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Sammanfattning	  
	  
Life	  Time	  Engineering	  AB	  har	  under	  en	  längre	  tid	  saknat	  struktur	  i	  sin	  praktiska	  verksamhet	  
som	  framförallt	  består	  utav	  en	  produktion	  av	  signalmarkörer	  för	  ubåtar.	  För	  att	  strukturera	  
upp	  verksamheten	  samt	  klara	  av	  större	  beställningar	  har	  man	  beslutat	  sig	  för	  att	  vidta	  
åtgärder	  och	  en	  av	  dessa	  åtgärder	  har	  varit	  att	  implementera	  verktyget	  5S.	  5S	  används	  inom	  
”Lean	  production”	  eller	  ”Lean”	  som	  det	  också	  kallas.	  Lean	  är	  en	  filosofi	  vars	  syfte	  är	  att	  
eliminera	  alla	  faktorer	  i	  en	  produktion	  som	  inte	  är	  värdehöjande	  för	  produkten.	  5S	  är	  ett	  
verktyg	  som	  hjälper	  till	  att	  effektivisera	  en	  produktion	  genom	  att	  skapa	  ordning	  och	  reda	  på	  
arbetsplatsen	  och	  på	  så	  vis	  minimera	  tidsslöseri,	  5S	  bidrar	  även	  till	  att	  förbättra	  arbetsmiljön	  
och	  säkerheten	  på	  företaget.	  Namnet	  5S	  kommer	  från	  att	  de	  fem	  stegen	  i	  metoden	  som	  alla	  
börjar	  på	  bokstaven	  S:	  sortera,	  strukturera,	  städa,	  standardisera	  samt	  skapa	  vana.	  
	  
Under	  20	  veckor	  har	  ett	  arbete	  utförts	  i	  företagets	  lokaler	  i	  Karlstad	  där	  5S	  har	  
implementerats	  och	  analyserats	  med	  målen	  att	  strukturera	  upp	  verksamheten,	  effektivisera	  
företagets	  produktion	  samt	  förbättra	  arbetsmiljön.	  En	  stor	  del	  av	  arbetet	  har	  gått	  ut	  på	  att	  
undersöka	  hur	  väl	  verktyget	  5S	  är	  anpassat	  för	  mindre,	  flexibla	  företag	  som	  Life	  Time	  
Engineering	  samt	  hur	  personalen	  ställer	  sig	  till	  förändringen.	  Det	  har	  även	  undersökts	  vilka	  
möjligheter	  det	  finns	  att	  spara	  pengar	  på	  en	  implementering	  i	  och	  med	  att	  tidsslöseriet	  
minimeras	  samt	  hur	  mycket	  uppstartstiderna	  kunnat	  förkortas.	  
	  
Arbetet	  har	  visat	  att	  en	  effektivisering	  av	  produktionen	  är	  möjlig	  då	  uppstartstiderna	  per	  
batch	  har	  kunnat	  reduceras	  med	  47	  minuter.	  Ett	  frågeformulär	  har	  visat	  att	  de	  anställda	  
varit	  mycket	  positiva	  till	  den	  nya	  arbetsmiljön	  och	  de	  nya	  arbetsrutinerna.	   	  
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Abstract	  
	  
Life	  Time	  Engineering	  AB	  has	  for	  a	  long	  time	  lacked	  structure	  in	  their	  practical	  activities	  
which	  primarily	  consists	  of	  their	  production	  of	  signal	  markers	  for	  submarines.	  In	  order	  to	  
establish	  a	  better	  structure	  and	  be	  able	  to	  manage	  larger	  orders	  the	  company	  have	  decided	  
to	  take	  make	  a	  change,	  one	  of	  these	  changes	  have	  been	  to	  implement	  a	  tool	  called	  5S.	  5S	  is	  
used	  in	  "Lean	  production"	  or	  "Lean"	  as	  it	  is	  called.	  Lean	  is	  a	  production	  philosophy	  which	  
purpose	  is	  to	  eliminate	  all	  factors	  in	  a	  production	  that	  do	  not	  increase	  value	  of	  the	  product.	  
5S	  is	  a	  tool	  that	  helps	  to	  improve	  production	  efficiency	  by	  having	  order	  in	  the	  workplace	  and	  
thus	  minimize	  any	  waste	  of	  time,	  it	  also	  helps	  to	  improve	  the	  work	  environment	  and	  the	  
safety	  at	  the	  company.	  The	  name	  5S	  comes	  from	  the	  five	  steps	  of	  the	  method,	  all	  beginning	  
with	  the	  letter	  S:	  sort,	  set	  in	  order,	  shine,	  standardize	  and	  sustain.	  
	  
During	  20	  weeks	  a	  bachelor	  thesis	  has	  been	  carried	  out	  at	  the	  Life	  Time	  Engineerings	  
premises	  in	  Karlstad.	  During	  the	  project	  5S	  has	  been	  implemented	  and	  analyzed	  with	  the	  
goal	  to	  structure	  their	  operations,	  streamline	  their	  production	  and	  improve	  their	  working	  
environment.	  A	  big	  part	  of	  the	  thesis	  has	  been	  to	  examine	  how	  well	  5S	  is	  adapted	  for	  smaller	  
flexible	  company	  like	  Life	  Time	  Engineering	  and	  how	  well	  the	  staff	  is	  going	  to	  embrace	  the	  
changes	  that	  is	  coming	  with	  it.	  Further	  it	  has	  been	  investigated	  whether	  it	  is	  possible	  to	  save	  
money	  due	  to	  the	  minimized	  waste	  of	  time	  and	  the	  fact	  that	  the	  start-‐up	  times	  have	  been	  
heavily	  reduced.	  
	  
The	  thesis	  has	  shown	  that	  it	  is	  possible	  to	  increase	  the	  efficiency	  of	  the	  production	  due	  to	  
the	  start-‐up	  times	  which	  have	  been	  reduced	  with	  47	  minutes	  per	  batch.	  A	  questionnaire	  has	  
shown	  that	  the	  employees	  have	  been	  very	  positive	  to	  the	  new	  working	  environment	  and	  the	  
new	  working	  methods.	   	  
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1.	  Introduktion	  
	  
Det	  var	  efter	  andra	  världskrigets	  slut	  som	  bilföretaget	  Toyota	  utvecklade	  ett	  
produktionssystem	  vars	  princip	  var	  att	  tillverka	  produkter	  på	  ett	  så	  resurssnålt	  sätt	  som	  
möjligt.	  Produktionssystemet	  kom	  att	  kallas,	  Toyota	  Production	  System	  eller	  TPS	  och	  blev	  
genast	  något	  som	  västvärlden	  sneglade	  avundsjukt	  på	  medan	  de	  fick	  se	  Toyota	  ta	  över	  
marknadsandelar	  i	  hela	  världen.	  Det	  gick	  så	  långt	  att	  MIT	  (Massachusetts	  Institute	  of	  
Technology)	  beslutade	  sig	  för	  att	  göra	  en	  studie	  år	  1979	  för	  att	  ta	  reda	  på	  vad	  Japanerna	  
gjorde	  bättre	  än	  amerikanska	  företag.	  Efter	  studien	  föddes	  en	  revolutionerande	  ny	  filosofi	  
som	  fick	  namnet	  ”Lean	  Production”	  eller	  ”Lean”.	  Filosofin	  utvecklades	  av	  Toyota	  och	  bygger	  
på	  Toyota	  Production	  System	  (Liker	  2009).	  	  
	  
Syftet	  med	  Lean	  är	  att	  identifiera	  och	  eliminera	  alla	  faktorer	  i	  en	  produktion	  som	  inte	  är	  
värdehöjande	  för	  produkten.	  Lean	  handlar	  även	  om	  att	  involvera	  och	  engagera	  hela	  
företaget	  ända	  upp	  från	  ledningen	  ner	  till	  ”golvet”	  att	  sträva	  efter	  ständiga	  förbättringar	  och	  
arbeta	  med	  förbättringsarbeten.	  Till	  sin	  hjälp	  för	  att	  lyckas	  med	  detta	  finns	  det	  ett	  antal	  
verktyg	  man	  använder	  sig	  utav.	  Ett	  av	  dessa	  verktyg	  kallas	  5S	  och	  är	  en	  metod	  för	  att	  hålla	  
ordning	  och	  reda	  på	  arbetsplatsen.	  Namnet	  5S	  kommer	  från	  de	  fem	  stegen	  som	  metoden	  
innefattar	  och	  som	  alla	  börjar	  på	  bokstaven	  S.	  De	  fem	  S:en	  står	  för	  Sortera,	  Systematisera,	  
Städa,	  Standardisera	  samt	  Skapa	  vana	  eller	  Säkerställa	  (Pettersson	  2009).	  
	  
5S	  är	  tillskillnad	  från	  vad	  många	  tycks	  tro	  mycket	  mer	  än	  att	  bara	  städa	  och	  hålla	  rent	  på	  sin	  
arbetsplats,	  det	  är	  en	  väg	  för	  att	  skapa	  ett	  standardiserat	  arbetssätt	  och	  metoden	  leder	  även	  
till	  tidsbesparingar,	  ökad	  effektivitet	  samt	  en	  bättre	  och	  säkrare	  arbetsmiljö.	  För	  att	  nå	  
önskade	  resultat	  med	  5S	  krävs	  det	  resurser	  i	  form	  av	  tid,	  pengar	  samt	  hela	  företagets	  
engagemang	  vid	  implementeringen.	  Det	  är	  viktigt	  att	  alla	  avdelningar	  på	  företaget	  är	  
involverade	  vilket	  visar	  vikten	  av	  att	  ledningen	  är	  med	  på	  förändringen	  och	  ser	  till	  att	  den	  är	  
förankrad	  i	  hela	  företaget	  (Bergman	  &	  Klefsjö	  2012).	  
	  
Life	  Time	  Engineering	  AB	  (LTE)	  bildades	  2006	  och	  är	  ett	  litet	  företag	  som	  i	  dagsläget	  har	  tio	  
stycken	  anställda	  och	  tre	  faciliteter	  i	  Sverige.	  En	  300	  kvadratmeter	  stor	  produktionslokal	  
med	  intilliggande	  kontor	  i	  Karlstad,	  ett	  huvudkontor	  i	  Stockholm	  där	  det	  mesta	  
administrativa	  arbetet	  utförs	  samt	  en	  provplats	  i	  norra	  Värmland.	  Företaget	  är	  flexibelt	  och	  
sysslar	  med	  en	  rad	  olika	  arbetsuppgifter	  men	  huvudområdet	  är	  livslängdsanalyser	  av	  
energetiska	  material	  med	  anknytning	  till	  hållbarhetsprovning	  och	  produktutveckling.	  Detta	  i	  
kombination	  med	  andra	  material	  vars	  livslängd	  begränsas	  av	  miljöfaktorer	  som	  de	  kommer	  
utsättas	  för	  under	  sin	  livstid.	  I	  sin	  facilitet	  i	  Karlstad	  bedriver	  man	  utöver	  livslängdsanalyser	  
också	  produktion	  och	  produktutveckling	  av	  signalmarkörer	  för	  ubåtar.	  I	  takt	  med	  att	  
produktionen	  utav	  signalmarkörer	  ökar	  ställs	  det	  högre	  krav	  på	  att	  ha	  en	  strukturerad	  
praktisk	  verksamhet	  och	  det	  är	  i	  samband	  med	  de	  kraven	  som	  företaget	  intresserat	  sig	  för	  
att	  implementera	  kvalitetsverktyget	  5S.	  
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LTE	  har	  under	  en	  längre	  tid	  saknat	  struktur	  i	  sin	  praktiska	  verksamhet.	  För	  att	  klara	  den	  
framtida	  produktionen	  utav	  signalmarkörer	  har	  man	  önskemål	  om	  att	  få	  till	  en	  förändring	  
och	  ett	  första	  steg	  i	  förändringen	  är	  att	  implementera	  5S.	  Eftersom	  LTE	  är	  ett	  litet	  flexibelt	  
innovationsföretag	  vill	  man	  strukturera	  upp	  en	  flexibel	  produktion	  och	  produktutveckling	  
men	  som	  ändå	  tillhandahåller	  ordning	  och	  reda	  på	  arbetsplatsen.	  Verktyget	  5S	  har	  i	  de	  flesta	  
kända	  fall	  implementerats	  på	  större	  industrier	  där	  variationen	  av	  arbete	  inte	  är	  lika	  stort	  
vilket	  gör	  att	  det	  finns	  en	  viss	  osäkerhet	  om	  hur	  väl	  anpassat	  5S	  är	  för	  ett	  mindre,	  flexibelt	  
företag.	  Under	  examensarbetet	  kommer	  5S	  att	  implementeras	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  det	  
passar	  företaget	  och	  därefter	  kommer	  resultatet	  utvärderas	  och	  analyseras.	  
	  
För	  att	  anpassa	  arbetet	  efter	  de	  tidsbegränsningar	  som	  finns	  samt	  se	  till	  att	  det	  sker	  på	  ett	  
framgångsrikt	  sätt	  har	  vissa	  avgränsningar	  gjorts.	  Istället	  för	  att	  implementeringen	  sker	  på	  
hela	  organisationen	  på	  en	  gång	  bestämdes	  det	  i	  samförstånd	  med	  uppdragsgivare	  och	  
handledare	  att	  arbetet	  skulle	  begränsas	  till	  implementering	  av	  5S	  på	  företagets	  mekaniska	  
verkstad	  samt	  deras	  produktionslina	  för	  signalmarkörer.	  Avgränsningarna	  sattes	  med	  
förhoppningen	  om	  att	  företaget	  ska	  vilja	  fortsätta	  sitt	  arbete	  med	  5S	  även	  i	  övriga	  delar	  av	  
företaget	  efter	  avslutat	  examensarbete.	  
	  
Syftet	  med	  examensarbetet	  är	  att	  undersöka	  hur	  väl	  5S	  är	  anpassat	  för	  ett	  litet	  flexibelt	  
företag	  samt	  hur	  det	  påverkar	  deras	  praktiska	  verksamhet.	  Frågeställningar	  som	  skall	  
besvaras	  under	  arbetet	  är:	  
	  

• Hur	  mycket	  tid	  man	  kan	  spara	  på	  att	  slippa	  leta	  efter	  verktyg	  och	  utrustning?	  
• Hur	  mycket	  kan	  man	  förkorta	  uppstartstiderna	  för	  nya	  projekt?	  
• På	  vilket	  sätt	  påverkas	  personalen	  av	  implementeringen	  av	  5S?	  
• Är	  det	  möjligt	  att	  spara	  pengar	  på	  att	  slippa	  slöseri	  i	  form	  av	  tid	  och	  energi	  hos	  

personalen?	  
	  
Målen	  med	  examensarbetet	  är	  att	  svara	  till	  syftet	  samt	  att	  framgångsrikt	  implementera	  5S	  
på	  företaget	  och	  därigenom	  effektivisera	  och	  höja	  kvalitén	  på	  företagets	  produktion	  av	  
signalmarkörer.	  
	  
Uppdragsgivare	  är	  Life	  Time	  Engineering	  AB	  där	  examensarbetet	  även	  kommer	  att	  utföras	  
och	  handledare	  på	  företaget	  är	  utvecklingschefen	  Erik	  Hagel.	  Handledare	  på	  Universitetet	  är	  
Fredrik	  Lindvall	  och	  examinator	  är	  Nils	  Hallbäck.	  	  
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Disposition	  
	  
En	  kort	  presentation	  över	  hur	  rapporten	  är	  upplagd	  och	  dess	  kapitel.	  
	  

1. Introduktion	  
En	  kort	  introduktion	  om	  arbetet	  och	  dess	  bakgrund	  med	  presentation	  av	  
uppdragsgivare	  och	  handledare.	  Avslutas	  med	  syfte	  och	  mål	  med	  arbetet.	  

2. Teori	  
Här	  beskrivs	  teorierna	  som	  har	  studerats	  och	  sedan	  använts	  i	  verkligheten.	  

3. Genomförande	  
Beskrivning	  av	  hur	  arbetet	  har	  genomförts.	  Vilka	  metoder	  och	  verktyg	  som	  använts	  
under	  arbetets	  gång	  samt	  alla	  tillvägagångssätt.	  

4. Resultat	  
Redovisning	  av	  resultaten	  av	  arbetet,	  innehåller	  frågeformulär	  samt	  uppskattad	  
tidsberäkning.	  	  

5. Diskussion	  
Utvärdering	  av	  arbetets	  resultat,	  hur	  arbetet	  har	  gått	  och	  varför.	  Hur	  arbetet	  
påverkar	  företagets	  framtid	  samt	  vilka	  lärdomar	  och	  erfarenheter	  som	  har	  tagits.	  

6. Slutsatser	  
Vilka	  slutsatser	  som	  har	  kommit	  fram	  och	  hur	  väl	  de	  svarar	  till	  syftena	  med	  arbetet.	  

7. Referenser	  
8. Bilagor	  
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2.	  Teori	  
	  
5S	  är	  ett	  verktyg	  som	  används	  inom	  ”Lean	  Productions”	  och	  är	  en	  enkel,	  strukturerad	  och	  
effektiv	  metod	  för	  att	  upprätthålla	  ordning	  och	  reda	  på	  en	  arbetsplats.	  5S	  minskar	  slöseri,	  
förbättrar	  arbetsmiljön	  samt	  effektiviserar	  arbetet.	  Rent	  konkret	  handlar	  det	  om	  att	  man	  ska	  
ha	  tillgång	  till	  det	  man	  behöver	  för	  att	  göra	  sitt	  jobb,	  när	  man	  behöver	  det	  (Bergman	  &	  
Klefsjö	  2012).	  
	  

2.1	  5S	  
	  
Här	  följer	  en	  kort	  beskrivning	  av	  de	  5S:en	  och	  vad	  de	  står	  för.	  
	  
1.	  Sortera	  
	  
Sorteringsstadiet	  inleds	  med	  att	  man	  förflyttar	  all	  utrustning	  och	  alla	  verktyg	  till	  en	  tom	  yta	  
för	  att	  få	  bort	  dem	  från	  sina	  tidigare	  placeringar	  så	  att	  det	  blir	  lättare	  att	  sortera.	  Därefter	  
börjar	  man	  sortera	  utrustningen	  och	  fundera	  på	  vad	  man	  egentligen	  behöver	  ha	  kvar	  och	  
hur	  ofta	  det	  används.	  Utrustning	  som	  används	  väldigt	  sällan	  eller	  till	  och	  med	  är	  defekt	  tar	  
man	  beslut	  om	  ifall	  det	  skall	  slängas,	  säljas	  eller	  förvaras	  i	  förråd	  tills	  vidare,	  de	  defekta	  
verktygen	  slängs	  direkt.	  Det	  viktiga	  är	  att	  all	  onödig	  utrustning	  kommer	  bort	  från	  
arbetsplatsen	  så	  man	  får	  plats	  med	  det	  som	  verkligen	  behövs.	  Att	  saker	  och	  ting	  inte	  ska	  
ligga	  i	  vägen	  när	  man	  arbetar	  är	  dels	  en	  fråga	  om	  en	  trevligare	  arbetsmiljö	  men	  minimerar	  
även	  risken	  för	  skador.	  I	  samband	  med	  sorteringen	  bör	  man	  även	  lokalisera	  och	  ta	  hand	  om	  
övriga	  säkerhets-‐	  eller	  miljöbrister.	  	  
	  
Det	  är	  viktigt	  att	  alla	  på	  företaget	  är	  involverade	  redan	  i	  sorteringssteget	  och	  att	  personalen	  
får	  vara	  med	  och	  bestämma	  vad	  som	  skall	  tas	  bort	  och	  vad	  som	  behöver	  vara	  kvar.	  I	  
samband	  med	  sorteringsfasen	  är	  det	  även	  lämpligt	  att	  ge	  information	  till	  de	  anställda	  hur	  de	  
ska	  kunna	  uppehålla	  5S	  efter	  implementeringen	  samt	  ge	  dem	  träning	  inför	  det	  stundande	  
införandet.	  
	  
Varför	  sortera?	  

• Man	  sparar	  tid	  på	  att	  slippa	  leta	  efter	  saker	  bland	  verktyg	  och	  material	  som	  aldrig	  
används.	  

• Att	  rensa	  ut	  material	  och	  utrustning	  som	  inte	  används	  frigör	  större	  och	  effektivare	  
ytor.	  

• Att	  rensa	  bort	  utrustning	  från	  golven	  minskar	  skaderisken	  (Prevent	  2010a).	  
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2.	  Systematisera	  
	  
Systematiseringssteget	  inleds	  med	  att	  arbetslaget	  samlas	  för	  att	  gemensamt	  diskutera	  vilka	  
verktyg	  och	  vilken	  utrustning	  som	  används	  dagligen	  och	  vilka	  som	  används	  mer	  sällan.	  De	  
som	  används	  dagligen	  skall	  placeras	  i	  direkt	  samband	  med	  arbetsstationen	  de	  används	  vid	  
och	  vara	  lätta	  att	  hitta	  medan	  de	  som	  används	  mer	  sällan	  kan	  placeras	  en	  bit	  bort	  men	  även	  
de	  ska	  vara	  lätta	  att	  finna	  vid	  behov.	  Utöver	  verktygen	  är	  det	  viktigt	  att	  material	  och	  
reservdelar	  märkts	  ut	  tydligt	  och	  får	  sin	  egen	  plats	  i	  verkstaden.	  
	  
Innan	  man	  börjar	  lägga	  tillbaka	  sorterade	  verktyg	  i	  lådor	  och	  liknande	  bör	  man	  rengöra	  
förvaringsplatserna	  grundligt	  och	  märka	  upp	  tydligt	  vilka	  verktyg	  som	  ska	  förvaras	  var.	  Var	  
sak	  ska	  ha	  sin	  plats	  och	  var	  sak	  ska	  vara	  på	  sin	  plats.	  Alla	  arbetsstationer,	  gångar	  och	  
lagerytor	  skall	  märkas	  upp	  tydligt.	  Säkerhetsutrustning	  som	  skyddsglasögon,	  hörselskydd	  och	  
skyddskläder	  skall	  finnas	  tillgänglig	  och	  vara	  lättåtkomlig.	  	  
	  
Varför	  systematisera?	  

• Att	  var	  sak	  har	  sin	  plats	  och	  var	  sak	  finns	  på	  sin	  plats	  underlättar	  städning	  
• Förbättrad	  placeringen	  av	  utrustning	  som	  används	  ofta	  leder	  till	  en	  bättre	  ergonomi.	  
• Man	  sparar	  tid	  när	  man	  vet	  att	  var	  sak	  är	  på	  sin	  plats	  (Prevent	  2010b).	  

	  
	  

	   	   	  
Figur	  1:	  Bild	  före	  systematiseringen	   	   Figur	  2:	  Bild	  före	  systematiseringen	  
	  

	   	   	  
Figur	  3:	  Bild	  efter	  systematiseringen	   	   Figur	  4:	  Bild	  efter	  systematiseringen	   	  



-‐	  10	  -‐	  
	  
	  

3.	  Städa	  
	  
Städning	  kan	  låta	  tråkigt	  och	  tidskrävande	  men	  det	  är	  ett	  viktigt	  steg	  i	  5S	  av	  flera	  
anledningar.	  När	  man	  kommer	  till	  en	  arbetsstation	  skall	  man	  kunna	  sätta	  igång	  att	  arbeta	  
direkt	  och	  inte	  behöva	  plocka	  undan	  efter	  någon	  annan	  först.	  Det	  finns	  fler	  poänger	  med	  att	  
personalen	  som	  använt	  utrustningen	  städar	  den	  själva	  då	  de	  har	  lättare	  att	  se	  och	  åtgärda	  
fel	  tidigt	  istället	  för	  att	  nästa	  person	  skall	  behöva	  felsöka	  och	  städa	  utrusningen	  innan	  de	  kan	  
påbörja	  sitt	  arbete.	  Att	  personalen	  som	  använder	  utrustningen	  städar	  den	  om	  möjligt	  under	  
tiden	  som	  de	  använder	  den	  effektiviserar	  även	  arbetet	  avsevärt	  då	  tid	  som	  tidigare	  lagts	  på	  
att	  rengöra	  efter	  andra	  istället	  blir	  värdehöjande	  tid	  för	  produkten	  i	  processen	  (Bergman	  &	  
Klefsjö	  2012).	  
	  
Man	  börjar	  det	  tredje	  steget	  med	  att	  städa	  ordentligt	  intill	  arbetsstationen	  och	  utrustningen	  
första	  gången	  för	  att	  sedan	  gemensamt	  komma	  överens	  om	  hur	  hög	  renlighet	  det	  behöver	  
vara	  och	  vad	  som	  är	  realistiskt	  på	  varje	  station.	  Därefter	  gör	  man	  i	  ordning	  checklistor	  på	  vad	  
som	  skall	  rengöras	  och	  sätter	  ihop	  ett	  städschema	  för	  varje	  station.	  Det	  kan	  vara	  en	  bra	  idé	  
att	  införa	  fasta	  städrutiner	  som	  tillexempel	  att	  man	  avger	  tid	  för	  städning	  någon	  gång	  i	  
veckan	  eller	  månaden	  för	  att	  se	  till	  att	  det	  är	  rent	  och	  snyggt.	  Städutrustningen	  skall	  finnas	  
tillgänglig	  på	  en	  bestämd	  plats	  och	  om	  någon	  städutrustning	  enbart	  behövs	  vid	  en	  specifik	  
station	  skall	  den	  finnas	  angränsande	  till	  denna.	  En	  utredning	  om	  vad	  det	  är	  som	  orsaker	  den	  
värsta	  nedsmutsningen	  i	  verkstaden	  bör	  utföras	  och	  förslag	  på	  hur	  man	  kan	  förhindra/lindra	  
den	  ses	  över	  och	  genomförs.	  Att	  städa	  lite	  varje	  dag	  gör	  att	  det	  krävs	  mindre	  tid	  och	  energi	  
för	  att	  hålla	  arbetsplatsen	  ren	  och	  snygg	  än	  att	  behöva	  storstäda	  den	  mer	  sällan.	  
	  
Varför	  städa?	  

• Det	  är	  trevligare	  att	  arbeta	  på	  en	  arbetsplats	  där	  det	  är	  ordning	  och	  reda.	  
• Det	  blir	  lättare	  att	  identifiera	  fel	  och	  avvikelser.	  
• Om	  alla	  på	  företaget	  är	  införstådda	  med	  hur	  det	  skall	  se	  ut	  och	  uppehåller	  detta	  

minskar	  risken	  för	  konflikter	  på	  arbetsplatsen	  (Prevent	  2010c).	  
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4.	  Standardisera	  
	  
Standardisering	  är	  viktigt	  för	  att	  få	  städning	  och	  underhåll	  av	  utrusningen	  att	  fungera.	  Att	  
standardisera	  betyder	  att	  det	  ska	  finnas	  en	  tydlig	  standard	  över	  hur	  man	  sköter	  saker	  och	  
ting	  på	  företaget.	  Det	  ska	  vara	  tydligt	  hur	  man	  ska	  rengöra	  utrustningen	  och	  att	  man	  lägger	  
tillbaka	  verktyg	  efter	  sig	  utan	  att	  behöva	  fundera	  för	  mycket	  över	  var	  saker	  och	  ting	  skall	  
vara	  eller	  hur	  noga	  man	  skall	  städa.	  Allt	  skall	  vara	  självklart	  och	  skötas	  på	  samma	  sätt	  i	  hela	  
verksamheten	  för	  att	  ta	  bort	  risken	  för	  otydligheter	  och	  missförstånd.	  Det	  ska	  i	  princip	  vara	  
svårare	  att	  hänga	  verktyg	  fel	  än	  på	  sin	  rätta	  plats	  och	  det	  ska	  vara	  enkelt	  och	  inte	  speciellt	  
tids	  eller	  energikrävande	  att	  hålla	  ordning	  och	  reda.	  Det	  är	  även	  viktigt	  att	  ha	  en	  standard	  
eftersom	  människor	  är	  olika	  och	  det	  finns	  flera	  olika	  sätt	  att	  städa	  en	  arbetsplats	  på,	  men	  
med	  ett	  standardiserat	  arbetssätt	  ska	  det	  inte	  spela	  någon	  roll	  vem	  som	  utför	  arbetet	  utan	  
det	  skall	  utföras	  på	  samma	  sätt	  med	  samma	  resultat	  ändå.	  
	  
Det	  gäller	  att	  det	  finns	  tydliga	  ansvarsområden,	  vem	  som	  skall	  göra	  vad,	  hur	  det	  skall	  göras	  
och	  när	  det	  skall	  göras.	  Efter	  att	  det	  finns	  en	  standard	  för	  varje	  arbetsstation	  finns	  det	  vissa	  
hjälpmedel	  man	  kan	  använda	  sig	  av	  för	  att	  uppehålla	  standarden.	  Man	  kan	  ta	  hjälp	  av	  
checklistor	  eller	  bilder	  för	  att	  visualisera	  och	  för	  att	  förenkla	  standarden.	  Fotografier	  kan	  
vara	  väldigt	  bra	  att	  ha	  över	  hur	  en	  arbetsstation	  skall	  se	  ut	  då	  det	  är	  lätt	  att	  förstå	  och	  
svårare	  att	  misstolka	  än	  om	  det	  står	  skrivet	  på	  ett	  papper.	  Dessutom	  är	  det	  långt	  ifrån	  
självklart	  att	  alla	  på	  företaget	  kan	  läsa	  eller	  förstår	  svenska.	  Vidare	  bör	  man	  ta	  fram	  en	  plan	  
för	  hur	  5S	  arbetet	  skall	  fortgå	  i	  framtiden	  samt	  hur	  man	  ska	  kunna	  utveckla	  det	  och	  göra	  det	  
ännu	  bättre.	  
	  
Varför	  standardisera?	  

• All	  personal	  måste	  veta	  vad	  som	  krävs	  och	  vad	  som	  förväntas	  av	  dem	  
• Alla	  måste	  veta	  vad	  som	  behöver	  göras	  och	  hur	  de	  ska	  göra	  för	  att	  hålla	  ordning	  och	  

reda	  på	  arbetsplatsen	  
• Det	  är	  viktigt	  att	  involvera	  personalen	  och	  uppmuntra	  att	  de	  ifrågasätter	  dagens	  

arbetssätt	  för	  att	  det	  skall	  kunna	  utvecklas	  och	  bli	  bättre	  i	  framtiden	  (Prevent	  2010d).	  
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5.	  Skapa	  vana	  
	  
För	  att	  5S	  arbetet	  skall	  fortsätta	  även	  efter	  implementeringen	  är	  det	  viktigt	  att	  man	  
fortsätter	  jobba	  med	  det	  femte	  S:et	  som	  är	  att	  skapa	  vana.	  För	  att	  5S	  skall	  vara	  ett	  effektivt	  
verktyg	  för	  att	  höja	  kvalitén	  och	  arbetsmiljön	  räcker	  det	  inte	  med	  att	  man	  använder	  sig	  utav	  
metoden	  enbart	  i	  några	  veckor	  för	  att	  sedan	  falla	  tillbaka	  i	  gamla	  vanor.	  Det	  gäller	  att	  
förändra	  kulturen	  på	  hela	  företaget	  och	  få	  det	  till	  att	  bli	  en	  självklar	  del	  av	  verksamheten.	  
Därför	  är	  det	  här	  steget	  förmodligen	  det	  viktigaste	  av	  alla	  och	  också	  det	  svåraste	  att	  
upprätthålla.	  
	  
Det	  viktigaste	  i	  början	  är	  att	  se	  till	  att	  alla	  följer	  de	  regler	  och	  standarder	  som	  företaget	  har	  
satt	  upp.	  Den	  första	  tiden	  bör	  det	  undansättas	  tid	  för	  att	  arbeta	  med	  5S	  eftersom	  det	  tar	  tid	  
att	  komma	  in	  i	  alla	  nya	  rutiner	  och	  det	  är	  viktigt	  att	  ledningen	  är	  beredda	  att	  avsätta	  resurser	  
för	  detta.	  Har	  man	  svårt	  att	  få	  med	  sig	  de	  anställda	  på	  arbetet	  kan	  det	  vara	  ett	  alternativ	  att	  
bjuda	  in	  någon	  som	  kan	  berätta	  om	  en	  lyckad	  implementering	  och	  vad	  det	  betytt	  för	  deras	  
företag.	  Ett	  annat	  alternativ	  kan	  vara	  att	  ta	  sig	  tid	  för	  ett	  studiebesök	  i	  ett	  företag	  där	  5S	  
används	  för	  att	  det	  skall	  bli	  lättare	  för	  medarbetare	  att	  se	  vad	  man	  kan	  vinna	  på	  metoden	  i	  
längden.	  Det	  bör	  väljas	  ut	  ett	  fåtal	  som	  ansvarar	  för	  att	  uppdatera	  rutiner	  och	  standarder	  så	  
att	  det	  ständigt	  sker	  en	  utveckling	  och	  förbättring	  av	  5S	  arbetet.	  Det	  är	  viktigt	  att	  strikt	  följa	  
standarderna	  som	  satts	  upp	  i	  början	  för	  att	  det	  inte	  skall	  börja	  tummas	  på	  rutiner	  och	  
ordningen.	  Däremot	  måste	  man	  våga	  vara	  öppen	  för	  förslag	  från	  personalen	  på	  förbättringar	  
när	  de	  kommer	  och	  inte	  avfärda	  dem	  utan	  granskning.	  
	  
Regelbundna	  revisioner	  och	  uppföljningar	  av	  5S	  arbetet	  krävs	  för	  att	  se	  så	  det	  går	  åt	  rätt	  håll	  
då	  det	  annars	  är	  lätt	  att	  falla	  tillbaka	  till	  hur	  det	  var	  innan.	  Man	  bör	  ha	  någon	  som	  ansvarar	  
över	  de	  interna	  revisionerna	  på	  företaget	  och	  som	  ser	  till	  att	  de	  verkligen	  blir	  av.	  Resultaten	  
av	  revisionerna	  bör	  sedan	  granskas	  av	  avdelningschefen	  och	  diskuteras	  inom	  arbetslaget	  för	  
att	  sedan	  dokumenteras	  i	  form	  av	  en	  rapport.	  	  
	  
För	  att	  5S	  ska	  acklimatiseras	  och	  fungera	  på	  företaget	  är	  det	  viktigt	  att	  frågorna	  som	  rör	  5S	  
ligger	  på	  ledningens	  bord	  och	  att	  det	  är	  ledningens	  beslut	  som	  avgör	  hur	  arbetet	  skall	  
fortskrida.	  
	  
Varför	  skapa	  vana?	  

• Gemensamma	  rutiner	  underlättar	  när	  alla	  i	  företaget	  ska	  arbeta	  tillsammans	  för	  en	  
bättre	  och	  säkrare	  arbetsmiljö.	  

• Det	  tar	  tid	  att	  införa	  nya	  rutiner	  och	  att	  någon	  aktivt	  driver	  igenom	  rutinerna	  de	  
första	  månaderna	  är	  viktigt	  för	  att	  5S	  ska	  fungera	  och	  förankras	  i	  företaget	  (Prevent	  
2010e).	  
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2.2	  Vad	  krävs	  för	  att	  lyckas?	  
	  
För	  att	  på	  lång	  sikt	  lyckas	  implementera	  5S	  är	  det	  vissa	  saker	  som	  är	  viktiga	  att	  tänka	  på.	  Alla	  
företag	  kan	  implementera	  5S,	  det	  svåra	  är	  arbetet	  efteråt	  med	  att	  få	  det	  att	  bli	  en	  del	  av	  det	  
vardagliga	  arbetet.	  Först	  och	  främst	  är	  det	  viktigt	  att	  man	  har	  ledningens	  engagemang,	  utan	  
den	  kommer	  implementeringen	  aldrig	  att	  lyckas.	  Det	  är	  viktigt	  att	  man	  från	  ledningens	  håll	  
”lever	  som	  man	  lär”	  och	  själva	  sätter	  sig	  in	  i	  och	  arbetar	  utefter	  verktyget	  5S.	  Det	  är	  också	  
viktigt	  att	  man	  har	  tålamod	  och	  låter	  saker	  och	  ting	  ta	  sin	  tid.	  Det	  sista	  S:et	  som	  är	  att	  skapa	  
vana	  är	  ingenting	  man	  gör	  på	  bara	  en	  månad	  utan	  det	  krävs	  flera	  interna	  revisioner	  och	  att	  
ledningen	  visar	  tydligt	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  medarbetarna	  tar	  detta	  på	  allvar.	  
	  
Vidare	  behöver	  man	  vara	  tydlig	  med	  vem	  som	  ska	  göra	  vad	  och	  när	  det	  skall	  vara	  klart.	  I	  
början	  av	  implementeringen	  bör	  man	  därför	  gemensamt	  göra	  upp	  en	  handlingsplan	  för	  hur	  
arbetet	  ska	  gå	  till	  och	  sedan	  hålla	  sig	  till	  planen	  och	  inte	  skjuta	  upp	  5S	  arbetet	  för	  andra	  
möten	  eller	  projekt	  som	  dyker	  upp	  längs	  vägen.	  För	  att	  lyckas	  är	  det	  också	  viktigt	  att	  man	  
inte	  tar	  sig	  an	  att	  implementera	  5S	  på	  hela	  verksamheten	  på	  en	  gång.	  Det	  är	  klokt	  att	  börja	  
på	  någon	  avdelning	  där	  det	  förmodas	  bli	  minst	  omställning	  och	  enklast	  att	  använda	  den	  nya	  
metoden	  för	  att	  se	  hur	  den	  fungerar.	  När	  man	  framgångsrikt	  implementerat	  5S	  på	  en	  eller	  
två	  avdelningar	  i	  företaget	  är	  det	  sedan	  lättare	  att	  succesivt	  införa	  metoden	  på	  övriga	  
avdelningar	  i	  företaget	  då	  man	  vet	  att	  det	  fungerar	  och	  man	  vet	  hur	  man	  ska	  gå	  tillväga.	  
	  
Det	  är	  oerhört	  viktigt	  att	  alla	  på	  företaget	  är	  mer	  eller	  mindre	  delaktiga	  i	  förändringen	  och	  
att	  de	  lär	  sig	  hur	  5S	  fungerar.	  På	  så	  vis	  kan	  flera	  personer	  enkelt	  ta	  hand	  om	  eventuella	  
problem	  som	  uppstår	  och	  alla	  medarbetare	  känner	  sig	  delaktiga	  och	  förstår	  vad	  som	  
förväntas	  av	  dem.	  
	  
Huvudmålet	  med	  implementeringen	  är	  inte	  att	  bli	  mer	  lönsamma	  kortsiktigt	  utan	  det	  är	  
viktigt	  att	  det	  får	  kosta	  lite	  i	  form	  av	  tid	  och	  pengar	  i	  början	  för	  att	  företaget	  på	  sikt	  ska	  få	  en	  
högre	  effektivitet	  och	  därigenom	  bli	  ett	  lönsammare	  företag.	  Efter	  avslutad	  implementering	  
bör	  förbättringsgrupper	  sättas	  ihop	  och	  fortsätta	  jobba	  med	  förbättringsfrågor	  och	  hela	  
tiden	  ifrågasätta	  och	  se	  över	  hur	  arbetet	  fungerar	  och	  vad	  som	  kan	  förändras	  till	  det	  bättre	  i	  
framtiden	  (Garmer	  &	  Lövdahl	  2010).	  
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3.	  Genomförande	  
	  
Beskrivning	  av	  hur	  genomförandet	  av	  arbetet	  sett	  ut,	  vilka	  metoder	  och	  verktyg	  som	  använts	  
från	  teorin	  och	  sedan	  tagits	  med	  ut	  i	  verkligheten	  samt	  alla	  tillvägagångssätt.	  
	  

3.1	  Förstudie	  
	  
För	  att	  kunna	  genomföra	  examensarbetet	  krävdes	  en	  del	  förkunskap	  om	  5S	  och	  om	  Lean	  
Production.	  Den	  första	  tiden	  utav	  arbetet	  lades	  således	  på	  en	  litteraturstudie	  om	  ämnet	  för	  
att	  få	  en	  djupare	  förståelse	  för	  hur	  5S	  är	  uppbyggt	  och	  fungerar.	  Det	  var	  inte	  alldeles	  enkelt	  
att	  hitta	  litteratur	  som	  specifikt	  behandlade	  ämnet	  5S.	  Med	  hjälp	  av	  ett	  par	  böcker,	  
(Pettersson	  2009),	  (Bergman	  &	  Klefsjö	  2012),	  samt	  elektroniska	  dokument,	  (Prevent	  a-‐e	  
2010),	  gick	  det	  ändå	  att	  ta	  reda	  på	  tillräckligt	  med	  information	  för	  att	  få	  förståelse	  för	  teorin	  
och	  genomföra	  implementeringen.	  För	  att	  få	  en	  bra	  bild	  över	  hur	  implementeringar	  skett	  på	  
andra	  arbetsplatser	  samt	  vilka	  tillvägagångssätt	  som	  varit	  effektiva	  studerades	  två	  stycken	  
företag.	  Företagen	  som	  studerades	  var	  dels	  lastbilstillverkaren	  Scania	  som	  under	  en	  längre	  
tid	  arbetat	  med	  Lean	  och	  5S	  samt	  Nimo-‐Verken	  i	  Hova	  som	  säljer	  klädvårdsprodukter	  och	  
som	  även	  dem	  implementerat	  5S	  på	  ett	  framgångsrikt	  sätt.	  Förstudien	  gav	  information	  och	  
idéer	  som	  senare	  låg	  till	  grund	  för	  de	  metoder	  och	  verktyg	  som	  användes	  för	  att	  
implementera	  5S	  på	  Life	  Time	  Engineering.	  
	  
I	  förstudien	  ingick	  även	  att	  vara	  med	  och	  se	  hur	  produktionen	  av	  signalmarkörer	  ser	  ut	  idag.	  
Ett	  fåtal	  signalmarkörer	  skulle	  monteras	  ihop	  till	  en	  kund	  och	  det	  var	  ett	  bra	  tillfälle	  att	  få	  en	  
inblick	  i	  hur	  det	  här	  med	  ordning	  och	  reda	  fungerade	  i	  dagsläget	  samt	  hur	  mycket	  tidsslöseri	  
som	  skedde	  under	  produktionen.	  Under	  en	  tid	  studerades	  och	  iakttogs	  personalen	  medan	  
de	  arbetade	  som	  vanligt	  och	  en	  hel	  del	  förbättringsförslag	  noterades.	  
	  

3.2	  Implementering	  
	  
Det	  första	  som	  gjordes	  innan	  implementeringen	  av	  5S	  kunde	  påbörjas	  på	  företaget	  var	  en	  
rejäl	  storstädning.	  	  Den	  utfördes	  tillsammans	  med	  alla	  anställda	  på	  företaget	  som	  ett	  
symboliskt	  startskott	  på	  implementeringen	  och	  förändringen	  den	  för	  med	  sig.	  
	  
En	  heldag	  för	  enbart	  städning	  och	  sortering	  avsattes	  av	  företaget	  och	  även	  personalen	  från	  
huvudkontoret	  i	  Stockholm	  deltog.	  Under	  dagen	  kom	  personalen	  gemensamt	  överens	  om	  
vilka	  verktyg	  och	  maskiner	  som	  används	  ofta	  och	  behövs	  samt	  vilka	  som	  inte	  används	  eller	  
var	  onödiga/defekta.	  Maskiner	  och	  verktyg	  sorterades	  med	  hjälp	  av	  ett	  system	  med	  lappar	  i	  
tre	  olika	  färger,	  röd,	  gul	  samt	  grön.	  Om	  utrustningen	  fick	  en	  röd	  lapp	  på	  sig	  innebar	  det	  att	  
den	  antingen	  används	  väldigt	  sällan/inte	  alls	  eller	  att	  den	  var	  defekt.	  Var	  utrustningen	  defekt	  
skulle	  den	  genast	  kasseras,	  användes	  den	  sällan	  skulle	  den	  förvaras	  i	  ett	  förråd	  som	  
företaget	  har	  på	  andra	  sidan	  gatan	  från	  produktionslokalen.	  Vidare	  så	  innebar	  en	  gul	  lapp	  på	  
utrustningen	  att	  den	  används	  emellanåt	  under	  året	  beroende	  på	  orderstatus	  men	  inte	  
dagligen	  och	  den	  utrustningen	  skulle	  då	  förvaras	  antingen	  i	  ett	  lättillgängligt	  förråd	  utanför	  
lokalen	  eller	  på	  någon	  plats	  i	  lokalen	  där	  den	  inte	  stod	  i	  vägen	  för	  det	  dagliga	  arbetet	  men	  
ändå	  var	  lätt	  att	  tillgå	  vid	  behov.	  Till	  sist	  kunde	  utrustningen	  få	  en	  grön	  lapp	  applicerad	  på	  
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sig.	  Detta	  innebar	  att	  utrustningen	  används	  ofta,	  antingen	  dagligen	  eller	  åtminstone	  så	  ofta	  
som	  varje	  månad	  och	  den	  utrustningen	  skulle	  förvaras	  i	  direkt	  närhet	  till	  arbetsstationen	  den	  
används	  på	  och	  lättillgänglig	  för	  alla.	  	  
	  
Det	  viktiga	  i	  det	  här	  första	  skedet	  var	  att	  få	  hela	  personalen	  att	  arbeta	  tillsammans	  och	  
gemensamt	  besluta	  om	  vilken	  utrustning	  som	  används	  och	  inte.	  Hade	  enbart	  ledningen	  valt	  
ut	  utrustningen	  hade	  det	  varit	  svårare	  att	  få	  med	  sig	  de	  övriga	  medarbetarna,	  nu	  kände	  de	  
sig	  istället	  delaktiga	  i	  processen	  vilket	  gjorde	  resten	  av	  implementeringen	  betydligt	  enklare.	  
	  

	  
Figur	  5:	  Bild	  på	  när	  företagets	  VD	  Johan	  märker	  upp	  utrustning	  i	  sorteringsstadiet	  
	  

Efter	  att	  utrustningen	  sorterats	  skulle	  systematiseringssteget	  inledas	  men	  först	  hade	  
företaget	  framfört	  ett	  nytt	  önskemål	  som	  skulle	  bejakas.	  I	  stora	  industrier	  med	  
massproduktion	  av	  likadana	  detaljer	  är	  det	  enkelt	  att	  göra	  i	  ordning	  arbetsstationer	  som	  
behandlar	  samma	  arbetsuppgifter	  hela	  tiden	  och	  således	  också	  lätt	  att	  förutse	  exakt	  vilka	  
verktyg	  som	  behövs	  vid	  varje	  station.	  På	  Life	  Time	  Engineering	  ser	  vardagen	  lite	  annorlunda	  
ut	  i	  och	  med	  att	  man	  är	  ett	  litet	  flexibelt	  innovationsföretag.	  Man	  har	  inte	  beläggning	  för	  
produktion	  av	  signalmarkörerna	  hela	  året	  utan	  man	  behöver	  använda	  arbetsytorna	  till	  olika	  
saker	  vid	  olika	  tidpunkter	  på	  året.	  Detta	  medför	  problemet	  att	  verktygshanteringen	  skall	  
vara	  flexibel	  men	  utan	  att	  skapa	  oreda	  på	  arbetsplatsen.	  Det	  berömda	  uttrycket	  ”Var	  sak	  ska	  
ha	  sin	  plats	  och	  var	  sak	  skall	  vara	  på	  sin	  plats”	  kan	  i	  det	  här	  fallet	  snarare	  bytas	  ut	  mot	  ”var	  
sak	  ska	  ha	  sin	  plats	  men	  platsen	  ska	  inte	  alltid	  vara	  densamma”.	  Detta	  medförde	  
utmaningen	  att	  försöka	  hitta	  på	  den	  bästa	  verktygshanteringen	  för	  den	  här	  typen	  av	  företag.	  	  
	  
Flera	  idéer	  studerades	  med	  mobila	  verktygslösningar	  och	  en	  del	  testades	  ut,	  bland	  annat	  
verktygsvagnar,	  verktygsväskor	  och	  verktygslådor	  som	  var	  utrustade	  för	  varje	  projekt.	  Valet	  
föll	  tillslut	  på	  lådorna	  då	  vagnarna	  och	  väskorna	  ansågs	  för	  dyra	  och	  utrymmet	  i	  lådorna	  
räckte	  gott	  och	  väl	  till	  de	  projekt	  som	  företaget	  arbetar	  med.	  
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Figur	  6:	  Bild	  på	  hur	  märkningen	  av	  verktygslådan	  ser	  ut	  	  	  	  	  	  	  Figur	  7:	  Bild	  på	  hur	  verktygslådan	  kan	  se	  ut	  inuti	  
	  
Eftersom	  företaget	  ställs	  inför	  problemet	  att	  arbetsstationerna	  används	  till	  olika	  saker	  under	  
året	  så	  är	  det	  ibland	  svårt	  att	  ha	  koll	  på	  om	  något	  arbete	  pågår	  på	  en	  viss	  plats	  eller	  om	  det	  
är	  fritt	  fram	  att	  vara	  där	  och	  utföra	  sitt	  eget	  arbete.	  För	  att	  förenkla	  detta	  infördes	  en	  lösning	  
med	  en	  whiteboardtavla	  vid	  ingången	  till	  produktionslokalen	  där	  det	  är	  uppsatt	  en	  layout	  
över	  lokalerna.	  Arbetsstationerna	  är	  tecknade	  som	  rektanglar	  som	  är	  väl	  tilltagna	  för	  att	  man	  
skall	  få	  plats	  att	  skriva	  inuti	  dem.	  När	  man	  påbörjar	  ett	  nytt	  projekt	  eller	  behöver	  någonstans	  
att	  arbeta	  så	  skriver	  man	  i	  sina	  initialer,	  hur	  lång	  tid	  arbetet	  förväntas	  ta	  samt	  eventuellt	  
projektnamnet	  i	  någon	  utav	  rektanglarna.	  Efter	  avslutat	  arbete	  suddar	  man	  bort	  det	  man	  
skrivit	  på	  tavlan	  och	  det	  är	  då	  fritt	  fram	  för	  någon	  annan	  att	  använda	  platsen.	  På	  så	  vis	  är	  det	  
enkelt	  att	  se	  vilka	  stationer	  som	  är	  upptagna	  och	  vilka	  som	  är	  lediga	  när	  man	  skall	  påbörja	  
ett	  nytt	  arbete.	  	  
	  
Verktygshanteringen	  i	  den	  mekaniska	  verkstaden	  löstes	  på	  så	  vis	  att	  när	  alla	  gamla	  och	  
trasiga	  verktyg	  tagits	  bort	  och	  en	  del	  nya	  verktyg	  köpts	  in	  sågs	  det	  till	  att	  alla	  verktyg	  fick	  sin	  
egen	  plats.	  Verktygstavlor	  köptes	  in	  och	  sattes	  upp	  på	  väggarna	  i	  den	  mekaniska	  verkstaden	  i	  
den	  mån	  de	  fick	  plats	  för	  att	  få	  bort	  verktygen	  från	  lådor	  som	  de	  legat	  i	  tidigare	  och	  få	  upp	  
dem	  på	  väggen	  för	  en	  bättre	  överblick	  och	  enklare	  hantering.	  Varje	  verktygsplats	  på	  tavlan	  
namngavs	  och	  därefter	  hängdes	  rätt	  verktyg	  upp	  på	  rätt	  plats	  (se	  figur	  8).	  De	  verktyg	  som	  
inte	  fick	  plats	  samt	  annan	  utrustning	  så	  som	  borrmaskiner	  och	  skyddsutrustning	  placerades	  
på	  välsorterade	  hyllor	  och	  i	  lådor.	  All	  skruv	  och	  spik	  placerades	  på	  en	  utvald	  hylla	  och	  lika	  så	  
alla	  pneumatiska	  kopplingar	  och	  fästen.	  

	  

	  
Figur	  8:	  Visar	  hur	  verktygens	  platser	  är	  märkta	  
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Flödet	  när	  man	  skall	  påbörja	  ett	  nytt	  arbete	  går	  till	  på	  så	  vis	  att	  personalen	  börjar	  med	  att	  gå	  
till	  whiteboardtavlan	  för	  att	  se	  vilka	  arbetsstationer/arbetsbord	  som	  är	  lediga.	  Sedan	  väljs	  en	  
ledig	  plats	  ut	  enligt	  den	  nya	  rutinen	  och	  därefter	  tar	  man	  en	  verktygslåda	  och	  går	  ut	  till	  
verkstaden	  för	  att	  tillhandahålla	  de	  verktyg	  man	  behöver	  för	  att	  utföra	  arbetet.	  När	  
verktygslådan	  är	  fylld	  tar	  man	  en	  bit	  tejp	  och	  skriver	  sitt	  eget	  namn	  samt	  eventuellt	  
projektnummer	  och	  sätter	  på	  lådan	  (se	  figur	  6).	  Lådan	  och	  dess	  innehåll	  är	  därmed	  
personens	  eget	  ansvar	  till	  dess	  att	  arbetet	  är	  slutfört	  och	  lådan	  är	  tillbaka	  igen.	  Efter	  avslutat	  
arbete	  hängs	  alla	  verktyg	  tillbaka	  på	  rätt	  plats,	  tejpen	  tas	  bort	  och	  lådan	  ställs	  tillbaka	  där	  
den	  ska	  vara.	  	  
	  
Ett	  undantag	  i	  verktygshanteringen	  finns	  och	  gäller	  för	  specialtillverkade	  verktyg	  för	  
montering	  av	  signalmarkörernas	  tändsystem.	  Alla	  specialverktyg	  förvaras	  på	  ett	  ställe	  i	  
samma	  märkta	  verktygslåda	  hela	  tiden	  och	  används	  enbart	  när	  det	  är	  dags	  för	  en	  ny	  
montering	  av	  tändsystem.	  Detta	  eftersom	  de	  verktygen	  inte	  får	  användas	  till	  något	  annat	  då	  
de	  riskerar	  att	  förstöras.	  
	  
Det	  tredje	  S:et	  är	  Städningen	  och	  det	  steget	  inleddes	  av	  att	  de	  anställda	  samlades	  under	  ett	  
kort	  möte	  där	  de	  gemensamt	  kom	  överens	  om	  hur	  rutiner	  skulle	  se	  ut.	  Det	  bestämdes	  hur	  
rent	  det	  behövde	  vara	  vid	  de	  olika	  arbetsstationerna	  samt	  hur	  ofta	  de	  behövde	  rengöras.	  
Först	  och	  främst	  rengjordes	  alla	  stationer	  grundligt	  en	  gång	  så	  att	  det	  var	  rent	  och	  snyggt.	  
Ett	  gemensamt	  beslut	  hade	  tagits	  om	  hur	  ren	  varje	  arbetsplats	  och	  utrustning	  behövde	  vara	  
och	  även	  att	  operatören	  som	  arbetar	  på	  platsen	  själv	  ansvarar	  för	  att	  städrutinerna	  följs.	  
Städscheman	  för	  alla	  stationer	  togs	  fram	  och	  utöver	  det	  beslutades	  att	  den	  sista	  timmen	  på	  
arbetsdagen	  varje	  fredag	  skall	  gå	  till	  att	  se	  över	  så	  rutinerna	  har	  följts	  under	  veckan	  samt	  
åtgärda	  de	  eventuella	  avvikelser	  som	  finns.	  Beslut	  togs	  även	  om	  att	  städutrustningen	  ska	  
förvaras	  i	  ett	  städrum	  när	  den	  inte	  används	  och	  att	  alla	  gemensamt	  ser	  till	  att	  det	  är	  ordning	  
och	  reda	  på	  städartiklarna	  och	  utrustningen	  i	  rummet.	  
	  
För	  att	  se	  till	  att	  rutinerna	  och	  5S-‐arbetet	  sköts	  på	  rätt	  sätt	  och	  för	  att	  se	  till	  att	  alla	  kan	  följa	  
rutinerna	  lika	  bra	  oavsett	  vem	  som	  utför	  arbetet	  så	  behövde	  rutinerna	  standardiseras.	  Det	  är	  
också	  det	  som	  är	  det	  fjärde	  S:et	  och	  för	  att	  komma	  fram	  till	  standarderna	  för	  varje	  
arbetsstation	  var	  det	  viktigt	  att	  få	  med	  sig	  personalen	  som	  arbetade	  vid	  varje	  station.	  De	  fick	  
själva	  vara	  med	  och	  bestämma	  och	  utforma	  hur	  standarden	  skulle	  se	  ut	  och	  dessutom	  
tilldelades	  alla	  tydliga	  ansvarsområden	  där	  det	  var	  deras	  jobb	  att	  se	  till	  att	  det	  var	  rent	  och	  
snyggt.	  I	  och	  med	  involveringen	  vid	  utformandet	  av	  standardiseringen	  och	  det	  egna	  
ansvarstagandet	  var	  det	  betydligt	  enklare	  att	  få	  alla	  att	  gå	  med	  på	  förändringen	  då	  alla	  
kände	  att	  de	  fick	  vara	  med	  och	  bidra	  på	  sitt	  sätt.	  
	  
För	  att	  ytterligare	  förenkla	  för	  personalen	  att	  följa	  rutinerna	  användes	  bilder	  som	  
hjälpmedel.	  Vid	  vissa	  stationära	  stationer	  där	  det	  alltid	  ser	  likadant	  ut	  sattes	  en	  bild	  upp	  vid	  
stationen	  som	  visar	  hur	  stationen	  skall	  se	  ut	  när	  man	  kommer	  till	  stationen	  samt	  när	  man	  
lämnar	  den	  samma.	  Genom	  att	  sätta	  upp	  bilder	  så	  eliminerar	  man	  eventuella	  missförstånd	  
som	  kan	  uppstå	  när	  flera	  personer	  skall	  läsa	  samma	  rutin	  alternativt	  personal	  som	  har	  
lässvårigheter	  eller	  inte	  är	  helt	  bekväma	  med	  det	  svenska	  språket.	  	  Det	  togs	  slutligen	  fram	  
ett	  förslag	  på	  hur	  5S	  arbetet	  i	  framtiden	  skulle	  kunna	  sprida	  sig	  vidare	  och	  på	  sikt	  
implementeras	  i	  samtliga	  delar	  av	  företaget	  om	  de	  blir	  nöjda	  med	  den	  nya	  förändringen.	  
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I	  slutet	  av	  arbetet	  lades	  all	  krut	  på	  det	  sista	  S:et	  som	  är	  att	  skapa	  vana	  och	  som	  handlar	  om	  
att	  säkerställa	  så	  arbetet	  med	  5S	  fortsätter	  även	  efter	  implementeringens	  slut.	  För	  att	  
säkerställa	  detta	  utsågs	  en	  person	  på	  företaget	  som	  ansvarig	  för	  interna	  revisioner	  och	  all	  
dokumentering	  som	  medföljer.	  För	  att	  kunna	  utföra	  revisionerna	  har	  den	  ansvarige	  fått	  en	  
checklista	  (se	  bilaga	  2)	  till	  sin	  hjälp	  och	  gemensamt	  på	  företaget	  kom	  man	  överens	  om	  att	  
revisioner	  bör	  utföras	  var	  14:e	  dag	  de	  första	  tre	  månaderna	  när	  5S	  är	  nytt	  och	  sedan	  en	  gång	  
i	  månaden	  när	  det	  satt	  sig	  lite	  bättre	  på	  företaget.	  Den	  ansvarige	  ser	  också	  till	  att	  checklistan	  
hela	  tiden	  är	  uppdaterad	  om	  förändringar	  sker	  på	  företaget.	  Resultaten	  av	  revisionerna	  
granskas	  sedan	  av	  ledningen	  och	  dokumenteras	  slutligen	  i	  en	  rapport	  och	  arkiveras.	  
Förhoppningen	  är	  att	  kulturen	  på	  företaget	  skall	  förändras	  så	  att	  revisionerna	  krävs	  allt	  mer	  
sällan	  och	  tillslut	  inte	  alls.	  
	  

3.3	  Frågeformulär	  
	  
För	  att	  kunna	  mäta	  resultaten	  utav	  implementering	  på	  något	  annat	  sätt	  än	  enbart	  genom	  att	  
mäta	  tidsbesparing	  och	  insparade	  pengar	  valdes	  ett	  frågeformulär.	  Ett	  frågeformulär	  kan	  
med	  fördel	  användas	  för	  att	  mäta	  vad	  olika	  människor	  har	  för	  uppfattning	  om	  saker	  och	  ting.	  
Därför	  passade	  det	  bra	  att	  använda	  ett	  frågeformulär	  som	  metod	  för	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  
personalen	  upplevde	  alla	  de	  förändringar	  som	  5S	  medförde	  till	  deras	  arbetsplats.	  Formuläret	  
skickades	  först	  ut	  till	  företagets	  tio	  anställda	  i	  ett	  tidigt	  stadium	  av	  arbetet	  för	  att	  ta	  reda	  på	  
hur	  de	  såg	  på	  frågorna	  innan	  5S	  hade	  implementerats.	  I	  slutet	  av	  arbetet	  fick	  personalen	  
svara	  på	  frågorna	  en	  gång	  till	  för	  att	  se	  om	  svaren	  skiljde	  sig	  åt	  och	  om	  de	  upplevt	  någon	  
förändring	  och	  förbättring	  efter	  att	  5S	  implementerats.	  Resultaten	  sammanställdes	  sedan	  
för	  att	  redovisa	  hur	  de	  anställda	  hade	  svarat.	  	  
	  
Frågeformuläret	  (se	  bilaga	  1)	  som	  togs	  fram	  bestod	  av	  fem	  stycken	  graderingsfrågor	  där	  
respondenten	  fick	  svara	  på	  frågorna	  utifrån	  en	  förutbestämd	  skala	  från	  1-‐5.	  På	  skalan	  som	  
använts	  betyder	  alternativ	  1	  att	  respondenten	  tycker	  det	  är	  mindre	  bra	  och	  alternativ	  5	  att	  
det	  stämmer	  mycket	  bra.	  På	  frågeformuläret	  ombads	  de	  anställda	  att	  svara	  på	  frågor	  som	  
handlade	  om	  vad	  de	  tyckte	  om	  ordningen	  och	  arbetsmiljön	  i	  produktionslokalerna.	  	  
	  
Frågorna	  i	  frågeformuläret	  
	  
Fråga	  1:	  Upplever	  du	  att	  du	  direkt	  hittar	  de	  verktyg	  du	  behöver	  när	  du	  skall	  påbörja	  ett	  
arbete	  i	  verkstaden?	  
	  
Första	  frågan	  ställs	  för	  att	  undersöka	  om	  LTE	  lider	  av	  ett	  av	  de	  vanligaste	  problemen	  på	  
arbetsplatser	  som	  är	  i	  behov	  av	  5S.	  Att	  personalen	  måste	  slösa	  tid	  på	  att	  leta	  efter	  det	  den	  
behöver	  för	  att	  kunna	  utföra	  sitt	  arbete.	  Svaren	  på	  frågan	  ger	  en	  första	  indikation	  på	  om	  
företaget	  är	  i	  behov	  av	  5S	  eller	  ej.	  
	  
Fråga	  2:	  Hur	  väl	  städat	  tycker	  du	  att	  det	  är	  när	  du	  kommer	  till	  en	  arbetsstation?	  
	  
Svaren	  på	  fråga	  två	  visar	  hur	  väl	  städningen	  fungerar	  på	  företaget	  och	  i	  fall	  de	  är	  i	  behov	  av	  
stora	  förändringar	  vad	  gäller	  införande	  av	  städrutiner	  osv	  eller	  om	  den	  biten	  redan	  fungerar	  
ganska	  bra.	  Det	  är	  viktig	  information	  när	  man	  ska	  planera	  implementeringen.	  
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Fråga	  3:	  Trivs	  du	  med	  arbetsmiljön	  i	  verkstaden	  och	  i	  produktionslokalerna?	  
	  
Ett	  kraftigt	  verktyg	  för	  att	  övertyga	  ledningen	  i	  företaget	  om,	  och	  även	  personalen	  själva,	  att	  
en	  positiv	  förändring	  har	  skett	  är	  att	  kunna	  peka	  på	  att	  personalen	  trivs	  bättre	  på	  sin	  
arbetsplats	  efteråt.	  För	  att	  ta	  reda	  på	  om	  detta	  blev	  fallet	  ställdes	  fråga	  3	  med	  förhoppning	  
om	  en	  stor	  förändring	  i	  svaren	  mellan	  före	  och	  efter	  implementeringen	  av	  5S.	  
	  
Fråga	  4:	  Upplever	  du	  att	  det	  finns	  tydliga	  rutiner	  kring	  städning	  och	  ordning	  och	  reda	  på	  
företaget?	  
	  
Fråga	  4	  återkopplar	  en	  del	  till	  svaren	  man	  får	  på	  fråga	  2	  på	  om	  personalen	  tycker	  det	  finns	  
några	  rutiner	  för	  städning	  och	  rengöring.	  Svaren	  kommer	  även	  visa	  om	  personalen	  tycker	  
det	  finns	  någon	  tydlig	  struktur	  när	  det	  kommer	  till	  ordning	  och	  reda	  på	  företaget.	  Svaren	  på	  
frågan	  kommer	  ge	  en	  indikation	  på	  om	  strukturen	  fungerar	  dåligt	  på	  några	  få	  områden	  i	  
företaget	  eller	  om	  det	  verkar	  vara	  ett	  problem	  som	  genomsyrar	  större	  delar	  av	  
verksamheten.	  
	  
Fråga	  5:	  Hur	  stort	  behov	  tycker	  du	  att	  Life	  Time	  Engineering	  AB	  har	  av	  bättre	  ordning	  och	  
reda	  i	  sin	  praktiska	  verksamhet?	  (1=Mycket	  stort	  behov,	  5=Inget	  behov)	  
	  
Slutligen	  ställs	  den	  sista	  frågan	  för	  att	  undersöka	  om	  personalen	  önskar	  göra	  något	  åt	  
arbetssituationen	  eller	  om	  de	  anser	  att	  det	  fungerar	  bra	  som	  det	  är.	  Svaren	  på	  denna	  fråga	  
visar	  hur	  personalen	  ställer	  sig	  till	  en	  stor	  förändring	  i	  den	  praktiska	  verksamheten	  vilket	  en	  
implementering	  av	  5S	  medför.	  
	  
Resultaten	  utav	  frågeformuläret	  före	  och	  efter	  implementeringen	  sammanställdes	  till	  sist	  
och	  jämfördes	  med	  varandra.	  Frågeformuläret	  var	  ett	  bra	  sätt	  att	  nå	  ut	  till	  alla	  anställda	  och	  
ge	  dem	  en	  chans	  att	  beskriva	  hur	  de	  upplevde	  arbetsmiljön	  och	  ordningen	  på	  företaget	  utan	  
att	  någon	  annan	  behövde	  höra	  vad	  de	  tyckte	  och	  tänkte.	  
	  

3.4	  Uppskattad	  tidsbesparing	  
	  
För	  att	  få	  en	  uppfattning	  om	  hur	  mycket	  tid	  och	  pengar	  man	  kan	  spara	  på	  att	  implementera	  
5S	  mättes	  tiden	  det	  tog	  för	  operatörerna	  att	  leta	  efter	  verktyg	  samt	  städa	  efter	  andra	  under	  
monteringen.	  Tiderna	  uppmättes	  under	  arbetets	  början	  på	  en	  pågående	  produktion	  av	  
signalmarkörer,	  dessa	  tider	  skulle	  senare	  jämföras	  med	  nya	  tider	  uppmätta	  under	  en	  
produktion	  i	  slutet	  på	  arbetet	  då	  5S	  var	  implementerat.	  På	  grund	  av	  en	  senareläggning	  av	  
den	  senare	  produktionen	  kunde	  dessvärre	  ingen	  exakt	  jämförelse	  göras	  mellan	  de	  båda	  
produktionerna	  utan	  de	  nya	  tiderna	  uppskattades	  istället	  med	  hjälp	  av	  operatörers	  
erfarenheter.	  	  
	  
Beräkningen	  av	  tidsbesparingen	  är	  uträknad	  enligt	  beskrivningen	  nedan	  och	  resultatet	  visas	  i	  
figur	  4.	  Det	  krävs	  20	  st	  arbetssteg	  för	  att	  slutföra	  en	  montering	  av	  en	  signalmarkör	  och	  
signalmarkörerna	  produceras	  i	  batcher	  om	  100	  st.	  Inför	  påbörjandet	  av	  varje	  nytt	  steg	  tog	  
det	  tidigare	  120	  sekunder	  att	  leta	  reda	  på	  rätt	  verktyg	  samt	  60	  sekunder	  att	  städa	  bort	  
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arbetsplatsen	  från	  det	  den	  användes	  till	  tidigare.	  Det	  innebär	  ett	  totalt	  tidsslöseri	  på	  180	  
sekunder	  för	  varje	  steg	  och	  således	  3600	  sekunder	  eller	  en	  timme	  för	  varje	  ny	  batch.	  
Efter	  implementeringen	  av	  5S	  uppskattas	  tiden	  det	  tar	  att	  leta	  efter	  verktyg	  reducerats	  till	  
ungefär	  10	  sekunder	  och	  städtiden	  med	  hjälp	  av	  de	  nya	  städrutinerna	  till	  uppskattningsvis	  
30	  sekunder.	  Det	  blir	  ett	  totalt	  tidsslöseri	  på	  40	  sekunder	  för	  varje	  steg	  och	  800	  sekunder	  
eller	  ca	  13	  minuter	  för	  varje	  ny	  batch.	  Den	  totala	  tidsbesparingen	  i	  form	  av	  minskade	  
uppstartstider	  uppskattades	  till	  47	  minuter	  per	  batch.	  
	  
Anledningen	  till	  att	  tidsbesparingen	  beräknats	  per	  batch	  och	  inte	  per	  produkt	  är	  eftersom	  
man	  bara	  letar	  efter	  verktygen	  en	  gång	  när	  man	  skall	  påbörja	  ett	  nytt	  arbetssteg.	  Därefter	  
har	  man	  alla	  verktyg	  på	  platsen	  där	  man	  arbetar	  till	  dess	  att	  man	  skall	  gå	  vidare	  till	  nästa	  
steg	  oavsett	  hur	  många	  detaljer	  man	  monterar.	  I	  dagsläget	  monterar	  man	  hela	  batchen	  vid	  
station	  ett	  för	  att	  sedan	  montera	  hela	  batchen	  vid	  station	  två	  osv	  vilket	  gör	  det	  enklare	  att	  
räkna	  per	  batch	  än	  per	  produkt	  eller	  detalj.	  
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4.	  Resultat	  
	  
Här	  presenteras	  resultaten	  från	  de	  mätningar	  och	  uppskattningar	  som	  gjorts	  under	  arbetet.	  
	  

4.1	  Frågeformulär	  
	  
Ett	  frågeformulär	  skickades	  ut	  till,	  och	  besvarades	  av,	  tio	  stycken	  personer	  på	  företaget.	  
Varje	  person	  svarade	  på	  fem	  frågor	  vardera	  vilket	  gör	  att	  det	  totalt	  kom	  in	  50	  stycken	  svar	  på	  
enkäten.	  Resultaten	  från	  frågeformuläret	  har	  nedan	  sammanfattats	  i	  två	  stycken	  tabeller.	  
Frågorna	  till	  vänster	  i	  tabellen	  representerar	  fråga	  1-‐5	  i	  frågeformuläret	  (se	  Bilaga	  1).	  
Frågorna	  på	  formuläret	  var	  graderingsfrågor	  på	  en	  skala	  från	  1-‐5	  där	  1	  betydde	  att	  svaret	  
stämde	  dåligt	  och	  5	  betydde	  att	  det	  stämde	  mycket	  bra.	  Nedan	  har	  svarsalternativen	  
sorterats	  upp	  i	  antalet	  1:or,	  2:or	  osv	  som	  besvarats	  på	  formuläret	  och	  det	  totala	  antalet	  svar	  
har	  till	  sist	  redovisats	  längst	  ned	  i	  tabellen.	  
	  
Tabell	  1:	  Tabell	  som	  sammanställer	  svaren	  från	  frågeformuläret	  före	  implementeringen	  
	  

	  	   1:or	   2:or	   3:or	   4:or	   5:or	  
Fråga	  1.	   8	  st	  	   2	  st	  	   -‐	   -‐	   -‐	  
Fråga	  2.	   7	  st	   2	  st	   1	  st	   -‐	   -‐	  
Fråga	  3.	   1	  st	   1	  st	   6	  st	   2	  st	   -‐	  
Fråga	  4.	   9	  st	   1	  st	   -‐	   -‐	   -‐	  
Fråga	  5.	   8	  st	   2	  st	   -‐	   -‐	   -‐	  
Totalt:	   33	  st	   8	  st	   7	  st	  	   2	  st	   -‐	  

	  
	  
Tabell	  2:	  Tabell	  som	  sammanställer	  svaren	  från	  frågeformuläret	  efter	  implementeringen	  
	  

	  	   1	   2	   3	   4	   5	  
Fråga	  1.	   -‐	   -‐	   -‐	   4	  st	   6	  st	  
Fråga	  2.	   -‐	   -‐	   -‐	   9	  st	   1	  st	  
Fråga	  3.	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   10	  st	  
Fråga	  4.	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   10	  st	  
Fråga	  5.	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   10	  st	  
Totalt:	   -‐	   -‐	   -‐	   13	  st	   37	  st	  

	  
	  
Resultaten	  ovan	  visar	  skillnaden	  på	  företaget	  före	  och	  efter	  implementeringen.	  
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För	  att	  tydliggöra	  skillnaden	  på	  svaren	  från	  frågeformuläret	  före	  och	  efter	  implementeringen	  
har	  här	  nedan	  ett	  diagram	  tagits	  fram	  som	  jämför	  de	  totala	  resultaten	  från	  tabellerna.	  På	  Y-‐
axeln	  visas	  hur	  många	  som	  svarat	  på	  respektive	  alternativ	  på	  graderingsskalan	  och	  X-‐axeln	  
representerar	  graderingsskalan	  på	  frågorna.	  Man	  kan	  tydligt	  se	  att	  svaren	  skiljer	  sig	  mycket	  
åt	  före	  5S	  och	  med	  5S	  vilket	  visar	  att	  respondenterna	  upplevt	  en	  stor	  förändring.	  
Diagrammet	  visar	  att	  personalen	  upplevt	  en	  stor	  skillnad	  och	  en	  klar	  förbättring	  med	  5S	  
jämfört	  med	  hur	  de	  svarat	  före	  5S	  var	  implementerat.	  
	  

	  
	  
Figur	  9:	  Diagram	  som	  jämför	  resultaten	  av	  frågeformuläret	  före	  och	  efter	  implementering	  av	  5S	  

4.2	  Uppskattad	  tidsbesparing	  
	  
Beräkningar	  för	  att	  uppskatta	  tidsbesparingen	  som	  beskrivs	  under	  rubrik	  3.4:	  
	  
Före	  5S:	  
Per	  steg:	  
(120+60)s	  =	  180	  s	   (1)	  
	  
Per	  batch:	  
(180*20)s	  =	  3600	  s	  =	  60	  min	   (2)	  
	  
Med	  5S:	  
Per	  steg:	  
(10+30)s	  =	  40	  s	   (3)	  
	  
Per	  batch:	  
(40*20)s	  =	  800	  s	  ≈	  13	  min	  	   (4)	  
	  
Total	  uppskattad	  tidsbesparing:	  
	  (2)	  –	  (4)	  =	  (60-‐13)	  min	  =	  47	  minuter	  per	  batch	   (5)	  
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5.	  Diskussion	  
	  
Ganska	  tidigt	  under	  arbetet	  stod	  det	  klart	  att	  företaget	  inte	  tidigare	  prioriterat	  eller	  haft	  
någon	  policy	  kring	  hur	  deras	  lokaler	  skall	  se	  ut	  eller	  skötas	  på	  bästa	  sätt.	  I	  
produktionslokalerna	  samt	  verkstaden	  rådde	  ett	  klimat	  som	  närmast	  kan	  liknas	  vid	  anarki	  
där	  ingen	  städade	  efter	  sig	  och	  det	  fanns	  inga	  som	  helst	  rutiner	  för	  hur	  verktyg	  skulle	  
förvaras.	  Huruvida	  något	  intresse	  för	  en	  förändring	  och	  en	  förbättring	  av	  arbetsmiljön	  fanns	  
var	  således	  inte	  helt	  klart	  till	  en	  början	  då	  de	  flesta	  som	  tillfrågades	  verkade	  relativt	  nöjda	  
med	  hur	  det	  såg	  ut.	  De	  som	  tryckte	  på	  om	  förändringen	  och	  verkligen	  verkade	  intresserade	  
av	  implementeringen	  var	  ledningen.	  Att	  ledningen	  var	  så	  pass	  positiva	  till	  arbetet	  var	  
förmodligen	  den	  viktigaste	  orsaken	  till	  att	  implementeringen	  ändå	  skedde	  så	  pass	  smidigt	  
som	  den	  gjorde.	  Övrig	  personal	  såg	  allvaret	  med	  de	  förbättrade	  rutinerna	  och	  anammade	  
efterhand	  även	  dem	  metoderna	  på	  ett	  bra	  sätt.	  Metoderna	  som	  använts	  under	  arbetet	  har	  
fungerat	  precis	  som	  önskat	  om	  än	  med	  ett	  par	  komplikationer	  som	  diskuteras	  senare	  i	  
kapitlet.	  Den	  metod	  som	  fungerat	  bäst	  och	  gav	  tydligast	  resultat	  var	  frågeformuläret.	  Det	  
blev	  väldigt	  tydligt	  vilka	  skillnader	  som	  personalen	  upplevde	  före	  och	  efter	  5S	  och	  det	  blev	  
även	  tydligt	  för	  ledningen	  att	  implementeringen	  gav	  verkan	  på	  fler	  sätt	  än	  bara	  renare	  och	  
snyggare	  lokaler.	  	  
	  
Eftersom	  produktionen	  av	  de	  egna	  signalmarkörerna	  varit	  en	  relativ	  liten	  del	  av	  företagets	  
totala	  omsättning	  de	  senaste	  åren	  så	  har	  inte	  tydligare	  riktlinjer	  krävts.	  Tidigare	  har	  
beställningarna	  legat	  på	  ungefär	  1	  batch	  per	  år	  vilket	  motsvarar	  100	  st	  signalmarkörer.	  
Företaget	  satsar	  dock	  på	  att	  få	  in	  allt	  fler	  order	  på	  signalmarkörer	  i	  framtiden	  då	  de	  har	  
intressenter	  ifrån	  länder	  världen	  över.	  I	  takt	  med	  att	  efterfrågan	  ökar	  och	  större	  
beställningar	  förväntas	  komma	  in	  behöver	  produktionen	  utökas.	  Vid	  ett	  sådant	  scenario	  
kommer	  5S-‐arbetet	  betyda	  mycket	  mer	  för	  just	  produktionen	  av	  signalmarkörer	  än	  vad	  den	  
gör	  i	  dagsläget	  då	  produktionen	  ändå	  varit	  relativt	  liten	  i	  förhållande	  till	  vad	  som	  förväntas	  i	  
framtiden.	  Företaget	  har	  en	  förhoppning	  om	  att	  få	  in	  en	  order	  på	  3000	  signalmarkörer	  det	  
närmaste	  året	  vilket	  i	  så	  fall	  skulle	  betyda	  en	  stor	  ökning	  från	  tidigare	  år.	  Produktionen	  har	  
efter	  implementeringen	  effektiviserats	  och	  det	  kommer	  vara	  enklare	  att	  hålla	  koll	  på	  alla	  
detaljer	  som	  används	  vid	  monteringen.	  Använder	  man	  samma	  beräkningar	  som	  i	  
resultatdelen	  får	  man	  ut	  att	  företaget	  sparar	  ungefär	  47	  minuter	  i	  uppstartstid	  per	  batch	  på	  
att	  implementera	  5S.	  Räknar	  man	  med	  den	  genomsnittliga	  timlönen	  för	  en	  operatör	  vid	  
monteringen	  skulle	  man	  spara	  ungefär	  235	  kr	  per	  batch.	  Att	  slutföra	  en	  batch	  tar	  ungefär	  
300	  timmar	  och	  kostar	  företaget	  90	  000	  kr	  i	  lönekostnader	  vilket	  innebär	  en	  besparing	  på	  
blygsamma	  2,6	  ‰.	  Under	  tiden	  implementeringen	  genomfördes	  på	  företaget	  arbetades	  det	  
för	  att	  få	  in	  en	  stororder	  från	  en	  intresserad	  kund.	  Det	  var	  en	  order	  som	  innehöll	  
sammanlagt	  3000	  stycken	  signalmarkörer	  vilket	  betyder	  30	  batcher.	  Skulle	  den	  ordern	  gå	  i	  
hamn	  innebär	  det	  att	  företaget	  skulle	  spara	  in	  7	  050	  kr	  i	  löneutgifter	  som	  istället	  skulle	  
kunna	  gå	  till	  andra	  projekt	  vid	  sidan	  om	  produktionen.	  Det	  skulle	  i	  så	  fall	  innebära	  en	  ytterst	  
marginell	  besparing	  i	  förhållande	  till	  vad	  en	  sådan	  order	  är	  värd.	  Siffrorna	  är	  emellertid	  
väldigt	  godtyckliga	  då	  det	  är	  svårt	  att	  uppskatta	  exakt	  hur	  mycket	  tid	  det	  finns	  att	  spara.	  Det	  
är	  troligt	  att	  man	  kan	  spara	  ännu	  mer	  tid	  på	  att	  folk	  hittar	  sina	  verktyg	  direkt	  när	  de	  kommer	  
till	  jobbet	  dagen	  efter	  eller	  genom	  att	  de	  städar	  sina	  arbetsplatser	  lite	  då	  och	  då	  under	  
dagen.	  
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Bortser	  man	  från	  den	  knappa	  ekonomiska	  besparingen	  får	  sig	  hela	  verksamheten	  ett	  
ansiktslyft	  när	  det	  är	  ordning	  och	  reda	  på	  arbetsplatsen.	  Kunder	  som	  besöker	  faciliteterna	  
får	  bilden	  av	  ett	  företag	  som	  sköter	  sig,	  har	  ordning	  och	  reda	  samt	  är	  ett	  företag	  där	  
kunderna	  kan	  vara	  trygga	  med	  att	  deras	  eventuella	  beställningar	  skulle	  tas	  om	  hand	  på	  ett	  
bra	  sätt.	  Man	  utstrålar	  professionalism	  och	  framställer	  sig	  som	  ett	  företag	  som	  står	  sig	  väl	  i	  
förhållande	  till	  sina	  konkurrenter.	  Dessutom	  blir	  det	  svårare	  att	  hålla	  ordning	  och	  reda	  desto	  
fler	  detaljer	  du	  har	  i	  lager	  och	  där	  gör	  5S	  att	  företaget	  kommer	  klara	  av	  större	  produktioner	  
betydligt	  enklare	  i	  framtiden.	  
	  
Problem	  som	  uppstått	  i	  samband	  med	  arbetet	  
	  
Företaget	  kom	  en	  bit	  in	  i	  arbetet	  med	  ett	  nytt	  önskemål	  om	  en	  flexiblare	  verktygshantering	  
vilket	  bidrog	  till	  en	  ny	  utmaning	  och	  till	  att	  tidsplaneringen	  halkade	  lite	  efter.	  Från	  början	  var	  
instruktionerna	  att	  samma	  arbetsstationer	  enbart	  skulle	  användas	  till	  monteringen	  av	  
signalmarkörer	  och	  att	  verktygen	  som	  användes	  vid	  monteringsstegen	  därmed	  skulle	  kunna	  
ha	  en	  stationär	  plats	  vid	  arbetsstationerna.	  Då	  var	  planen	  att	  precis	  som	  i	  den	  mekaniska	  
verkstaden	  ordna	  välmärkta	  verktygsplatser	  åt	  samtliga	  verktyg	  och	  utrustning	  som	  
behövdes	  vid	  stationerna	  för	  att	  ha	  dem	  så	  lättillgängliga	  som	  möjligt.	  Informationen	  stämde	  
också	  för	  monteringen	  av	  signalmarkörerna	  som	  efter	  avgränsningarna	  i	  början	  var	  arbetets	  
fokus	  tillsammans	  med	  den	  mekaniska	  verkstaden.	  Önskemålet	  från	  företaget	  var	  att	  
verktygshanteringen	  skulle	  vara	  mer	  flexibel	  så	  att	  arbetsplatserna	  skulle	  kunna	  användas	  till	  
andra	  projekt	  under	  tiden	  som	  produktionen	  av	  signalmarkörerna	  stod	  still.	  Detta	  medförde	  
en	  ny	  utmaning	  i	  att	  försöka	  hitta	  en	  flexibel	  hantering	  av	  verktygen	  som	  inte	  band	  fast	  dem	  
vid	  en	  specifik	  plats	  men	  som	  ändå	  höll	  ordning	  och	  reda	  i	  lokalerna.	  Valet	  föll	  tillslut	  på	  den	  
typ	  av	  verktygslåda	  som	  presenteras	  i	  genomförandet.	  
	  
Ett	  bakslag	  i	  planeringen	  var	  den	  tilltänkta	  produktionen	  av	  en	  testserie	  utav	  signalmarkörer	  
som	  skulle	  produceras	  med	  5S	  implementerat	  men	  som	  blev	  framflyttad	  av	  kunden.	  Det	  
medförde	  att	  någon	  exakt	  tidsbesparing	  inte	  kunde	  uppmätas	  men	  uppskattningen	  som	  fick	  
göras	  istället	  är	  förmodligen	  inte	  speciellt	  långt	  ifrån	  sanningen.	  Att	  den	  uppskattade	  
tidsbesparingen	  dessutom	  pekade	  på	  en	  ytterst	  liten	  tidsbesparing	  och	  därmed	  även	  liten	  
ekonomisk	  besparing	  gör	  att	  exakta	  tider	  förmodligen	  inte	  hade	  påverkat	  resultatet	  
nämnvärt.	  Det	  intressanta	  med	  jämförelsen	  var	  att	  få	  en	  uppfattning	  om	  ifall	  det	  fanns	  några	  
pengar	  och	  tid	  att	  spara	  på	  implementeringen	  och	  det	  svaret	  framkom	  tydligt	  ändå.	  Det	  
resultat	  som	  var	  betydligt	  positivare	  var	  istället	  frågeformuläret	  som	  väldigt	  tydligt	  visade	  att	  
personalen	  uppskattar	  en	  arbetsplats	  med	  5S	  före	  en	  arbetsplats	  utan.	  Trots	  den	  ytterst	  
marginella	  ekonomiska	  besparingen	  som	  implementeringen	  förde	  med	  sig	  bör	  de	  andra	  
fördelarna,	  som	  bättre	  och	  säkrare	  arbetsmiljö	  och	  en	  mer	  strukturerad	  verksamhet,	  väga	  
upp	  så	  att	  företaget	  ändå	  väljer	  att	  fortsätta	  implementera	  5S	  i	  hela	  verksamheten	  även	  
efter	  arbetets	  slut.	  
	  
De	  lärdomar	  som	  tagits	  av	  arbetet	  är	  att	  en	  implementering	  av	  5S	  kräver	  mer	  resurser	  i	  form	  
av	  tid	  och	  pengar	  än	  man	  tror.	  Framförallt	  tid	  är	  något	  som	  är	  väldigt	  viktigt	  att	  avsätta	  för	  
5S-‐arbete,	  det	  är	  ingenting	  man	  kan	  införa	  utanför	  arbetstid	  utan	  det	  krävs	  många	  veckor	  av	  
heltidsarbete	  för	  att	  få	  det	  att	  fungera	  bra	  och	  på	  rätt	  sätt.	  Det	  krävs	  att	  ledningen	  är	  hundra	  
procent	  med	  på	  de	  krav	  som	  ställs	  och	  att	  någon	  eller	  några	  ansvariga	  utses	  för	  att	  hela	  
tiden	  driva	  arbetet	  framåt.	   	  
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6.	  Slutsatser	  
	  
Sammanfattningsvis	  har	  arbetet	  visat	  att	  det	  kan	  vara	  något	  besvärligt	  att	  implementera	  5S	  
på	  ett	  mindre,	  flexibelt	  företag	  som	  Life	  Time	  Engineering.	  Fördelarna	  5S	  fört	  med	  sig,	  som	  
en	  förbättrad	  och	  säkrare	  arbetsmiljö	  samt	  en	  mer	  strukturerad	  verksamhet,	  gör	  ändå	  att	  
implementeringen	  bör	  anses	  vara	  en	  positiv	  och	  nyttig	  investering	  för	  företaget.	  Ser	  man	  
däremot	  till	  den	  ekonomiska	  besparingen	  5S	  förde	  med	  sig	  så	  blev	  den	  inte	  lika	  stor	  som	  
förhoppningen	  var	  från	  början.	  Övriga	  positiva	  bitar	  som	  5S	  förde	  med	  sig	  var	  förkortade	  
uppstartstider	  med	  47	  minuter,	  överlag	  bättre	  ordning	  och	  reda	  samt	  ökad	  trivsel	  på	  
arbetsplatsen.	  De	  fördelar	  som	  betyder	  mest	  för	  företagets	  del	  är	  framförallt	  de	  47	  minuter	  
kortare	  uppstartstiderna	  inför	  varje	  nytt	  projekt	  då	  ett	  tiotal	  nya	  projekt	  påbörjas	  varje	  år.	  
Även	  fördelen	  med	  att	  strukturen	  på	  hela	  den	  praktiska	  verksamheten	  höjt	  sig	  flera	  steg	  i	  
och	  med	  implementeringen	  av	  5S	  kommer	  betyda	  mycket	  för	  företaget.	  
	  
Ett	  av	  målen	  med	  arbetet	  var	  att	  framgångsrikt	  implementera	  5S	  på	  företaget	  vilket	  är	  
uppnått	  men	  för	  att	  säkerställa	  att	  5S	  fortsätter	  vara	  framgångsrikt	  även	  i	  framtiden	  behöver	  
vissa	  uppföljningar	  göras.	  Kontroller	  över	  att	  revisionerna	  utförts	  enligt	  
överenskommelserna	  samt	  att	  ledningen	  fortsätter	  arbeta	  med	  frågorna	  även	  efter	  arbetets	  
slut	  är	  nödvändiga	  för	  att	  säkerställa	  ett	  positivt	  resultat	  på	  lång	  sikt.	  Resultaten	  från	  
frågeformuläret	  visar	  på	  en	  förbättrad	  arbetsmiljö,	  en	  bättre	  struktur	  samt	  renare	  
produktionslokaler	  på	  företaget.	  Dessa	  parametrar	  bidrar	  tillsammans	  till	  att	  kvalitén	  och	  
effektiviteten	  på	  företagets	  produktion	  ökar.	   	  
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Tackord	  
	  
Jag	  skulle	  här	  med	  vilja	  ta	  tillfället	  i	  akt	  att	  tacka	  samtliga	  anställda	  på	  Life	  Time	  Engineering	  
AB	  för	  att	  de	  samarbetat	  med	  mig	  för	  att	  nå	  ett	  så	  bra	  resultat	  som	  möjligt	  under	  mitt	  
examensarbete.	  Trots	  att	  jag	  besvärat	  dem	  med	  allt	  från	  frågeformulär,	  iakttagelse	  och	  stora	  
förändringar	  på	  deras	  arbetsplats	  har	  de	  hela	  tiden	  varit	  positiva	  och	  gett	  mig	  ett	  trevligt	  
bemötande.	  Ett	  särskilt	  tack	  till	  min	  handledare	  på	  företaget	  Erik	  Hagel	  som	  hjälpt	  mig	  
mycket	  med	  mitt	  arbete	  och	  varit	  en	  person	  jag	  alltid	  kunnat	  fråga	  om	  jag	  funderat	  över	  
något.	  Jag	  hoppas	  företaget	  är	  nöjda	  med	  resultatet	  och	  att	  de	  fortsätter	  jobba	  med	  och	  
utveckla	  sitt	  5S-‐arbete	  även	  i	  framtiden.	  
	  
Jag	  vill	  även	  tacka	  min	  handledare	  på	  universitetet	  Fredrik	  Lindvall	  som	  hjälpt	  mig	  med	  mina	  
rapportfrågor	  och	  Anders	  Wickberg	  som	  lärt	  mig	  det	  mesta	  man	  behöver	  veta	  om	  Lean	  och	  
5S	  i	  sina	  kurser.	  
	  
Till	  sist	  tack	  till	  alla	  studiekamrater	  som	  hjälpt	  mig	  med	  diverse	  funderingar	  och	  frågor	  under	  
arbetets	  gång.	  
	  
	  
	  
Karlstad	  i	  juni	  2015	  
	  
Anders	  Jakobsson	   	  
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Bilagor	  

Bilaga	  1:	  Frågeformulär	  
	  
Frågeformulär	  inför	  implementering	  av	  5S	  vid	  LTE	  AB	  
	  
	  

1. Upplever	  du	  att	  du	  direkt	  hittar	  de	  verktyg	  du	  behöver	  när	  du	  skall	  påbörja	  ett	  arbete	  i	  
verkstaden?	  
	  

2. Hur	  väl	  städat	  tycker	  du	  att	  det	  är	  när	  du	  kommer	  till	  en	  arbetsstation?	  
	  

3. Trivs	  du	  med	  arbetsmiljön	  i	  verkstaden	  och	  i	  produktionslokalerna?	  
	  

4. Upplever	  du	  att	  det	  finns	  tydliga	  rutiner	  kring	  städning	  och	  ordning	  och	  reda	  på	  företaget?	  
	  

5. Hur	  stort	  behov	  tycker	  du	  att	  Life	  Time	  Engineering	  AB	  har	  av	  bättre	  ordning	  och	  reda	  i	  sin	  
praktiska	  verksamhet?	  (1=Mycket	  stort	  behov,	  5=Inget	  behov)	  

	  
	  
	  
Besvara	  frågorna	  genom	  att	  sätta	  X	  i	  tabellen	  nedan	  där	  1	  betyder	  dåligt	  och	  5	  betyder	  
mycket	  bra.	  
	  
	  

	   1	   2	   3	   4	   5	  
Fråga	  1.	   	   	   	   	   	  
Fråga	  2.	   	   	   	   	   	  
Fråga	  3.	   	   	   	   	   	  
Fråga	  4.	   	   	   	   	   	  
Fråga	  5.	   	   	   	   	   	  

	  
	  
	  
	  
Namn:	  
	  
	  
	  
	  
Var	  vänlig	  fyll	  i	  ditt	  namn	  och	  skicka	  tillbaka	  ifyllt	  frågeformulär	  till	  
(anders.jakobsson@lteab.se)	  
	  
	  
	  
Tack	  för	  att	  ni	  tog	  er	  tid!	  
	  
	   	  



-‐	  29	  -‐	  
	  
	  

Bilaga	  2:	  Checklista	  för	  revision	  
5S – Checklista för revision  

 
	  

	  
 Område Beskrivning 1 2 3 4 5 Handlingsplan 

1	  
 

Material,	  utrustning	  
eller	  detaljer 

Finns	  det	  något	  som	  
ej	  behövs	  eller	  
felaktiga	  artiklar?	  
Saknas	  något? 

      

2	  
 

Arbetsmiljö	  och	  
säkerhet 

Finns	  tillräcklig	  
belysning	  och	  
ventilation?	  Finns	  det	  
några	  
säkerhetsrisker? 

      

3	  
 

Material,	  utrustning	  
eller	  detaljer	  har	  märkt	  
plats 

Är	  det	  lätt	  att	  se	  var	  
man	  ska	  lägga	  saker?	  
Är	  förvaringsplatser	  
tydligt	  märkta	  och	  är	  
allt	  organiserat? 

      

4	  
 

Rent	  golv,	  rena	  stolar	  
och	  bord 

Finns	  skräp	  eller	  
kablar	  på	  golvet?	  Är	  
övrigt	  rent	  och	  
snyggt? 

      

5	  
 

Är	  arbetssätten	  
etablerade? 

Finns	  ett	  arbetssätt	  
för	  att	  hålla	  ordning?	  
Känner	  alla	  till	  
arbetssätt	  och	  
checklistor	  samt	  var	  
man	  kan	  finna	  dem? 

      

6	  
 Följs	  dessa	  arbetssätt? 

Följs	  arbetssätt	  och	  
uppdateras	  
revisionen	  på	  
anslagstavlan? 

      

7	  
 

Definierat	  ansvar	  för	  
5S 

Är	  ansvaret	  för	  5S,	  
steg	  ett	  till	  tre,	  
fördelat? 

      

8	  
 

Utveckling	  av	  rutiner	  
och	  arbetssätt 

Uppdateras	  och	  
utvecklas	  rutiner	  och	  
arbetssätt? 

      

 Totalt    

	  

Område: 

Genomgången av: 

Vecka:                                                             

Poängskala	  
5	  Utmärkt	  
4	  Bra	  
3	  Ok	  
2	  Dåligt	  
1	  Mycket	  dåligt	  


