Är det lätt att se 

vart avfall och 
sopor ska ta 
vägen? 

6 
Städning Finns städrutiner 

och tillämpas 
dessa? 

7 
Ytor och städning Är golvet rent och 

är det lätt att ta 
sig fram? 

8 
Ytor och städning Är arbetsbänkarna 

rena och städade? 

9 
Säkerhetsdatablad Finns 

säkerhetsdatablad 
och är de tydligt 
uppmärkta? Lätt 
att hitta dem? 

10 
Arbetsmiljö och 
säkerhet 

Är arbetsplatsen 
så säker den kan 
vara? Finns några 
säkerhetsrisker?  

Totalt 

Poängskala 
5 Utmärkt 
4 Bra 
3 Ok 
2 Dåligt 
1 Mycket dåligt 



Område: 

Genomgången av: 

Vecka: 

Område Beskrivning 1 2 3 4 5 Handlingsplan 

1 

Material och 

utrustning 

Är allt som inte behövs 

borttaget? 

2 
Material och 

utrustning 

Är alla trasiga detaljer 

lagade? 

3 
Material och 

utrustning 

Finns alla verktyg som 

behövs? 

4 

Material och 

utrustning 
Är allt tydligt uppmärkt? 

5 
Material och 

utrustning 

Vet man vart varje sak har 

sin plats? 

6 
Material och 

utrustning 

Fylls material/vätskor 

regelbundet på? 

7 
Material och 

utrustning 

Är listor i depån 

uppdaterade? 

8 
Material och 

utrustning 

Är bilder i depån 

uppdaterade? 

9 
Oljor och fetter 

Är det lätt att se vad som är 

i varje kanna/fat? 

10 Oljor och fetter Är kannor rengjorda? 

11 Oljor och fetter 
Sitter rätt lock på rätt 

kanna? 

12 
Sopor och avfall 

Är det lätt att se vart avfall 

och sopor ska slängas? 

13 Sopor och avfall Är soporna tömda? 

14 
Städning Hur fungerar städrutinerna? 

15 Ytor och städning Är golvet rent? 

16 Ytor och städning Är det lätt att ta sig fram? 

17 Ytor och städning 
Är arbetsbänkarna rena och 

städade? 

18 
Arbetsmiljö och 

säkerhet 
Hur säker är arbetsplatsen? 

19 
Arbetsmiljö och 

säkerhet 

Hur är arbetsmiljön på 

arbetsplatsen? 

20 
Arbetsmiljö och 

säkerhet 

Är brandutrustning 

tillgänglig? 

21 Förbättringsarbeten 

Hur fungerar 

förbättringsarbetet i 

gruppen? 

Totalt 

Poängskala 

5 Utmärkt 

4 Bra 

3 Ok 

2 Dåligt 

1 Mycket dåligt 

Bilaga 3 



Finns det punkter som bör läggas till i revisionen? 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Sköts veckouppföljningen av smörjdepån som den ska? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Veckouppföljning av smörjdepå 

Detta formulär ska gås igenom i slutet av varje vecka. Allt som inte stämmer 

överens med standarden för depån ska åtgärdas. 

Vecka: 

Genomförd av:______________________________________________________ 

Typ av kontroll: Ja Nej 

Är bänkar avtorkade? 

Är golvet sopat? 

Är spill upptorkat? 

Är alla trasiga grejer utbytta? 

Är listor i depån uppdaterade? 

Är bilder i depån uppdaterade? 

Är märkningar uppdaterade? 

Stämmer depån överens med de bilder som är uppsatta? 

Är soptunnan tömd? 

Är allt material påfyllt? (Ex. olja, nipplar, fettdoserare m.m.) 

 ___st  ___st 

 ___%  ___% 

Avvikelser Åtgärder 

Bilaga 4 
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Standard för smörjdepå  

o I smörjdepån ska de bilder som sitter i denna pärm samt på 
väggarna i smörjdepån följas.

o Varje vecka skall en veckouppföljning ske i form av ifyllandet av den blankett

som sitter längre bak i denna pärm.

o Under året skall också revisioner ske i form av blankett längre bak i denna

pärm. Revisionen ska ske då och då, men inte på fasta datum för att kunna

se det verkliga tillståndet i smörjdepån. Men det ska se minst fyra gånger per

år. Revisionen ska göras av chef för smörjunderhållet.

o Bilder över hur depån ska se ut ska finnas både i denna pärm och på

väggarna i depån. Hämtning av förlorade bilder, eller uppdatering av bilder

sker på intranätet.

o Alla bilder, markeringar samt skyltar ska uppdateras så fort förändring sker.

o Städning av smörjdepåns golv, bänkytor och hyllor ska ske minst en gång

varannan vecka. Tydlig nedsmutsning exempelvis oljespill, ska städas bort

omedelbart.

o Alla saker ska tillbaka där de hör hemma direkt efter användning, de ska då

också vara avtorkade och hela.

o Alla trasiga saker ska bytas ut omgående, och slängas så fort de ersatts.

o Reservdelar ska införskaffas så fort lagret blir lågt. De införskaffas då på

centralförrådet. Smörjaren avgör när lagret anses vara lågt.

Ansvarig för smörjdepån och att standarden följs är smörjaren. 

Alla dokument gällande denna standard finns att hämta på intranätet. 

Bilaga 5 
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Papperskorg ska tömmas 
vid behov.

Om pappret i 
pappershållaren tar slut, ska 
nytt införskaffas hos 
städtjänst.

Varje fettspruta har sin 
uppmärkta plats och ska 
förvaras där om den inte 
används för tillfället.

Spillolja töms i fatet utanför 
dörren till höger.



Kannorna ska torkas av efter 
användning och ställas under 
rätt tapp.

Lock, kanna och tapp hör ihop 
och ska inte blandas.

Tratt ska torkas av både innan 
och efter användning.



I vagn ska duk bytas efter användning.

Pappersrullar för påfyllning till 
pappershållare ska finnas tillgängliga enligt 
bild. Nya rullar ska införskaffas i 
centralförrådet när sista rullen tas i bruk.

Nya hinkar ska införskaffas i centralförrådet 
om sista hinken tas i bruk.

Ny Tork Cloth ska tas från hyllan och ställas 
i sin ruta om den tar slut. Ny förpackning 
ska då införskaffas i centralförrådet för att 
kunna ställas på plats.



På hyllan ska följande finnas:

- Två filter av varje

- Två fettdoserare av varje

- En förpackning Tork Cloth

- En ny disktrasa

- En rulle soppåsar

Om någon av dessa grejer skulle vara 
slut, så införskaffas det i centralförrådet.

Varje ny grej som läggs på hyllan ska 
märkas upp med centralförrådets 
etiketter.





Varje fat ska stå innanför sin 
markering, och under rätt skylt.

Slangar och kablar ska rullas 
ihop snyggt och torkas av för att 
sedan hängas på krokarna 
avsedda för dessa.

Lock på fat ska torkas av då fett 
eller smuts skulle finnas på dem.



Saker som fattas i skåpet ska införskaffas i 
centralförrådet.

Innehållslista för nippellåda ska uppdateras 
då nya nipplar införskaffas, eller någon 
nippel tas bort. Listan ska bestå av etiketter 
från centralförrådet.

Det ska finnas tio av varje nippelsort i 
lådan, om inte så ska det införskaffas i 
centralförrådet.













Varje verktyg har sin plats på tavlan, och 
ska hängas tillbaka avtorkad efter 
användning.

Om verktyg fattas eller är trasigt ska nytt 
införskaffas i centralförrådet.

Märkningar på tavlan ska läggas till eller 
tas bort då utbudet av verktyg ändras.



Alla lådor ska vara tydligt uppmärkta 
med vad de innehåller. I bakkant på varje 
låda ska artikelnummer för detaljen i 
lådan finnas.

Varje låda ska fyllas på vid behov.

Innehållslistan för synglas ska 
uppdateras om nya synglas införskaffas 
eller tas bort. Listan ska då uppdateras 
med centralförrådets etiketter.



Fatens plats är uppmärkta 
med skyltar, och varje fat ska 
stå vid sin skylt.

Om sortimentet av olja 
förändras ska nya skyltar upp 
eller skyltar tas ned så det 
stämmer.

Varje fat måste kopplas in 
med den koppling som finns 
under sin skylt.

Faten ska torkas av om 
smuts finns på dem.





Kannor som finns i reserv ska 
förvaras bredvid oljefaten.

Fatpumpar som inte används för 
tillfället ska stå i hinken märkt med 
fatpump.
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