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Sammanfattning 
Byggbranschen är en olycksdrabbad bransch. Det är den tredje värst drabbade sektorn 
efter transport och tillverkning/utvinning av energi och miljö. Enligt Arbetsmiljö-
verkets senaste statistik från 2013 var snittet 11 arbetsolyckor med frånvaro per 1000 
förvärvsarbetare. Alla stora aktörer i branschen lider av olycksfall i produktionen. 
Denna rapport omfattar det krafttag som togs i ämnet under 2014 av NCC, ett av 
Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag.  
 
På NCC är säkerhet och arbetsmiljö högt prioriterade ämnen och målet är att alla 
anställda ska trivas och jobba på en säker arbetsplats. Ett långsiktigt mål är även en 
nollvision för olyckor som gäller för hela koncernen. I ett försök att nå det målet och 
kontinuerligt jobba för att förbättra arbetsmiljön på NCC:s arbetsplatser genomförs 
olika satsningar på koncernnivå. En satsning som påbörjades under 2014 är att 
implementera 5S i organisationen och få metoden att bli en naturlig del av det dagliga 
arbetet. Syftet är att metoden ska förbättra ordning och reda på NCC:s arbetsplatser 
och på så sätt öka framförallt säkerheten, men också effektivitet och samverkan.  
 
5S grundar sig i produktionsfilosofin LEAN Production och avser att på ett 
systematiskt sätt förbättra arbetsmiljön samt öka effektivitet och samverkan. 
Förbättringarna uppnås genom att de fem S:en samstämmigt skapar ordning och reda i 
och med ett systematiskt arbete. Metoden har sitt ursprung hos biltillverkaren Toyota 
men har på senare tid omformats och utvecklats till flertalet andra industrier och 
branscher, bl.a. byggbranschen. De fem S:en för byggbranschen kan benämnas som: 
sortera, ställ i ordning, standardisera, städa och skapa vana. 
 
Eftersom produktionen i ett byggprojekt ofta skiljer sig från den i tillverknings-
industrin tog NCC fram ett anpassat sätt att arbeta med 5S i samband med 
implementeringen. Det egna arbetssättet för 5S innefattar nya dokument, utbildningar 
och presentationer för att nå ut till hela organisationen som ska använda metoden. I 
och med den nya metoden utses också en 5S-ansvarig innan varje projektstart för att 
planera arbetet tillsammans med ett 5S-team. När produktion sedan startar är det 
arbetsplatsledningen som ansvarar för att fördela arbetet och se till att det blir 
genomfört.  
 
Examensarbetets syfte och mål är att förbättra arbetsmiljön på NCC 
Örebro/Värmlands arbetsplatser genom att undersöka och utvärdera avdelningens 
aktuella arbete med 5S samt metodens implementering. Undersökningen genomfördes 
med hjälp av en kvantitativ och en kvalitativ metod i form av en enkät- och 
intervjustudie som i kombination genererade ett tillförlitligt resultat. 
 
Resultatet från undersökningen visar att satsningen som påbörjades under 2014 för att 
implementera 5S i organisationen varken är fulländad eller genomförd på bästa 
möjliga sätt. Arbetet som påbörjats har inte varit tillräckligt omfattande för att få ett 
lyckat utfall, mycket på grund av att de flesta projekt har varit pågående sen före 
satsningen. Det finns dock bra material att tillgå för fortsatt arbete i de projekt som nu 
startas upp. Det gäller att för hela avdelningen att ytterligare informera och involvera 
samtliga i arbetet. Yrkesarbetarna behöver få mer utbildning, gärna tillsammans med 
tjänstemän och chefer för att allas synpunkter skall komma fram.  
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Abstract 
The construction industry is an accident-prone industry. It is the third worst affected 
sector after transport and production/extraction of energy and environment. The 
average was, according to Arbetsmiljöverket's most recent statistics, 11 work 
accidents leading to absence per 1,000 active workers. All the major corporations in 
the industry suffer from accidents during production. The following report includes 
the vigorous effort made on the issue in 2014 by NCC, one of the leading construction 
and property development companies in Scandinavia. 
 
Safety and work environment are high priority topics within NCC and the goal is that 
all employees should thrive and work in a safe workplace. A long-term goal is the 
vision for zero accidents that apply to the entire company. In an effort to reach this 
vision and continually work to improve working conditions at NCC’s workplaces, 
various initiatives is carried out on a directorate level. One of these initiatives, which 
began in 2014, is to implement 5S in the organization and make the method a natural 
part of the daily work. The intention is that the method will improve orderliness at 
NCC’s workplaces, thus increasing safety, efficiency and collaboration. 
 
5S is based on the production philosophy Lean Production and intends to 
systematically improve the working environment and increase efficiency and 
collaboration. The improvements are achieved when systematic work with the five S’s 
coherently creates order. The method originates from the car manufacturer Toyota, 
but has been transformed and evolved into several other sectors and industries, 
including the construction industry. The five S’s for the construction industry can be 
termed as: sort, set in order, standardize, shine and sustain. 
 
Since the production in a construction project often differs from production in the 
manufacturing sector NCC had to develop a customized method for 5S before starting 
the implementation. The customized method for 5S includes new documents, 
education and presentations to reach out to the entire organization. The custom 
method also includes appointing a 5S responsible and a 5S team that plans the work 
before every project start. When production starts it’s the site managements 
responsibility to distribute work and ensure its execution.  
 
This thesis aim and objectives is to improve the work environment on NCC 
Örebro/Värmlands work sites by examining and evaluating the department’s current 
work with 5S as well as the method's implementation. The evaluation was conducted 
using a quantitative and a qualitative method in form of a questionnaire and interview 
study that combined generated reliable result. 
 
The result of this thesis shows that the effort, which began in 2014 to implement 5S in 
the organization, is neither completed nor executed in the best possible way. The 
effort has not been extensive enough to have a successful outcome, much due to the 
fact that most projects have been ongoing since before the venture. However, there 
are good materials available for continued work in the projects now starting up. It 
applies to the entire department to further inform and involve all personal in the work. 
Professional workers need more education, preferably together with officials and 
executives so that everyone's opinions will be regarded.  



   
 

iii 

Begreppsförklaringar 
Spaghettidiagram En metod inom LEAN Production som använder en 

kontinuerlig linje för att spåra den väg och sträcka en 
person eller produkt färdas under en process. Oftast 
illustreras det på en planlösning av arbetsplatsen och 
den del som skall effektiviseras, exempelvis på kontoret 
eller ute i den tillfälliga fabriken. Syftet är att exponera 
ineffektiv process genom onödigt långa reseavstånd 
mellan vanliga arbetsmoment (iSixSigma 2015). (Se 
Bild 3) 

 
APD-plan Står för arbetsplatsdispositionsplan och är ett verktyg 

för att visuellt planera och disponera en arbetsplats 
översiktligt. En APD-plan visar tydligt boduppställnin-
gar, materialupplag, containrar, transportvägar, avfalls-
stationer, förstahjälpen, brand-släckare, samlings-plats 
m.m. (Halleskogs TA-planer & etableringar 2015). 

 
Skyddsrond Vid en skyddsrond går skyddsansvariga representanter 

igenom arbetsplatsen på ett sätt som leder till att 
arbetsmiljön uppfyller kraven på en god arbetsmiljö.  I 
skyddsronden deltar till exempel arbetsgivarens skydds-
ansvariga, skyddsombud och berörda arbetstagare. 
Riskerna i verksamheten undersöks och nödvändiga 
åtgärder genomförs (Arbetsmiljöverket 2015). 

 
UE Förkortning av underentreprenör. Avser företag som 

utför en mindre del av ett helt projekt åt en huvud- eller 
totalentreprenör. Exempel på underentreprenörer är: 
elektriker, ventilationsmontör, rör-mokare, målare m.fl. 
(Björn Lundén information 2015). 

 
LEAN Production En filosofi, från början tillämpad för produktions-

industrin, om hur man hanterar resurser. Syftet är att 
identifiera och eliminera alla icke värdeskapande, för 
slutkunden, faktorer i en produktionsprocess (Liker, 
Jeffrey 2009). 
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1. Inledning 
Byggbranschen är en olycksdrabbad bransch och är den näringsgren, förutom 
transport och tillverkning/utvinning av energi, som hade högst antal arbetsolyckor 
med frånvaro per 1000 förvärvsarbetare under 2013. Mellan åren 2007-2013 har 
antalet arbetsolyckor med frånvaro per 1000 förvärvsarbetare varierat mellan 9 och 11 
olyckor (Arbetsmiljöverket 2012, 2013). 

Figur 1. Antal dödsfall och antal olyckor med frånvaro per 1000 förvärvsarbetare 2007-2013. 
(Arbetsmiljöverket 2013) 

1.1. Om NCC 
NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i Norden. Med 
18400 anställda och en omsättning på 57 miljarder kronor är NCC verksamma inom 
många olika organisationsområden. NCC utvecklar och bygger bostäder, 
kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och 
anläggningar samt övrig infrastruktur. 
 
NCC ansvarar även för beläggning och vägservice och erbjuder insatsvaror för 
byggproduktion. Med ett ansvarsfullt sätt att bygga, som ger ett hållbart samspel 
mellan människa och miljö, skapar NCC framtidens miljöer för boende, arbete och 
kommunikation. 

1.2. NCC olycksstatistik  
NCC har precis som hela byggbranschen en olycksstatistik som man har för avsikt att 
minska och har även gjort det de senaste åren. Tack vare medvetna satsningar sänktes 
mellan 2011 och 2014 antalet olyckor per en miljon arbetade timmar från 12,3 till 8,9 
olyckor. Ett bra resultat men som inte riktigt når det uppsatta målet på 7,0 olyckor, se 
figur 2. 
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Figur 2. Olycksfallsfrekvens för NCC Construction Sverige mellan 2011 och 2014.  

Som ses i figur 2 så var det satta målet för 2014 7,0 olyckor per en miljon arbetade 
timmar. Ett mål som många lokala avdelningar inte når, bland annat Örebro/Värmland 
som har ett av de högre olyckssnitten på 13,0 olyckor (NCC Construction Sverige 
2013, 2014). 
 
Av de olyckor som inträffat på avdelningen Örebro/Värmland mellan 2011 och 2014 
kan 47 % direkt eller indirekt kopplas till oordning och 5S. Direkt 5S-relaterade 
olyckor är olyckor så som halk-/fallolyckor eller olyckor som kunde förhindrats med 
bättre ordning. Indirekta är exempelvis olyckor med fallande föremål (NCC 
Construction Örebro/Värmland 2014). 

 
Figur 3. Olyckor relaterade till oordning och 5S mellan 2011 och 2014. 
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1.3. Vad är 5S? 
Den japanska produktionsfilosofin Lean Production innehåller metoden 5S, som på ett 
systematiskt sätt förbättrar arbetsmiljön. De fem S:en bidrar till en säker arbetsplats 
där ordning och reda råder. Vidare bidrar metoden också till kortare produktionstider 
samt ökad effektivitet och samverkan. Metoden är från början riktad till 
tillverkningsindustrin och har sitt ursprung hos biltillverkaren Toyota, men har på 
senare tid omformats och utvecklats till flertalet andra industrier och branscher, bl.a. 
byggbranschen (Olofsson 2013). 
 
De fem S:en för byggbranschen kan benämnas som: 
 

- Sortera 
- Ställ i ordning 
- Standardisera  
- Städa 
- Skapa vana 

 
Metoden bygger på ett sätt att tänka, där nyckeln till framgång är delaktighet och 
engagemang av alla, såväl yrkesarbetare som ledning. En engagerad, aktiv och 
tålmodig ledning som stöttar i det kontinuerliga arbetet ger bäst förutsättningar för ett 
bra resultat. En bra ledning har också tydliga mål för både arbetsplatsen och kontoret 
(Prevent 2014) (NCC Construction Sverige 2014). 

1.4. Att lyckas med 5S  
Oskar Olofsson är specialist och konsult inom Lean Production samt 5S och har över 
tjugo års erfarenhet inom området. Han driver konsultföretaget WCM Consulting AB 
som erbjuder olika konsulttjänster till företag som står inför avancerade 
förändringsprocesser.  Han har också skrivit boken ”Att lyckas med 5S” som 
beskriver hur 5S-metoden kan implementeras och upprätthållas i ett företags 
organisation och produktion (Olofsson 2013) (WCM Consulting AB 2011). 
Rapportens teoriavsnitt är uppdelat i fem steg som grundar sig i Olofssons metoder 
och bestyrks i det femte steget av standarderna ISO-9001 samt ISO-14001.  

1.5. Problemformulering 

1.5.1. NCC:s vision och värderingar  
Säkerhet och arbetsmiljö är högt prioriterade ämnen inom NCC och målet är att alla 
anställda ska trivas och jobba på en säker arbetsplats. Ett långsiktigt mål är även 
nollvisionen för olyckor som gäller för hela koncernen. Att vissa avdelningars 
olycksfallsfrekvens har en negativ utveckling anses vara ett stort problem som måste 
åtgärdas. Därför genomförs olika satsningar för att vända de negativa trenderna och 
förbättra arbetsmiljö på samtliga avdelningar.  
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Kvalitet, miljö och hållbart byggande är också viktiga fokusområden för NCC, vars 
uppförandekod tydligt förklarar dess stora betydelse (NCC:s uppförandekod 2014). 
NCC i Sverige är även certifierade enligt SS-ISO 9001 och SS-ISO 14001 som är 
standarder för kvalitets – respektive miljöledningssystem (Swedish Standards Institute 
2008) (Swedish Standards Institute 2004). 

1.5.2. Vad får en olycka för konsekvenser?  
För individen 
Den person som drabbas av en olycka är också den som konsekvenserna blir störst för 
eftersom både arbetslivet och privatlivet påverkas. Konsekvenserna för en individ 
efter en olycka kan då vara: 
 

- Försämrad livskvalité 
- Minskad inkomst 
- Skador och bestående men 
- Rehabilitering 
- Dödsfall 

För företaget 
När en anställd råkar ut för en olycka drabbas även företaget på olika sätt. 
Konsekvenserna kan då vara:  
 

- Ekonomiska förluster 
- Förlorad arbetskraft 
- Störningar i produktionen 
- Försenade byggtider 

När en anställd skadar sig på arbetet skapas många olika icke värdeskapande men 
nödvändiga aktiviteter som leder till ekonomiska förluster. 
 
Vid en olycka där en eller flera anställda skadas så att de måste frånvara från arbetet 
resulterar det i förlorad arbetskraft. Om det i sin tur är en anställd med speciella 
färdigheter eller kunskap kan det vara extra svårt att ersätta denne.  
 
Vid både stora och små olyckor stannar mer eller mindre delar av produktion av, 
ibland helt och hållet. Dessa avbrott tillsammans med eventuell ny planering av 
arbetet är störningar i produktionen.  
 
Den sistnämnda punkten försenade byggtider drabbar inte bara företaget som är 
entreprenör utan också byggherren som har beställt tjänsten/produkten. 
Överlämnandet kan då försenas och relationer mellan företagen kan försämras, vilket 
är dåligt inför framtida samarbeten. 
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1.6. Bakgrund till examensarbetet  
Under 2014 genomförde hela NCC Construction Sverige, inklusive Örebro/Värmland, 
satsningar för att implementera 5S i hela sin organisation. Avsikten var att på så sätt 
öka säkerheten genom att minska olyckor relaterade till oordning på arbetsplatsen. 
Genom att arbeta fram ett anpassat arbetssätt för 5S på byggarbetsplatser och kontor, 
samt att implementera metoden i hela organisationen, hoppas NCC samtidigt 
effektivisera sin produktion. Sedan årsskiftet 2014/2015 har också ledningsgruppen 
för avdelning Örebro/Värmland bestämt att 5S ska användas på samtliga projekt med 
värde över 20 miljoner. 
 
Bakgrunden till examensarbetet är att på uppdrag av NCC Örebro/Värmlands ledning 
utföra en undersökning och utvärdering av implementeringen, samt föreslå 
förbättringsmöjligheter och belysa väl utförda moment. Resultatet hoppas kunna bidra 
till säkrare och effektivare produktion på samtliga av NCC Örebro/Värmlands 
arbetsplatser.  

1.7. Syfte 
Examensarbetet syftar till att, med hjälp av 5S-metoden, förbättra arbetsmiljön på 
NCC:s arbetsplatser och minska antalet olyckor kopplade till oordning. Vidare 
förväntas de fem S:en även minska slöseri och effektivisera produktionen. 

1.8. Mål 
Genom att undersöka och utvärdera NCC Örebro/Värmlands aktuella arbete med 5S, 
samt jämföra det med utomstående 5S-material, ta reda på hur metoden fungerar inom 
organisationen. Målet är då att urskilja vad som är väl fungerande samt föreslå 
eventuella förbättringsåtgärder. 
 
Redogöra hur väl NCC:s 5S-implementering under 2014 har lyckats och även här 
belysa väl genomförda moment eller områden som kan förbättras. 

1.9. Avgränsningar  
Fördelarna med en implementering av 5S är flera, nämligen:  
 

- Produktivitet 
- Säkerhet och arbetsmiljö 
- Minskat slöseri  
- Ökat engagemang 

 
Denna studie har sitt fokus på de fördelar som 5S-metoden bidrar till i fråga om 
säkerhet och arbetsmiljö, genom ordning & reda, vilket också är NCC:s 
huvudinriktning. I implementeringen och även detta examensarbete ses givetvis 
värdet i de övriga fördelarna med metoden också, dessa behandlas dock inte i samma 
utsträckning.  
 
Avdelningen Örebro/Värmland innefattar organisationsområdena Hus, Mark och 
Anläggning. Författarna har valt att fokusera på Hus och intervjuerna har därför 
begränsats till dess personal. 
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2. Metod 

2.1. Arbetsprocessen  
Figur 4 visar hur arbetsprocessen sett ut under projektets gång. Litteraturstudien lade 
grunden till de fokusområden som denna studie och rapport är uppbyggd efter, där de 
fyra fokusområdena beskrivs mer ingående längre fram i metoden (Se 2.3.1. Enkätens 
utformning). De olika fokusområdena valdes för att urskilja det pågående arbetet med 
5S och kunskapen hos de anställda. Samtidigt ville författarna ta reda på attityder 
inom personalstyrkan och på så sätt även ta reda på vilket eller vilka budskap som 
sprids inom organisationen. De intervjuer och enkäter som genomförts valdes i syfte 
att få en helhetsbild av implementeringen och utfördes därför med personer från olika 
delar av organisationens hierarki. Syftet med enkäten var att erhålla mer mätbara 
resultat medan intervjuerna framkallade mjukare parametrar för att tyda inställning 
och attityd.  
 

 

Figur 4. Arbetsprocessen   
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2.2. Litteraturstudie 
Examensarbetet inleddes med en omfattande litteraturstudie för att få en tydlig bild av 
hela 5S-metoden och NCC:s egna arbetssätt. Till en litteraturstudie räknas inläsning 
böcker, rapporter, artiklar och uppsatser (Ejvegård, 2003). Tidigare gjorda 
examensarbeten inom området studerades i syfte att åstadkomma en tydlig och 
lättöverskådlig rapportstruktur. Inläsning av NCC:s utbildningsmaterial för 5S 
genomgicks grundligt både på egen hand och tillsammans med ansvarig utbildare på 
avdelningen Örebro/Värmland. Fokus lades på att läsa Oskar Olofssons bok ”Att 
lyckas med 5S” och annat 5S-material, för att få en tydlig bild av hur metoden 
används utanför byggbranschen generellt och NCC:s avdelningar. Ytterligare 
studerades standarderna SS-ISO 9001 och SS-ISO 14001 för att kunna jämföra och 
bekräfta olika strategier inom 5S. Litteraturstudien lade grunden för det underlag som 
användes för att bestämma rapportens teoridel, fokusområden och utformning av 
enkät- och intervjustudie. 

2.3. Enkät- och intervjustudie  
Som vetenskaplig metod för denna undersökning valdes en kombinerad enkät- och 
intervjustudie eftersom användning av flera metoder förstärker undersökningens värde 
och slutsatser (Ejvegård, 2003). Användningen av både en kvantitativ (enkät) och en 
kvalitativ (intervju) metod leder även till att undersökning blir representativ för en 
större grupp en de som deltar i undersökningen samt att mer djupgående åsikter 
erhålls (Holme, I & Solvang, B 1997). Metoden lämpar sig också för att få fram 
åsikter från olika delar av avdelningens organisation, samt för att mäta kunskapen om 
5S och undersöka hur implementeringen har lyckats. Endast en enkel enkätstudie, 
som förmodligen skulle generat ett större svarsunderlag, skulle också kunnat 
användas för att få ett liknande resultat. Den kombinerade studien valdes ändå för att 
få mer ingående och tydliga svar, samtidigt kunde de idéer till förbättringsåtgärder 
som finns på arbetsplatserna tas del av.  
 
Enkäten behandlade två sorters svarsalternativ. Hälften av frågorna besvarades genom 
att, på en skala 1-5 eller ”Vet ej”, ange samtyckte eller ej i frågan. För den andra 
hälften av enkätens frågor lämnades rader där den besvarande själv kunde lämna 
eventuella åsikter. Vid utlämnande av enkät fanns rapportens författare närvarande för 
eventuella frågor och i vissa fall för mer ingående intervjuer i ämnet. 
 
Samtliga intervjuer och enkäter är anonyma för alla utom författarna till denna rapport 
för att generera de ärligaste svaren från de som intervjuas. Enkätformulären är också 
utformade så att svaren lätt ska kunna analyseras och användas för att fastställa hur 
5S-metoden används och hur implementeringen har genomförts. Svaren från studien 
har jämförts med avdelningens olycksfallsstatistik för att se om de anställdas åsikter 
stämmer överens med statistiken.  
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2.3.1. Enkätens utformning 
Enkäten delades upp i nedanstående fyra olika fokusområden i enlighet med NCC:s 
implementeringsmaterial för 5S. Syftet var att urskilja attityder, kunskap och budskap 
i förhållande till 5S. Ett dokument upprättades för att säkerställa enkätens syfte och 
som sedan låg till grund för utformandet av frågeformuläret. 
 
Frågorna i enkäten är utformade så att de besvarar följande frågeställningar: 
 
Allmänt 
Vilken inställning/attityd finns gentemot 5S? 
Vad vet chefer, platschefer, arbetsledare och yrkesarbetare om 5S? 
 
Implementering 
Har 5S-satsningen under 2014 lyckats?  
Vilka delar har varit bra och vilka har varit dåliga?  
Ska satsningen fortsätta? 
 
En säkrare arbetsplats med 5S 
Överensstämmer de anställdas åsikter med statistiken? 
Skiljer sig arbetet beroende på typ av arbetsplats? 
 
Medarbetare 
Används 5S i hela organisationen?  
Är budskapet tydligt genom hela hierarkin? 

2.3.2. Genomförande av intervjuer och enkät 
Intervju och enkät genomfördes i samband arbetsplatsbesök på totalt sex av NCC:s 
olika byggverksamheter i både Örebro och Karlstad, varav en var i uppstartsfasen. De 
olika projekten skiljer sig i både storlek, typ och i vilken fas projektet befinner sig. 
Allt för att få en bredare undersökning där olika typer av produktion ingår.  
 
Intervjuerna genomfördes i största möjliga mån i grupp för att få igång diskussioner 
och resonemang bland deltagarna och på så sätt framkalla mer ingående svar. 
Samtalen sågs också som ett tillfälle att bidra till utbildning och skapa en större 
förståelse för 5S. Intervjuerna genomfördes med framförallt platsledning på de 
arbetsplatser som besöktes men också med ett fåtal yrkesarbetare och chefer när 
möjlighet gavs. Som grundunderlag användes enkäten som varje intervjudeltagare 
också fyllde i. För att väsentlig information inte skulle gå förlorad spelades 
intervjuerna också in när intervjupersonerna tillät detta. 
 
Enkäten genomfördes med anställda på olika positioner för att få åsikter från flera 
delar av organisationen. Syftet var att få en tydlig bild av hur 5S används inom 
organisationen och om det finns gemensamma eller skilda åsikter genom hierarkin. 
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De yrkesgrupper som intervjuades var: 
 
Yrkesarbetare 
Avser trä- och betongarbetare samt murare på NCC:s arbetsplatser. Som yrkesarbetare 
har man vanligen en bygginriktad gymnasial utbildning i grunden, följt av praktiskt 
arbete som lärling. Arbetsuppgifterna skiljer sig beroende på inriktning.  
 

Träarbetare – Den största yrkeskategorin med arbetsuppgifter av typen 
formsättning, takarbeten och inredningsarbeten m.m. Träarbetarna finns med på 
projekten från början till slut. 
 
Betongarbetare – En stor yrkeskategori som arbetar med armering, 
betonggjutningar, spacklingar av golv m.m.  
 
Murare – Ett av branschens äldsta yrken och arbetar vanligen med uppförande 
av fasader som består av murat tegel eller putsade väggar. 

 
Arbetsledare 
En arbetsledare leder och driver det dagliga arbetet på arbetsplatsen efter den 
planering som upprättas tillsammans med platschefen. I samarbete med yrkesarbetare 
och underentreprenörer koordinerar arbetsledaren olika moment, vilket innebär 
mycket problemlösning, kontakt med många olika människor samt viss 
dokumentation.  
 
Platschefer 
Med en av de viktigaste rollerna är platschefen projekt- och teamledare med ansvar 
för hela projektets genomförande avseende tid, ekonomi, kvalitet och miljö. 
Tillsammans med ett team av arbetsledare, yrkesarbetare, entreprenadingenjörer och 
inköpare innebär platschefens arbetsområden planering, logistik, tekniska lösningar, 
arbetsmiljö och ekonomistyrning. 
 
Chefer 
Med chefer avses de personer som har en övergripande ansvar för avdelningens 
produktion exempelvis avdelningschef, affärschef, produktionschef samt projektchef. 

2.3.3. Metodens tillförlitlighet 
Samtliga anställda inom tidigare nämnda yrkesgrupper på avdelningen utgör därför 
enkätens population. Enkäten genomfördes med målet att en urvalsstorlek på minst 10 
% skulle erhållas och att samtliga fyra yrkesgrupper skulle vara representerade i 
urvalet. Med det målet uppnått ansågs enkätresultatet vara representativt för hela 
avdelningen.  
 

 
Tabell 1. (1Tjänstemän innefattar arbetsledare, platschefer och chefer) 

 
  

Yrkesgrupp) Antal Urvalsgrupp)(antal) Urvalsstorlek)(%)
Yrkesarbetare 253 32 13%
Tjänstemän1 88 20 23%
Totalt)(population) 341 52 15%
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Reliabilitet och validitet  
För att en undersökningsmetod skall vara trovärdig och lämplig krävs att den har hög 
reliabilitet och validitet. Med reliabilitet menas undersökningens tillförlitlighet eller 
förmåga att producera samma resultat vid olika undersökningstillfällen, om samma 
förhållanden råder (Ejvegård 2003) (Bell 2000). Författarna anser undersökningen 
vara av hög reliabilitet eftersom arbetsprocessen tydligt förklaras i metodavsnittet 
samt att all information bearbetats med systematik och ärlighet.  
 
Validitet innebär att det som mäts i undersökningen faktiskt mäts, eller alternativt 
undersökningens giltighet (Ejvegård 2003) (Bell 2000). Eftersom enkät- och 
intervjuunderlag utformats efter förutbestämda frågeställningar och fokusområden i 
avsikt att mäta det som författarna önskar, anses validiteten vara hög.    

2.3.4. Sammanställning av enkätsvar och intervjuer 
Efter att allt svarsunderlag samlats in och alla intervjuer genomförts, sammanställdes 
materialet i form av diagram för att det visuellt speglar resultatet på ett enkelt sätt.    
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3. Teori 

3.1. 5S utanför NCC  
 
De fem stegen 
 

1. Inventering (S-ord: Sortera) 
I detta steg undersöks och markeras allt på arbetsplatsen som försvårar det 
dagliga arbetet så som onödiga saker eller icke fungerande utrustning. 
 

2. Placering (S-ord: Strukturera eller systematisera) 
Alla föremål som ni kommit överens om ska vara kvar ska därefter ha en 
bestämd plats baserat på hur ofta de används. Allt ska vara märkt på ett tydligt 
sätt. Arbetsstationer och flöden ska vara funktionella med god överblick. 
 

3. Rengöring (S-ord: Städa) 
Arbetsplatsen rengörs noggrant, en gemensam standard överenskoms om och 
arbetet dokumenteras. 
 

4. Rutiner (S-ord: Standardisera) 
Rutiner fastslås och ett system introduceras så att man kan se vem som ska 
göra vad och där det är tydligt om arbetet är gjort eller inte. 
 

5. Disciplin (S-ord: Se till eller Sköt om) 
Ledningen får hjälp att upprätthålla nivån genom att 5S-revisioner 
introduceras enligt ett fastställt schema. Ett belöningssystem ser till att 
engagemanget fortsätter. 
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3.1.1. Första steget – Inventering  
Det första steget i 5S arbetet är inventering. Här läggs grunden för kommande steg 
och ju grundligare inventeringen görs, desto lättare går nästkommande steg.  
 
Steget kallas ibland för sortera, men Olofsson vill skilja inventeringen från en simpel 
utrensning och betonar vikten av att åtgärda och minimera kända problem som leder 
till ett onödigt mödosamt arbete. En utrensning blir kortsiktig medan ett arbete med 
5S rutiner som täpper till ett tidsläckage av krångliga arbetsmoment eller småfel som 
behöver hanteras. 
 
Inventeringen är ett lagarbete som verkar tvärfunktionellt om all personal på 
arbetsplatsen är involverad. Samarbete bidrar också till olika sidors syn på saker. 
Personalen delas upp i grupper och inventerar nuläget, onödiga objekt sorteras ut och 
olika typer av slöseri minimeras.  
 
Syfte med inventering 
Undanröja onödiga objekt 
Allt som står i vägen är onödiga objekt och bör undanröjas. Ett mål är att det inte skall 
finnas någonting direkt placerat på golvet eller på arbetsytor, detta medför också att 
det senare steget Rengöring går lättare. 
 
Grupper går igenom arbetsplatsen och granskar varje objekt kritiskt och diskuterar:  
 
- Behöver vi detta? 

Om inte, källsortera, ge bort eller sälj. 
 

- Behöver vi det snart? 
Om inte, placera i förråd (ex. reservdelar) 

 
De saker som behöver tillsyn eller kräver åtgärd, 
föreslås markeras med en röd lapp. Den röda färgen 
ger möjlighet att reagera på föreslagna åtgärder. En 
röd lapp bör inte sitta uppe mer än 30 dagar! 
 
Ibland är det svårt att avgöra om någonting skall 
avlägsnas eller inte och då kan ett ”karantänområde” 
vara ett bra alternativ till dess att ett beslut kan göras. 
 
Meningen är inte att sortera ut sådant som kommer 
saknas eller kommer behöver köpas in igen. Syftet är 
att inventeringen skall göras gemensamt och att 
besluten skall vara genomtänkta och kloka.  

Bild 1. Olofssons exempel på röd lapp 
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Åtgärda kända fel och generera förbättringsidéer 
Identifiera allt som hindrar ett säkert och effektivt arbete.  

 
Översyn görs på:  

 
- Föråldrade arbetsinstruktioner 

Är de existerande rutiner och instruk-
tioner uppdaterade och används? 
 

- Säkerhet 
Finns det risk för olyckor och skador? 
En gemensam översyn av arbetsplats-
en där det finns möjlighet att diskutera 
nya punkter. (Utöver arbetsmiljörond-
er) 
 

- Miljö 
Finns det någonting att göra för att 
minska miljöpåverkan? 
 

- Verktyg och hjälpmedel 
Finns rätt hjälpmedel för att utföra arbetet? Saknas eller är det något som inte 
fungerar? 
 

- Obekvämt arbete 
Finns obekväma arbetsuppgifter eller dåliga arbetsställningar? (Stegar och tunga 
lyft) 
 

- Uppskjutet underhåll 
Finns s.k. ”Permanenta provisorier”, alltså nödlösningar som från början var tänkt 
att åtgärdas men som inte blivit gjort? 
 

- Förbättringsförslag 
Finns det idéer som tidigare diskuterats eller uppkommer det nya idéer vid 
översynen? Se till att idéerna kommer med på åtgärdslistan! 

 
Dokumentation av inventeringen 
Olofssons röda lappar fästes så nära problemet som möjligt och skapar god motivation 
på ett överskådligt sätt. Eftersom de röda lapparna lätt lossnar och kommer bort 
föreslås att allt antecknas på en inventeringslista, med datum för åtgärd och ansvariga, 
som komplement.  
 
Inventering i ett kontor 
På kontoret börjar 5S-arbetet på samma sätt, allt onödigt rensas ut och sådant som gör 
arbetet svårt åtgärdas. Olofsson föreslår att ha informationen på så få ställen som 
möjligt för att undvika flera platser som behöver uppdateras. En sorts sortering för att 
minska såväl informationsmängd som lagringsplats. 
  

”Inom ramen för 5S-arbetet 
kommer vi inte att kunna 

standardisera allt och det är 
heller inte önskvärt, men alla 
viktiga uppgifter som direkt 

påverkar kvalitet, driftsäkerhet 
eller säkerhet bör på sikt 

utföras lika av alla.” 

Bild 2. Citat ur ”Lyckas med 5S” 
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Vanliga fallgropar 
Vid inventeringen bör all personal vara med, helst vi samma tillfälle. Beslut fattas 
direkt och tid behöver inte ägnas åt förankring eller förklaringar. Även chefer och 
andra ansvariga föreslås vara med för att få ytterligare perspektiv.  
 
Olofsson belyser ett vanligt misstag, nämligen åtgärdslistor med ansvariga som inte 
finns med i gruppen eller inte deltar vid inventeringen. På så vis blir dessa åtgärder 
ofta bortglömda. Som lösning på ett sådant problem föreslår Olofsson att inte tillåta 
någon utanför den egna lilla arbetsgruppen bli ansvarig för åtgärder.  
 
Risken för att bli hemmablind kan också vara en fallgrop menar Olofsson och därför 
bör någon eller några gå runt bland grupperna och ifrågasätta eller peka på saker som 
gruppen kan ha missat. 

3.1.2. Andra steget – Placering 
I 5S-arbetets andra steg handlar det om att hitta lämpliga platser för det som sorterats 
ut och skall sparas. Detta gäller inte bara för verktyg eller lösa föremål utan även 
övrig utrustning, hjälpmedel och instruktioner. Målet är att skapa ett störningsfritt 
flöde på arbetsplatsen som är lättöverskådlig och där eventuella avvikelser lätt 
upptäcks.  
 
Flöden och visualisering 
Till att börja med ses arbetsplatsens disposition över i fråga om överblick och flöden, 
är planen ändamålsenlig? 
 
Ett sätt att analysera den nuvarande layouten kan vara genom ett s.k. 
”spaghettidiagram” som kan vara ett bra sätt att kartlägga exempelvis varuflöden, 
pappersflöden eller personers rörelse.  
 

 
Bild 3. Exempel på ”Spaghettidiagram” före förändring 
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Diagrammet ger en tydlig bild av hur vi rör oss på arbetsplatsen och visar tydligt på 
vilka förbättringsområden som kan finnas. Vid behov av förändring görs detta med 
fördel på papper före verkligt genomförande men det är inte säkert att man utan att 
pröva hittar den lösning som är bäst.  
 

 
Bild 4. Exempel på ”Spaghettidiagram” efter förändring 

 
Skilj på arbetsytor, säkerhetszoner, plats för lager, maskinytor, transportytor samt in- 
och utleverans av material. Här kan det även vara av vikt att tänka på ergonomi. 
Överenskommelse om en standardiserad färgkodning för att markera de olika ytorna 
görs och provas med fördel före permanent genomförande. 
 
Verktyg och hjälpmedel 
När dispositionen är fastslagen kontrolleras att alla verktyg och hjälpmedel finns och 
är placerad på sin rätta, för verktyget överenskomna och väl markerade, plats. En 
enkel och effektiv tumregel är enligt Olofsson att det ”Enbart ska ta en sekund att 
kontrollera att allt finns som behövs för ett arbete”. Ett bra exempel är verktygstavlor 
eller s.k. ”Skuggtavlor”. 
 
- Har ni verktygstavlor där det saknas verktyg? 

På arbetsplatser där de anställda har vant sig att det ofta saknas verktyg finns det 
risk att var och en istället skapar ett eget verktygsförråd, vilket förvärrar 
situationen genom att man hellre behåller verktygen för sig själv snarare än att de 
kommer tillbaks till rätt plats. 

 
För att bryta ett sådant beteende krävs en ansvarig för verktygstavlan (el. 
motsvarande) samt regelbunden översyn av densamma. Inledningsvis letas de saknade 
verktygen upp och återställs till sin plats samt att arbetslaget påminns om att 
verktygen skall återplaceras på sin rätta plats. De verktyg som fortfarande saknas 
införskaffas på nytt och denna procedur måste upprepas till dess att beteendet har 
ändrats. Först då upphör problemet, menar Olofsson. 
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Kontor 
På kontoret eller i andra administrativa processer är placeringssteget också väldigt 
viktigt. Det handlar om att skapa effektiva flöden och goda möjligheter för samarbete. 
I personliga kontor standardiseras det som är gemensamt för alla kontor, exempelvis: 
 
- Plats för nya och pågående ärenden samt hur avslutade ärenden skall arkiveras. 
 
- Vilka pärmar som skall finnas lokalt i rummet och vilka som kan finnas i 

gemensamma utrymmen. 
 
- Vilken mängd kontorsmaterial som behövs i varje enskilt kontor och vad som ska 

finnas i det delade kontoret. 
 
Nivån på standardiseringen beror av exempelvis behov av att hitta i varandras kontor, 
om kontoret delas av flera och om arbetet är skiljt eller tillhör samma process. Det 
personliga kontoret kan standardiseras till viss del och ett gemensamt kan 
standardiseras i hög grad, nivån sätts av de som delar kontoret och ju fler som delar 
desto mer struktur. Digitalt kan information struktureras på samma sätt och precis 
som papper och pärmar kan filer struktureras på ett bra sätt, beroende av hur många 
som delar informationen.  
 
Lagerplatser för ”onormalt material” 
Det är vanligt förekommande att det blir material över av något slag, det kan vara 
sådant som man har beställt lite extra av för att vara säker på att det skall räcka, eller 
material som har använts provisoriskt och som är fullt användbart efter det fyllt sitt 
syfte. Sådant material blir ofta undanstuvat längst in på lagringsplatsen och glöms 
gärna bort och blir liggande. Sådana lagringsplatser för s.k. ”onormalt material” bör 
inte gömmas och därför inte heller ha någon anpassad lagringsplats där problemet 
bara skjuts upp på framtiden, ta istället tag i problemet direkt och ha endast 
lagringsplats för material som ständigt används, så att det ”onormala materialet” lätt 
upptäcks och kan åtgärdas. 
 
Vanliga fallgropar 
Det gäller att placeringssteget inte blir för stort, vilket det lätt blir när målet är ett 
perfekt arbetsflöde. Därför kan det vara bra rimlig ambitionsnivå på placeringssteget 
med perfektion som vision snarare än att man kör fast för höga mål. Med enkla 
åtgärder kan mycket förändras och finslipningarna kan åtgärdas på längre sikt. 
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3.1.3. Tredje steget – Rengöring 
Det tredje steget innefattar en ordentlig rengöring, i detta fall en s.k. ”initialrengöring” 
där det är tänkt som en engångsinsats, där efterföljande rutiner upprätthåller set 
städade skicket och ordningen. Vanligen kallas detta steg för Städa vilket kan 
uppfattas som negativt laddat, där fokus ligger på att sopa golv och dammtorka. 
Olofsson betonar vikten av att kalla det för någonting annat för att förhindra denna 
förväxling, initialrengöringen innebär någonting större och där tanken är att utrustning 
och lokaler återställs till nära nyskick vad gäller renlighet.  
 
Förutom de uppenbara att en grundlig rengöring gör det lättare att sköta städningen 
löpande finns det ytterligare två, ännu viktigare, syften med rengöringssteget: 
 
- En gemensam standard för renligheten på arbetsplatsen arbetas fram. Passa på att 

dokumentera efter initialrengöringen för referens. 
 
- Rutiner och instruktioner för hur arbetsplatsen på bästa sätt skall rengöras tas fram 

och dokumenteras för att senare kunna användas vid praktiskt genomförande samt 
vid tidsplanering av städrutiner. 

 
Genomförandet av initialrengöringen 
Verkställandet av rengöringssteget görs som en extraordinär uppgift, om möjligt på 
arbetstid med stoppad produktion, alternativt på övertid. Personalen delas in i mindre 
grupper och tilldelas ett hanterbart, i storlek och omfattning, område att ansvara för.  
 
Varje team dokumenterar följande: 
 
- Var har vi arbetat? 
 
- Vad borde göras regelbundet på detta område? 
 
- Hur ofta borde det göras? 
 
- Kan rengöring i framtiden underlättas? (ex. med bättre hjälpmedel, måla svårstäd-

ade ytor eller förbättrad tillgänglighet) 
 
- Hur lång tid tar arbetet uppskattningsvis om det skulle göras regelbundet? 
 
Arbetet dokumenteras, i form av bild, för att kunna referera till hur det skall se ut på 
platsen efter rutinmässig rengöring. Det är av vikt att studera återförsmutsningen för 
att kunna anpassa rutinerna så att en god renhetsnivå upprätthålls. 
 
Rengöring på kontor 
Personliga kontor förväntas upprätthållas av respektive ägare medan man hjälps åt 
med övriga lokaler. På kontoret innefattas även rengöring av det digitala, nämligen 
rensandet av mailboxar och hårddiskar. Dokumentation görs eftersom och bildar 
underlag för den nya standarden.  
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Överenskommen standard 
Rätt nivå för gällande arbetsplats sätts gemensamt och dokumenteras. Den nya 
standarden används av alla och upprätthålls enklare om man påminns av bilder från 
initialrengöringen. Några viktiga faktorer att ta hänsyn till när man gemensamt sätter 
en ny standard är: 
 
- Driftsäkerhet och säkerhet 

Hur rent måste det vara för att förhindra haverier, förslitning eller skador? 
 
- Trivsel 

Hur rent vill vi ha det för att vi ska trivas och vara stolta över vår arbetsplats? 
 
- Kvalitet 

Vilken renlighet krävs för att produkten ska må bra? 
Hur rent ska det vara för att besökare ska tycka att arbetsplatsen ser bra ut? 

 
- Gott intryck 
 
Resultaten av ett väl utfört rengöringssteg är flera och steget är väldigt viktigt för hela 
5S-arbetet. Effekter som att arbetsplatsen ren och snygg, lättare att hålla ren, har väl 
förankrade rutiner och har god dokumentation över vilken standard som skall 
upprätthållas är exempel på sådana. Dessutom bidrar det tredje 5S-steget till en känsla 
av att vara på rätt väg.  

3.1.4. Fjärde steget – Rutiner 
Nästa steg i initiativet att arbeta med 5S är att införa rutiner som fungerar och 
upprätthåller den ordning och reda som de tre tidigare stegen innebär. De tidigare 
stegen är av mindre vikt och intresse om de två kvarvarande stegen inte genomförs på 
ett korrekt sätt. Enligt Olofsson slutar alltför många 5S-arbeten efter 3S, vilket 
innebär att man riskerar att falla tillbaks till ruta ett. Därför är det viktigt att i fjärde 
steget skapa rutiner som upprätthåller den kulturförändring som från början var målet 
med hela initiativet. 
 
Med hjälp av dokumentationen från initialrengöringen från det tredje steget kan de 
nya rutinerna börja byggas. Eftersom alla har varit med och skapat ett första utkast för 
nya rutiner visar det också på att arbetet är på rätt väg. Till att börja med är det 
viktigast att komma igång med rutinerna, så att de kan förbättras i takt med att ett mer 
förfinat arbetssätt växer fram.  
 
Innan nya rutiner införs bör problem som orsakar ett nytt arbetssätt ses över. Problem 
som orsakar nya rutiners nödvändighet bör istället för att skapa mer arbete lösas 
direkt. 
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Dagliga rutiner 
Rengöring bör ingå i allas dagliga arbete och innebär, beroende på arbetsplats, att var 
och ens respektive arbetsplats iordningställs vid exempelvis varje avslutat arbetspass. 
Dagens avslut innebär att man lämnar arbetsplatsen på ett sådant sätt att det nästa dag 
är i ordning. Det bör ses som en del av sin yrkesskicklighet att hålla rent omkring sig 
och även om det inte påverkar personen i fråga som skapar oreda, kan det för 
medarbetare vara störande. 
 
Veckorutiner 
De rutiner som behöver utföras veckovis görs förslagsvis i samband med exempelvis 
veckostädning eller annan rutinmässig fast tid varje vecka där det passar. 
Veckorutinernas instruktioner samlas i en 5S-pärm eller liknande lämplig plats där 
också en checklista kopplad till rutinerna sitter. Genom checklistan minskar risken för 
att någonting missas och för att checklista och instruktioner skall uppdateras utses en 
ansvarig som anpassar efter förändringar. 
  
Rutiner som görs sällan 
De rutiner som är bland de svåraste att följa upp är de som sker mer sällan, 
exempelvis varannan vecka, varje månad eller med ännu längre intervall. Svårigheter 
med att komma ihåg när sådana rutiner skall göras kan förhindras genom system som 
påminner oss om vad som skall göras och vem som är ansvarig. Beroende på 
verksamhet behövs en form av arbetsordersystem som talar om vad som ska göras, 
vem som är ansvarig och när arbetet senast utfördes.  
Exempel på system: 
 
- Planeringsmatriser 

Görs med fördel i Excell och kan användas så länge det inte innefattar för många 
uppgifter.  

 
- Datoriserade system 

Än så länge inte så vanligt förekommande men fördelaktigt på så sätt att det är 
enkelt att använda. Utnyttja redan handhållen utrustning eller exempelvis 
applikationer till mobiltelefoner för att ytterligare förenkla processen med bilder, 
video och instruktioner. 

 
- Planeringstavlor 

Klassisk och beprövad metod som är enkel och visuell. 
 
Vanliga fallgropar 
Det personliga ansvar som delas ut hyser en inbyggd instabilitet, vilket visar sig då 
den ansvariga personen för en rutin en dag blir sjuk en längre tid, föräldraledig eller 
av annan anledning lämnar arbetsplatsen. Det finns också risk för att det börjar föras 
ett ”jag har gjort mitt, då får du göra ditt”-resonemang istället för att man hjälps åt om 
någon inte hinner med sin uppgift. I sådant fall kan det vara bättre att ge ansvaret åt en 
mindre grupp.  
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3.1.5. Femte steget – Disciplin 
För att 5S skall bli livskraftigt behöver det var en naturlig del av arbetet och för att 
uppnå det krävs att de bestämda rutinerna kontinuerligt upprepas. Till slut blir det en 
vana där rutinen i bästa fall görs automatiskt. Det räcker tyvärr inte att säga att det är 
allas ansvar att följa de nya rutinerna, inte ens om samtliga är överens eller om 
instruktioner sätts upp på anslagstavlor och det diskuteras allmänt på möten. 
Anledningen tros, enligt Olofsson, ligga i människans ”inbyggda natur” att göra 
passivt motstånd till att, förr eller senare, testa att inte följa den nya rutinen. Ansvaret 
för att hålla systemet levande faller därför på ledare och chefer, som med hjälp av 5S-
arbetets femte steg och dess effektiva verktyg.  
 
Revisioner 
Schemalagda regelbundna revisioner är ett mycket effektivt sätt att upprätthålla 5S, på 
så sätt tar cheferna ansvar för att nivån upprätthålls och att rutinerna fungerar genom 
att visa att de fortfarande tar 5S på allvar. Ett schema med tid för revisionerna och 
vilka som skall delta beslutas om och planeras in i almanackan.  
 
Exempel på revisionsschema: 
 
- Varje dag 

Kontroll av arbetsplatsen så att den lämnas som den borde. 
 
- Varje vecka 

Egenkontroller. 
 
- Varje månad 

Arbetsledare gör en rond med poängsättning enligt fastslagen mall samt ser över 
egenkontroller. Poängen redovisas för alla. 

 
- Var tredje månad 

Högre ledning gör en kontroll av systemet genom en revision. Besluta om lämpliga 
åtgärder vi avvikelser. 

 
- Årligen 

En avstämning av det passerade året. Utred om arbetsplatsen fortfarande är i 
diplomerat skick och vilka lärdomar som tas med. 

 
Till en början, när 5S innebär en stor förändring, rekommenderas att ledningen ofta 
deltar i revisionerna, förslagsvis varje vecka, till dess att rutinerna fungerar. När 
arbetet har stabiliserats kan man övergå till revisioner med längre intervall, 
exempelvis månadsvis. 
 
Diplomering och annan belöning 
För att driva ett lyckat 5S-arbete behöver framgångar och goda resultat såväl lyftas 
som firas. Exempel på belöningar kan vara i form av diplom med tillhörande 
ceremoni där goda initiativ lyfts eller att det firas med smörgåstårta, gemensam 
middag eller liknande.  
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Knyt ihop 5S med kvalitetsledningssystemet 
För att 5S-rutinerna skall bli en del av det arbetssätt som verksamheten redan har bör 
det i kvalitetsledningssystemet hänvisas till 5S. Formuleringen bör vara kopplad till 
hur ordning och reda sköts men föreslås vara enkel och inte för ingående då det 
beroende på arbetsplats skiljer sig i fråga om detaljer.  
 
NCC:s kvalitet- och miljöledningssystem är certifierade enligt SS-ISO 9001 och SS-
ISO 14001 som beskriver vikten av de fundamentala delarna i 5S. Där beskrivs 
betydelsen av resurser, kompetens och utbildning för att upprätthålla systemen och 
säkerställa att varje anställd kan utföra sina arbetsuppgifter. I standarderna framgår 
också ledningens ansvar i processen och dess uppgifter att tillhandahålla verktygen 
för ett framgångsrikt förbättringsarbete samt att genomföra revisioner och 
uppföljningar. (Swedish Standards Institute 2008) (Swedish Standards Institute 2004) 
 
Prägla upprätthållandet av 5S själv 
Det finns många exempel på hur upprätthållandet av 5S görs på olika företag. 
Följande är några:  
 
- Regelbundet bjuda in kunder och viktiga gäster 

På så vis sätter man medvetet en press på sig själv att ständigt upprätthålla ordning 
och reda, genom att man visar upp framsteg som har gjorts. Samtidigt minskar 
risken att tappa fokus.  

 
- Arrangera dagar där verksamheten visas upp för allmänhet eller familj 

Visa upp verksamheten från dess bästa sida och visa stolt upp arbetsplatsen för 
nära och kära eller andra intresserade.  

 
- Utbilda nyanställda och introducera 5S för de som har varit borta ett tag 

Glöm inte bort att introducera ny personal för ert arbetssätt och repetera för de som 
varit med på resan utifall det glömts bort. 

 
Det viktigaste är att man förstår innebörden, vägen till resultat kan vara olika men så 
länge grunden finns med och metoden fungerar finns det flera sätt att nå goda resultat 
med 5S. 

3.1.6. Införande och funktioner 
5S kan ses som ett projekt med tydliga mål, att införa de fem stegen inom en bestämd 
tidsram, såväl som en pågående förändring. Införandet kräver resurser, tvärfunktionell 
samverkan och tydlig planering för att lyckas och beskrivs bäst som ett 
verksamhetsprojekt där alla medarbetare är delaktiga.  
 
Arbetet drivs på bästa och beprövat mest lyckade sätt när en balans mellan chefer, 
som har stort ansvar för införandet och upprätthållandet, och en stödorganisation som 
bidrar med utbildning och planering. Fördelarna med en kombination är att både 
förankring och upprätthållande blir naturligt samtidigt som resurser och befogenheter 
finns och man kan nå snabba resultat. 
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Chefers ansvar 
En chef skall inte tro att hen endast kan delegera förändringsarbetet. Däremot går det 
utmärkt att få hjälp med praktiska arbetsuppgifter men det som inte går att delegera är 
den envishet och målmedvetenhet som krävs för en kulturförändring. Det är viktigt att 
föregå med gott exempel och att låta inställningen till ordning och reda vara en faktor 
vid rekrytering, 5S är en yrkesskicklighet. 
 
- Bortprioriterad 5S-rutin är en skuld 

Ibland krävs bort- eller omprioritering, exempelvis om en leverans eller annan icke 
flyttningsbar aktivitet infaller. Då är det viktigt att den 5S-aktivitet som faller offer 
för bortprioriteringen inte faller i glömska, det kan därför ses som en skuld som 
måste betalas tillbaka vid ett annat tillfälle. Om det blir vanligt med denna åtgärd 
bör det ses som en avvikelse i sig och därför åtgärdas i sig.  

 
Teamledares ansvar 
Teamledaren är exempelvis lagbas eller liknande och har ett stort ansvar i det 
praktiska 5S-arbetet. Han eller hon har koll på vad som ska göras, när och hur. När 
nyanställda skall introduceras i arbetssättet är det ofta teamledaren som ansvarar för 
det arbetet. De revisioner som teamledaren själv genomför är en bra hjälp för att 
genomföra alla 5S-uppgifter. Vid behov tas problem upp med högre chefer så snart 
som möjligt. Teamledaren instruerar på ett vänligt sätt och följer upp att arbetet 
fungerar. Förbättringsarbete initieras om någonting inte går att följa. 
 
Högre lednings ansvar 
Som del av den högre ledningen är det viktigt att förstå sin roll i 5S-arbetet. Därför 
bör tid investeras i att sätta sig in i arbetssättet på djupet så att förståelse finns för de 
förändringar som krävs samt de potentialer som finns med arbetet. Ett sätt kan vara att 
medverka i den utbildning som övrig personal genomgår, på så sätt finns det 
möjlighet att ta del av de synpunkter som kommer upp. Genom att delta förhindras 
också dålig motivation i arbetslaget, som kan uppkomma av att alla utom chefen har 
förstått helheten. 
 
Under införandet av 5S bör ledningen ha en regelbunden dialog med medarbetare 
samt ställa krav på att planer hålls och prioriteras. Uppmärksamma grupper som blivit 
diplomerade i 5S samt se till att upprätthållandet av arbetet blir en integrerad del i alla 
chefers normala arbete. Genom att införa en övergripande policy för ordning och reda 
kan införandet underlättas och de anställda får samtidigt någonting att luta sig mot när 
de behöver göra avvägningar.  
 
Intern eller extern 5S-expert 
För att organisationen skall lyckas med införandet av 5S bör en expert kopplas in, 
antingen från den egna organisationen eller en extern konsult. Det kan vara svårt att 
vara expert och samtidigt en del av arbetsgruppen, därför kan det vara fördelaktigt att 
välja en extern resurs.  
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Expertens uppgift är att:  
 
- Utbilda all personal i 5S. Om det är en stor organisation kan det innebära att 

utbilda personer som i sin tur skall föra budskapet vidare. 
 
- Hjälpa till att ta fram utbildnings- och informationsmaterial, checklistor etc. 
 
- Stötta och coacha alla inblandade i deras respektive roller och arbetsuppgifter.  
 
5S-General 
En 5S-general är den personen som, efter att experten blivit överflödig och avetablerat 
sig, håller ihop helheten med 5S-arbetet. Denne skall självständigt driva 5S-arbetet 
och på sikt kunna verka som intern 5S-expert.  
 
Generalens uppgift är att: 

 
- Planera arbetet så att arbetsfördelningen blir rimlig. Undvik överbelastade resurser. 
 
- Se till att den information om 5S-arbetet som är nödvändig når de berörda personer 

i organisationen, exempelvis genom informationsmöten eller intranät.  
 
- Sätta standarden för 5S-visualiseringar, exempelvis spaghettidiagram eller 5S-

tavlor. Använd mallar i största möjliga mån och anpassa, om det behövs, utifrån 
dem. 

 
- Skapa översiktstavlor som visar hur långt 5S-arbetet kommit på olika håll.  
 
- Ansvara för diplomering av arbetsplatser eller arbetslag. 
 
- Slutligen ta över 5S-expertens roll för utbildning och coachning.  
 
5S-Coach 
För varje arbetsgrupp lokalt utses en eller flera 5S-coacher som utför det praktiska 
arbetet med att exempelvis fixa tavlor eller boka revisioner.  
 
Planering av arbetet 
Införandetiden för 5S beror av flera faktorer. Områdesstorlek, antal inblandade 
personer, hur stor kulturförändring det nya arbetssättet innebär och hur mycket 
resurser som finns att tillgå i form av stöd och expertis är faktorer som påverkar, men 
enligt Olofsson bör ett steg inte ta längre tid än en månad. Det är istället bättre att dela 
upp arbetet i mindre enheter.  
 
Utbildning är en nödvändig del i 5S-arbetet för att nå lyckade resultat. All delaktig 
personal utbildas och görs införstådd i metoden. Lika viktigt som utbildningen är 
också att diskutera och skapa förståelse för att alla faktiskt vill ha en förbättrad 
ordning. 
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Utnyttja 5S-tavlorna och se till att få upp dem tidigt i processen för att skapa en god 
visualisering. Eftersom det är ett arbete som skall skapa ordning och reda är det 
viktigt att tavlan i sig är ordentligt strukturerad och har en bra harmoni. På 5S-
tavlorna finns information om projektet, planer, organisation, handlingsplaner mm. 
Under arbetets gång omvandlas tavlorna istället till ett verktyg att upprätthålla 5S och 
bör i slutändan visualisera hur arbetsplatsen skall se ut, hur arbetet skall gå till, hur 
förbättringar görs samt hur man skall sköta uppföljningen.  

3.1.7. Knyt 5S till förbättringsarbetet 
Det som har införts under arbetet med 5S måste uppdateras, förbättras och anpassas 
kontinuerligt till en verklighet som hela tiden förändras. Målet är att skapa en 
kulturförändring som har flera bidragande faktorer till arbetsplatsen i fråga om 
framförallt ordning och reda, men också effektivare produktion och säkrare 
arbetsplatser.  
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3.2. 5S på NCC  
Under 2014 påbörjades implementeringen av 5S i NCC:s organisation för att förbättra 
arbetsmiljön, effektivisera produktionen, minska kvalitetsbrister och miljöpåverkan 
samt stärka varumärket. I och med implementeringen tog NCC fram ett anpassat sätt 
att arbeta med 5S på främst byggarbetsplatser men också på kontoret. Det gjordes av 
anledningen att byggprojekt i stor utsträckning skiljer sig från tillverkningsindustrin 
där metoden först togs fram, men också för att en byggarbetsplats konstant förändras.   
 
Det egna arbetssättet för 5S innefattar nya dokument, utbildningar och presentationer 
för att nå ut till hela organisationen som ska använda metoden. De olika dokumenten 
är utformade som komplement till delar och moment i det dagliga arbetet för att de 
enkelt ska kunna implementeras. Ett exempel är den ”Riktade skyddsronden” som 
fungerar som en vanlig skyddsrond men fokuserar mer på ordning och reda med 5S. 
De anställda känner då igen arbetssättet och det blir inget merarbete för att lära sig 
använda det nya dokumentet. Tanken är att det ska vara lätt att arbeta med 5S och 
implementeringen marknadsförs med sloganen ”Det ska vara lätt att göra rätt”.  
 
Det nya arbetssättet för 5S innebär också att en 5S-ansvarig utses innan projektstart 
för att planera arbetet tillsammans med ett 5S-team vars roll är att assistera den 
ansvarige med att uppdatera information, rutiner och visuella planer. När produktion 
sedan startar är det arbetsplatsledningen som ansvarar för att fördela arbetet och se till 
att det blir genomfört. Platschefen måste vara delaktig i 5S arbetet men behöver inte 
ha rollen som den ansvarige.  
 
Inför varje ny fas i byggnationen går teamet igenom 5S-arbetet och uppdaterar APD-
planen, rutiner och nivån för 5S-arbetet. När en lämplig nivå är satt uppdateras 
aktivitetslistan och uppgifter så som sortera och ställ i ordning fördelas. 
Underentreprenörer och yrkesarbetare involveras inför varje fas för att alla ska vara 
medvetna om den standard som råder på arbetsplatsen 
 
I och med det nya arbetssättet översattes också de fem S:en till en egen version där 
varje S bidrar till att skapa samt bibehålla ordning och reda på arbetsplatsen. 
 
Sortera  
Sortera är ett gemensamt arbete där alla deltar och inleds med att arbetsplatsen 
”nollställs”. Det innebär att allt som stör eller hindrar från att jobba säkert och 
effektivt sorteras bort och avlägsnas från arbetsplatsen. Alla ytor på arbetsplatsen 
skall gås igenom, även kontorsytor om så behövs. 
 
Ställ i ordning 
Den aktuella APD-planen uppdateras och visualiseras sedan ute på arbetsplatsen. Det 
innebär att transportvägar, upplagsytor, avfallshantering, första hjälpen-utrustning, 
kranplacering etc. märks ut med hjälp av sprayfärg, konor och skyltar. Placering och 
innehåll i containrar märks också upp för att man lätt ska kunna hitta det man söker. 
”Det ska vara lätt att göra rätt”.  
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Standardisera 
Vid projektstart sätts en gemensam rimlig nivå för 5S-arbetet som gäller för hela 
arbetsplatsen, nivån kan komma att ändras vid olika faser under projektet. För att 
upprätthålla den nivån kan bilder sättas upp för att enkelt påminna om vilken standard 
som råder.  
 
Städa 
Städrutiner som omfattar städning, avfallshantering, materialhantering och 
uppföljning utformas för arbetsplatsen. De olika rutinerna har olika tidsintervall, en 
daglig rutin kan vara att plocka undan efter sig medan en veckorutin kan vara en 
planerad gemensam insats där hela arbetsplatsen städas. För att underlätta städningen 
placeras också städutrustning med märkning ut på lämpliga platser på arbetsplatsen.  
 
Skapa vana 
För att skapa vana upprepas alla rutiner tillsammans med uppföljning och på sätt blir 
rutinerna en del av företagskulturen. Uppföljningen schemaläggs så den sker 
regelbundet och genomförs enkelt och visuellt.   
 
En stor del i 5S-arbetet är användningen av APD-planer som kan vara till stor hjälp 
för att uppnå och bevara ordning och reda. I APD-planen planeras utrymmen samt 
placeringar på arbetsplatsen så att arbetet kan ske så störningsfritt som möjligt och på 
så sätt minska risken för olycksfall. En 5S-anpassad APD-plan är mer detaljerad än en 
vanlig och i vissa fall kan både en inre och yttre APD-plan användas. Den yttre planen 
gäller då på arbetsplatsen utanför det byggnadsverk som uppförs medan den inre 
gäller innanför. På en 5S-anpassad yttre APD-plan bör följande delar vara markerade: 
 

- Fria transportvägar 
- Fria gångvägar 
- En infart, en annan utfart 
- Upplagsytor för NCC & UE 
- Kranar  
- Containrar 
- Återvinningskärl 
- 5s stationer med info, städmaterial och sopkärl 

 
På en 5S-anpassad inre APD-plan bör följande vara markerade: 
 

- Zonindelning 
- Upplagsytor  
- Öppningar i stomme 
- Fria transportvägar 
- Avfallshantering  
- Fria arbetsytor 
- 5S-stationer med info, städmaterial och mindre sopkärl 

 
När APD-planen utformas kan 3D-modeller användas som underlag för att lättare 
hitta optimala placeringar för t.ex. upplagsytor och transportvägar. På så sätt minskar 
risken att en yta från planen krockar med en byggnadsdel som inte byggts än. 
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3.2.1. NCC:s arbetsdokument 5S 
Riktad skyddsrond – Ordning och reda med 5S 
Den riktade skyddsronden fungerar som en vanlig skyddsrond där en checklista gås 
igenom under ronden och områden lämnas med eller utan anmärkning alternativt ej 
aktuellt. Om ett område får anmärkning ska den åtgärdas innan ett bestämt datum av 
en utsedd ansvarig.  I den riktade skyddsronden berörs enbart områden inom ordning 
och reda och avser att upprätthålla just det. En vanlig skyddsrond skall genomföras 
varannan vecka och den riktade genomförs förslagsvis i sammanband med den för 
enkelhetens skull. Under ronden skall arbetsledning, skyddsombud och eventuellt 
representanter från underentreprenör och beställare delta (Se Riktad skyddsrond i 
Bilaga 1).  
 
Aktivitetslista 
Aktivitetslistan används på samma sätt som skyddsrondens aktivitetslista men 
används enbart för åtgärder vid sortering och ställ i ordning. När en ny fas i 
produktionen påbörjas antecknas alla nödvändiga aktiviteter på listan tillsammans 
med ansvarig person och sista dag för åtgärd (Se Aktivitetslista i Bilaga 2).  
 
Poängsättning 5S 
Poängsättningen används för att förbättra och följa upp det satta målet med 5S-arbetet 
på arbetsplatsen. För var och en av de fem S:en betygsätts tre centrala delar med en 
skala på 1-5 där 1 är Underkänt, 3 är Godkänt och 5 är Väl Godkänt. Max poäng är 75 
och Godkänd nivån är 45 vilket motsvarar ett snittbetyg på 3. Resultatet redovisas på 
veckouppföljningen där avvikelser och förbättringar också antecknas (Se Poängsätt-
ning i Bilaga 3).  
 
Trend poängsättning  
Trenden är också en typ av uppföljning som sammanställer poängsättningarna och 
visar nivån för 5S-arbetet över tid. Trenden visualiseras med ett linjediagram där den 
jämförs med den satta nivån för arbetsplatsen, om arbetsplatsen är stor kan den delas 
in i zoner där poängsättningar sammanställs till en trend för varje zon. Resultatet från 
trenden/trenderna används sedan som underlag när 5S-arbetet granskas i samband 
med kvartalsuppföljningen för arbetsplatsen (Se Trend poängsättning i Bilaga 4). 
 
Veckouppföljning 
I och med veckouppföljningen ställs frågan, ”har vi utfört våra rutiner och håller vi 
den satta nivån för 5S-arbetet”. Frågan besvaras med Godkänt, Ok med avvikelse eller 
Vi håller ej vår nivå och antecknas med eventuella avvikelser. Stickprov kan också 
göras för att enklare besvara frågan (Se Veckouppföljning i Bilaga 5). 
 
5S-manual kontor 
5S-manualen för kontor är ett hjälpmedel som visar hur 5S-arbetet kan påbörjas och 
upprätthållas på kontoret. Den inleds med en kort introduktion av 5S och går sedan 
igenom de fem S:en och vilka lämpliga åtgärder som kan genomföras på respektive 
område för att ordning och reda skall råda. 
 
Uppföljning kontor 
Uppföljningen för kontor är en checklista där 5S-arbetet, uppdelat i de fem områdena, 
graderas på en skala (Se Uppföljning kontor i Bilaga 6).  
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3.3. Projektportalen 
Projektportalen är ett programvarusystem för samverkan framtaget av NCC som kan 
användas av alla parter i ett projekt. Där samlas arbetsuppgifter, dagböcker, 
bygghandlingar, tidplaner och egenkontroller m.m. och alla som ingår i projektet kan 
då enkelt komma åt viktiga dokument och utföra sina arbetsuppgifter samt bokföra att 
de är utförda. Även beställare och underentreprenörer kan få tillgång till projekt-
portalen vilket kan vara väldigt användbart vid exempelvis ett partneringprojekt. 
 
Under 2014 lanserade NCC ett mobilstöd, i form av en applikation, till 
projektportalen för att öka tillgängligheten och snabbare uppdatera alla i projektet 
med ny information.  Applikationen är anpassad för användning med samtliga 
Windows-, Android- samt iOS-enheter och är baserad på det användningsbehov som 
arbetsledare och platschefer har i ett projekt. Tanken är att applikationen ska användas 
av både interna samt externa användare och förhoppningsvis bli en standard i 
branschen.   
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4. Resultat 
Resultatet är delat i två delar, sammanställning av intervjuer respektive enkätresultat, 
där båda delarna följer de tidigare valda fokusområdena. I den första delen har svaren 
från de genomförda intervjuerna sammanställts och tolkats till en löpande text medan 
den andra delen har tydligare och mer överskådliga diagram som visar svar på 
respektive fråga. 

4.1. Sammanställning av intervjuer 

4.1.1. Allmänt 
Målet och inställningen med implementeringen, är att användandet av 5S skall ske på 
de arbetsplatser som NCC har, där det i dagsläget finns ett krav på projekt med ett 
värde över 20 miljoner kronor. Huvudfokus är på produktionen, inte att metoden skall 
användas på kontoret. På de flesta arbetsplatserna arbetas det ännu inte aktivt med 5S, 
dock är det en viktig del av det dagliga arbetet att arbeta med ordning och reda. Av de 
arbetsplatser som besöktes i samband med intervjuerna arbetade en av fem med 5S. 
Det projekt som är under uppstart och som faller inom ramen för kravet, planerar för 
ett aktivt användande av 5S-metoden på respektive arbetsplats.  
 
Det praktiska 5S-arbetet som görs för närvarande innefattar att hålla gång- och 
transportvägar fria, allmän logistik på arbetsplatsen, hålla ordning och reda i pärmar, 
dagliga städrutiner och sortering. De flesta arbetsplatserna använder och har sedan ett 
tag tillbaka använt sig av APD-planer för att visualisera exempelvis materialupplag, 
boduppställningar och transportvägar. En allmän ordning är en förutsättning för att 
arbetet skall kunna fortskrida och i dagsläget är det ledningen på arbetsplatsen som 
avgör vilken nivå av ordning och reda som råder.  
 
Vid implementeringen, som påbörjades andra hälften av 2014 och därför ännu är i ett 
tidigt skede, utsågs en ansvarig för att åka runt på arbetsplatser i syfte att utbilda, 
informera samt diskutera 5S. De flesta projekt var i en pågående fas vid tidpunkten 
och därmed var intresset lågt för att på eget initiativ införa metoden aktivt och 
grundligt.  
 
Den generella inställningen till 5S och införandet av metoden är överlag positiv 
genom hela organisationen. Det finns dock en inställning till att metoden känns 
omständlig och att det blir mer pappersarbete för tjänstemännen på arbets-platsen. 
Många menar också att det inte behövs för att det redan arbetas med ordning och reda 
eller att det hittills fungerat utan metoden. Någon tycker att det inte är någonting nytt 
och att det istället går överstyr med vissa moment, det blir för likt industrin. Samtidigt 
är det många som är positiva till att sätta en gemensam nivå för hela organisationen. 
Säkerheten och trivseln uttrycks vara delar som positivt påverkas av metoden och 
flera är övertygade att NCC skulle gynnas av ett rutinmässigt 5S-arbete.  
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4.1.2. Implementering  
NCC gjorde i samband med implementeringen satsningar för att använda metoden i 
det dagliga arbetet, med målet att ”Det ska vara lätt att göra rätt”. Det än så länge 
svårt att urskilja huruvida metoden är lätt att använda eller inte, men utan tvivel råder 
det övertygelse om att satsningen är rätt. NCC har i dagsläget en bit kvar i fråga om 
implementering och befinner sig just nu i en övergångsperiod. Det pratas om 5S på 
såväl huvudkontoret som ute på arbetsplatserna och många anser att det personliga 
engagemanget är en viktig del i implementeringen. Samtidigt råder det undran om 
informationen verkligen har gått ut till samtliga.  
 
De förändringar som hittills märks på arbetsplatserna är till viss del en bättre ordning 
och struktur samt att arbetsplatserna har blivit säkrare men framförallt att metoden är 
ett förtydligande om hur arbetsplatsen skall se ut. Det upplevs till viss del 
svårgenomfört i praktiken men de flesta tror på 5S-implementeringen. Vikten av att 
chefer uppskattar arbetet betonas, samtidigt uttrycker många att 5S skall vara med i ett 
planeringsskede av ett projekt. Att upphandla under-entreprenörer med 5S-avtal var 
ett förslag som kom upp under en intervju. Vidare föreslogs också kombinera 5S-
kontroller med det material som redan finns, exempelvis skyddsronderna. Några 
upplever att det blir problematiskt att få med UE på en byggarbetsplats som ständigt 
förändras och har stor omsättning på personal.  

4.1.3. En säkrare arbetsplats med 5S 
Avsikten med införandet av 5S-metoden var att minska olyckorna på NCC:s 
arbetsplatser. På arbetsplatser med ordning och reda löper de anställda mindre risk för 
onödiga olyckor som orsakas av oordning. De flesta tillfrågade bekräftar att en mer 
städad arbetsplats orsakar färre olyckor som kan relateras till ordning och reda. Några 
menar att metoden i sig inte bidrar till större säkerhet utan att det handlar om hur 
individen själv agerar och vilken inställning denne har. Även här beskrivs svårigheten 
med att få alla engagerade i metoden. Någon ser en fördel i att det blir mindre stress 
på arbetsplatsen, om det är bättre ordning, vilket i sin tur leder till bättre säkerhet. 

4.1.4. Medarbetare  
NCC håller i nuläget på att arbeta in metoden i sin verksamhet och i takt med att nya 
projekt drar igång tror de flesta att metoden kommer bli vanligare. Budskapet och 
målet med 5S är uppfattat på arbetsplatsen men det saknas argument från högre chefer 
och både platschefer och arbetsledare uttrycker vikten av att arbetet följs upp, 
någonting som hittills upplevts bristande eller obefintligt.  
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4.2. Enkätresultat 

4.2.1. Allmänt 
Yrkesarbetarna uppger till 56,3 % att de inte känner till metoden 5S och 28,1 % 
(12,5+15,6) uppger att det känner till metoden väl eller mycket väl (Se figur 5). 

Figur 5. Resultat för yrkesarbetare fråga 1, enkät. 
 
Av tjänstemännen anser 95 % känna till 5S-metoden (5+35), känna till metoden väl 
(45) eller kunna allt som metoden innebär (15) (Se figur 6). 

Figur 6. Resultat för tjänstemän fråga 1, enkät. 
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I frågan om yrkesarbetarna använder 5S i det dagliga arbetet svarar 40,6 % att de inte 
vet och 12,5 % uppger att de inte alls använder metoden. 31,3 % anser sig använda 
metoden tidvis. 

Figur 7. Resultat för yrkesarbetare fråga 3, enkät. 
 
Tjänstemännen använder till 25 % inte alls eller väldigt sällan 5S under det dagliga 
arbetet. Resterande 75 % använder metoden tidvis, ofta eller alltid.   

 Figur 8. Resultat för tjänstemän fråga 3, enkät. 
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4.2.2. Implementering 
Av yrkesarbetarna är det 50 % som inte vet om det är lätt att använda 5S och 25 % är 
likgiltiga i frågan. 3,1 % tycker att det är ”lätt att göra rätt”.  

Figur 9. Resultat för yrkesarbetare fråga 7, enkät. 
 
Av tjänstemännen är det 10 % som inte vet om det är lätt att använda 5S och 45 % är 
likgiltiga i frågan. 5 % tycker att det är ”lätt att göra rätt”. 

Figur 10. Resultat för tjänstemän fråga 7, enkät. 
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På frågan ”Tycker du att NCC ska jobba med 5S?” tycker 40,6 % av yrkesarbetarna 
att NCC alltid eller nästan alltid ska jobba med 5S och 50 % har ingen åsikt i frågan.  

Figur 11. Resultat för yrkesarbetare fråga 10, enkät. 
 
Tjänstemännen tycker till 65 % att NCC alltid eller nästan alltid ska jobba med 5S och 
30 % tycker att metoden ska användas ibland. Endast 5 % tycker att NCC inte ska 
jobba med 5S. 

Figur 12. Resultat för tjänstemän fråga 10, enkät. 
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Hälften av yrkesarbetarna har ingen åsikt i frågan ”Är 5S en bra metod att använda 
sig av på en byggarbetsplats?”, medan 43,8 % tycker att 5S alltid eller nästan alltid är 
en bra metod att använda sig av på en byggarbetsplats.  

Figur 13. Resultat för yrkesarbetare fråga 11, enkät. 
 
Tjänstemännen tycker att 5S är en bra metod att använda sig av på en byggarbetsplats, 
alltid eller nästan alltid, till 60 % medan 30 % tycker att metoden lämpar sig ibland. 

Figur 14. Resultat för tjänstemän fråga 11, enkät. 
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4.2.3. En säkrare arbetsplats med 5S 
De vanligaste orsakerna till olyckor tror 43 % är 5S-relaterade och 21 % tror att 
orsakerna är attitydrelaterade. De tillfrågade tror till 36 % att övriga orsaker är den 
vanligaste orsaken. 

Figur 15. Resultat fråga 12, enkät. 
 
Införandet av 5S-metoden kan bidra till säkrare arbetsplatser, tror 72,5 %. Samtidigt 
är 7,8 % av uppfattningen att metoden inte kommer bidra och 19,6 % har ingen åsikt i 
frågan.  

Figur 16. Resultat fråga 13, enkät. 
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Yrkesarbetarna vet, till 64,5 %, inte om arbetsplatserna har blivit säkrare sedan 
införandet av 5S. Säkerheten har, tycker 12,9 %, blivit lite bättre och 19,4 % märker 
en tydlig förbättring. 

Figur 17. Resultat för yrkesarbetare fråga 14, enkät. 
 
Hälften av tjänstemännen märker av förbättringar i säkerheten på arbetsplatserna efter 
införandet av 5S medan 15 % inte upplever någon förbättrad säkerhet. Tjänstemännen 
vet till 35 % inte om arbetsplatserna blivit säkrare efter införandet.  

Figur 18. Resultat för tjänstemän fråga 14, enkät. 
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De flesta av yrkesarbetarna, 54,8 % vet inte om är någon skillnad på arbetet med 5S 
och/eller ordning och reda beroende på vilken arbetsplats de befinner sig medan 19,4 
märker en viss skillnad. I övrigt är åsikterna jämt utspridda.  

Figur 19. Resultat för yrkesarbetare fråga 15, enkät. 
 
På frågan ”Upplever du att det är någon skillnad på arbetet med 5S och/eller ordning 
och reda, beroende vilken arbetsplats du är på?” upplever 45 % av tjänstemännen en 
stor eller påtaglig skillnad, 20 % märker en mindre skillnad och 30 % vet inte.  

Figur 20. Resultat för tjänstemän fråga 15, enkät. 
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4.2.1. Medarbetare 
Hela 55,6 % av yrkesarbetarna vet inte om andra yrkesarbetare på NCC använder 5S 
och totalt 40,7 % (22,2+18,5) tror att metoden används ibland eller mer ofta.  

Figur 21. Resultat för yrkesarbetare fråga 16, enkät. 
 
Av tjänstemännen tror 45 % att andra arbetsledare och platschefer använder 5S ibland 
och 15 % uppger att de inte vet. Av de tillfrågade tror 20 % att andra arbetsledare och 
platschefer använder 5S ofta samtidigt som lika många tror att de använder metoden 
mer sällan (Se figur 22). 

Figur 22. Resultat för tjänstemän fråga 16, enkät. 
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Yrkesarbetarna uppger att det inte vet om medarbetarna på samma arbetsplats 
använder 5S till 51,9 % medan 37 % menar att andra yrkesarbetare alltid eller ofta 
använder 5S. 

Figur 23. Resultat för yrkesarbetare fråga 17, enkät. 
 
Tjänstemännen uppger att yrkesarbetarna på deras arbetsplats till 75 % använder 
metoden ibland eller ofta. Samtidigt är det 25 % som inte alls använder metoden. 

Figur 24. Resultat för tjänstemän fråga 17, enkät. 
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De flesta av yrkesarbetarna, nämligen 55,6 % vet inte om deras överordnade använder 
5S och 11,1 % uppger att metoden alltid används. De resterande procenten uppger att 
deras överordnade använder metoden ibland eller ofta (Se figur 25). 

 Figur 25. Resultat för yrkesarbetare fråga 18, enkät. 
 
Av tjänstemännen uppger 15 % att de alltid är tydliga i sitt budskap med 5S, 70 % 
uppger att de oftast eller ibland är tydliga. Resterande 15 % är inte eller vet inte om de 
är tydliga.  

Figur 26. Resultat för tjänstemän fråga 18, enkät. 
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Den största delen av yrkesarbetarna upplever att det inte vet om det är någon skillnad 
på arbetet med 5S och/eller ordning och reda beroende på platsledningen som finns på 
projektet, hela 59,3 %. Det är någon form av skillnad beroende på platsledningen 
upplever 37 % varav 18,5 % alltid upplever skillnader.  

Figur 27. Resultat för yrkesarbetare fråga 19, enkät. 
 
Av tjänstemännen upplever 75 % någon form av skillnad beroende på projektets 
platsledning varav 40 % uppger att det är av stor skillnad på 5S-arbetet, beroende på 
vilken platsledning som är på projektet. En fjärdedel upplever ingen skillnad.  

Figur 28. Resultat för tjänstemän fråga 19, enkät. 
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Budskapet med 5S från chefer tycker 11,1 % är mycket tydligt medan 51,9 % av 
yrkesarbetarna inte vet om det är tydligt eller inte. Vidare anser 25,9 % att chefernas 
budskap är okej men ibland otydligt.  

 Figur 29. Resultat för yrkesarbetare fråga 20, enkät. 
 
Tjänstemännen uppger att deras chefers budskap med 5S är tydligt eller mycket 
tydligt, totalt 80 %. Samtidigt upplever 20 % att chefernas budskap inte är tydligt.  

Figur 30. Resultat för tjänstemän fråga 20, enkät. 
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5. Analys och diskussion  

5.1. Allmänt 
Kunskapen om vad 5S faktiskt innebär är relativt god på tjänstemannasidan medan 
den hos yrkesarbetare i många fall är bristfällig för ett företag som uttalat ska jobba 
med 5S. Hela 56 % av de yrkesarbetare som svarat på enkäten känner inte till den 
faktiska innebörden av 5S. Motsvarande siffra för tjänstemännen är 0 %. Det beror 
dock inte på att yrkesarbetarna är okunniga på något sätt utan snarare att 
implementeringen inte har kommit så långt och att informationen om 5S inte har nått 
ut i hela organisationen. Trots det går förändringsprocessen ändå åt rätt håll, vilket 
också speglas i resultatet från intervjuerna och enkäten. Dryga 40 % av yrkesarbetarna 
tycker att NCC ska arbeta med 5S-metoden och att metoden lämpar sig för 
byggarbetsplatser. Respektive siffra för tjänstemän är 65 %. En gemensam nämnare är 
också att i princip hela organisationen använder metoder eller arbetssätt för ordning 
och reda som liknar 5S men där benämningen inte används. Det tillsammans med den 
överlag positiva inställningen som finns till 5S i organisationen talar för att metoden 
har en framtid i det dagliga arbetet.  
 
Det finns ändå en liten skepticism utspridd i organisationen och som till stor del beror 
på att många, inom främst arbetsplatsledning, finner det nya 5S-materialet 
omständligt. Framförallt är det mängden dokument som avskräcker. Det är då ofta de 
som varit verksamma större delen av sitt yrkesliv och som redan har rutiner för 
ordning och reda som känner så. I vissa fall kan rutinerna vara väldigt lika de som 
ingår i 5S-metoden utan att de kallar det för att jobba med 5S och det enda som blir 
nytt är egentligen dokumenten.  
 

”Förenkla 5S-arbetet, arbeta in materialet i befintliga dokument” – Platschef  
(Bilaga 11: Sammanfattning intervjuer – Implementering) 

 
En idé som kom upp under intervjuerna och som skulle kunna var en potentiell 
lösning till detta vore att dokumenten istället får motsvarande applikationer i NCC:s 
nya mobilstöd till projektportalen. Då skulle de som vill använda applikationen lätt 
kunna använda den vid bl.a. riktad skyddsrond och poängsättning. På så sätt minskas 
mängden papper och fler skulle med stor sannolikhet använda metoden.  
 
”Går 5S-materialet att digitalisera och på så sätt förenkla användandet” – Arbetsledare 

 (Bilaga 11: Sammanfattning intervjuer – Implementering) 
 
Under en av intervjuerna myntades uttrycket ”flugan får aldrig landa” av en platschef 
med mångårig erfarenhet. Det han då syftade på var att han har sett flera satsningar 
likt den som görs nu med 5S där det satsas och marknadsförs friskt för att sedan rinna 
ut i sanden. Antingen för att satsningen inte följs upp eller för att nästa ”trendiga” 
satsning drar igång innan den föregående har hunnit rota sig i organisationen. 
Problemet är oavsett att mängden tid och/eller pengar som investeras i satsningen är 
för liten och resultatet blir därmed bristfälligt eller i slutändan obefintligt.  

 
”Flugan får aldrig landa” – Platschef 

(Bilaga 11: Sammanfattning intervjuer – Implementering) 
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Om satsningen med 5S ska lyckas och bli något som NCC jobbar med naturligt, 
behöver metoden nå ut till samt rota sig i hela organisationen. Vidare behöver 
metoden följas upp, något som hittills varit ett problem.  
 
Av de fem arbetsplatserna som besöktes i och med undersökningen var det endast en 
där det arbetades aktivt med 5S. Där hade en nivå för 5S-arbetet blivit fastställd och 
standarden hölls därefter. Uppföljning och redovisning till högre chefer var däremot 
obefintlig vilket fick arbetsplatsledingen att ifrågasätta hela 5S-arbetet. En förståelig 
reaktion från platsledningen som borde få sitt 5S-arbete uppföljt eftersom det är en av 
de viktigare delarna i implementeringen av en ny metod, något som Olofsson också 
bekräftar. Dessutom är uppföljningar en viktig del utav NCC:s  ledningssystem. 

5.2. Implementering  
Som nämnts tidigare i diskussionen, finns det en påtaglig skillnad i kunskap och 
intresse för 5S mellan yrkesarbetare och tjänstemän. Det beror med största 
sannolikhet på att implementeringen inte har nått hela vägen ut i organisationen. 
Under de intervjuer som genomfördes visade det sig att nästan samtliga av 
tjänstemännen har fått någon form av utbildning eller åtminstone information om 5S 
det senaste året. Samtidigt har yrkesarbetarnas utbildning varit väldigt bristfälligt 
under samma period. Vilket inte är så konstigt eftersom att utbilda alla yrkesarbetare 
är en väldigt kostsam procedur, om inte annat för att produktionen stannar av under 
tiden. Den information som då har nått yrkesarbetarna har istället berott på 
arbetsplatsledningens intresse för 5S-metoden. Som i sin tur, trots god tro för 
metoden, ser implementeringen som kostsam och omständlig. Detta är ett stort hinder 
för implementeringen vilket också Olofsson bekräftar: 
 
”Utbildning är en nödvändig del i 5S-arbetet för att nå lyckade resultat. All delaktig 

personal utbildas och görs införstådd i metoden. Lika viktigt som utbildningen är 
också att diskutera och skapa förståelse för att alla faktiskt vill ha en förbättrad 

ordning.” – Olofsson  
 
Utbildning är av största betydelse för att implementeringen ska lyckas och för att ge 
de anställda verktygen till att använda metoden men också för att skapa vetskapen om 
varför den används. Problemet med implementeringen i ett byggprojekt är att ett 
avbrott i produktionen för utbildning är både besvärligt och kostsamt för projektet, 
som till skillnad från en industri i normala fall bara pågår under 1/2-2 år. Det skulle då 
förenkla implementeringen att se alla olika projekt som egna mindre företag och 
genomföra någon form av 5S-utbildning vid starten av projekten. För tjänstemän kan 
det vara aktuellt redan vid projekteringsstart medan en utbildning för yrkesarbetare 
kan vara lämplig vid produktionsstart när sysselsättningsnivån är relativt låg. I 
samband med dessa moment utses också 5S-ansvarig tillsammans med ett 5S-team 
som en del av NCC arbetssätt för 5S. Följden blir då att samtliga verksamma på 
bygget har en hög förståelse för 5S-metoden och det blir mycket lättare att slussa in 
nytillkomna medarbetare i arbetet och den rådande 5S-nivån.  
 
För att ytterligare öka kunskap och förståelse för 5S kan utbildande posters sättas upp 
på redan pågående projekt för att så ett frö hos de anställda. Något som Olofsson även 
föreslår i sitt material. 
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Vikten av att ta med 5S-arbetet från dag ett i projekten är en åsikt som även uttryckts 
av både platschefer och arbetsledare under intervjuerna. Det är också en anledning till 
att många av de nu pågående projekten inte arbetar aktivt med 5S eftersom de startade 
innan 5S-satsningen drog igång. Det innebär att om en undersökning skulle 
genomföras när samtliga pågående projekt har haft en chans att implementera 5S från 
start så skulle resultatet med stor säkerhet se mer positivt ut.  
 
En del av 5S-arbetet som tydligt skiljer sig mellan NCC och Olofsson metod är 
användningen av belöningar. I NCC:s material finns inget som föreslår att belöningar 
ska användas medan Olofsson menar att det är av stor betydelse att uppmärksamma 
och belöna goda resultat med 5S-arbetet. En enkel smörgåstårta eller fika kan vara en 
lämplig belöning för exempelvis fyra veckors godkänt betyg på poängsättningen. En 
enkel gest som visar uppskattning och samtidigt fungerar som en ”morot” för fler 
framgångar.   

5.3. En säkrare arbetsplats med 5S 
Av samtliga tillfrågade tror 43 % att de olyckor som sker på avdelningens 
arbetsplatser idag går att koppla till 5S, vilket är en ganska bra bild av hur den 
faktiska statistiken ser ut. Nämligen att 47 % av olyckorna är direkt eller indirekt 5S-
relaterade. Det tyder på att det finns en god uppfattning om var problemet ligger med 
avseende på orsaker till olyckor. Det i sin tur gör organisationen mer mottaglig för en 
implementering då metodens syfte är att åtgärda de problem som upplevs. Den 
generella inställningen till att 5S-metoden kan bidra till säkrare arbetsplatser är 
samtidigt övervägande positiv.  
 
Yrkesarbetarna vet inte om det har blivit säkrare på arbetsplatserna sen införandet och 
vet heller inte om det är någon skillnad beroende på arbetsplatsens typ. Det är 
tänkbart att dra slutsatsen att det är för tidigt för att utreda om arbetsplatserna ännu 
blivit säkrare, eftersom metoden och det aktiva 5S-arbetet, som tidigare nämnts, 
kanske ännu inte nått ut till alla yrkesarbetare. I intervjuerna uttrycks vikten av att få 
med alla i arbetet, någonting som Olofsson beskriver vara en vanlig fallgrop i första 
5S-steget: 
 

”Vid inventeringen bör all personal vara med, helst vi samma tillfälle. Beslut fattas 
direkt och tid behöver inte ägnas åt förankring eller förklaringar. Även chefer och 

andra ansvariga bör vara med för att få ytterligare perspektiv.”  
– Olofsson 

 
Tjänstemännen å andra sidan ser en förändring mot en säkrare arbetsplats, även om 
det fortfarande är många som inte vet eller inte kan se någon förändring. 
”Snubbelolyckor” eller liknande olyckor, som beror av en arbetsplats med oordning, 
tror flertalet kunna bli färre i och med införandet av 5S. Samtidigt menar många att 
metoden i sig inte kommer göra någon skillnad på andra typer av olyckor, utan tycker 
att man istället borde öka medvetandet om de konsekvenser en olycka har för 
privatekonomi, familj och även för arbetsgivaren i form av sjukfrånvaro. Då skulle 
alla typer av olyckor kunna minskas. Det kan tydas som att de allvarliga skadorna inte 
direkt påverkas av metoden, däremot förhindrar 5S de ”onödiga” olyckorna som inte 
verkar lika allvarliga men som i större utsträckning drabbar arbetsplatserna.  
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På frågan om 5S-metoden kan förbättra arbetsmiljön råder det också delade meningar. 
Att ordning och reda är bra för arbetsmiljön tvekar ingen på men många tycker att 
metoden känns omständlig och överarbetad. Metoden kan säkert till en början kännas 
överdriven och bökig, grundtanken med metoden är dock att den, när den är väl 
inarbetad, inte ens skall märkas, annat än från en åskådares vy. 

5.4. Medarbetare 
Avdelningens yrkesarbetare uttrycker en tydlig oklarhet i samtliga frågor om huruvida 
medarbetare och överordnade, på såväl den egna arbetsplatsen som andra, faktiskt 
använder metoden. Man vet inte heller om det skiljer sig beroende på vilken 
platsledning arbetsplatsen har eller om budskapet från cheferna är tydligt eller inte. 
Vilket återigen bekräftar att implementeringen och informationen om 5S inte har nått 
ut i hela organisationen. 
 
Tjänstemännen är av uppfattningen att metoden är på gång, eller används till viss del, 
av både yrkesarbetare och andra tjänstemän. Utifrån intervjuerna ges bilden av att 
metoden till viss del redan används men inte kallas för 5S, man arbetar med ordning 
och reda. Samtidigt uttrycks brister i uppföljning av arbetet från högre chefer och en 
känsla av meningslöshet till att driva metoden.  
 
De flesta tjänstemännen verksamma på kontoret är positiva till 5S och är av 
inställningen att det är en metod som skall användas. Att det nu är ett krav på att 
använda 5S på projekt över 20 miljoner är en positiv trend samtidigt som det kan 
ifrågasättas om det inte lika gärna kunde vara ett krav på samtliga byggarbetsplatser. I 
resultatet speglas också en tendens till inställningen ”jag sitter på kontoret och där kan 
man inte använda sig av 5S”, vilket är en negativ trend då det är en inställning som 
kommer spridas vidare ut organisationen. Om chefer och andra medarbetare på 
kontoret istället skulle använda metoden och föregå med gott exempel sprider det 
bättre signaler. 
 
Bilden av problemet är tydligt i organisationen samtidigt som inställningen till 5S-
metoden är överlag positiv. Dock märks det tydligt att implementeringen inte nått ut 
till samtliga, framförallt yrkesarbetare, samt att uppföljningen från de högre cheferna 
är för dålig. Att kontoret inte arbetar med 5S själva samtidigt som kravet ställs mot 
arbetsplatserna kan tydas som att man inte lever som man lär och det återspeglas 
genom hela organisationen.  
 
I dagsläget är det pågående 5S-arbetet på avdelning Örebro/Värmlands arbets-platser 
till stor del beroende på platsledningens intresse. Om platschefer och arbetsledare inte 
ser 5S som en möjlighet till förbättring utan istället en kostsam omständighet så har 
arbetet valts bort. I det läget krävs ett tydligt budskap från högre chefer om vilken 5S-
nivå som ska råda på arbetsplatsen. Viktigt är också att alla, från platschef till 
yrkesarbetare, ges verktygen att kunna jobba med metoden. I de flesta fall handlar det 
om utbildning och assistans vid implementering, exempelvis av en 5S-expert.  
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5.5. Hållbart byggande 
I boverkets vision för Sverige år 2025 beskrivs ett hållbart byggande som ett arbete 
med fokus på människors behov. Allt byggande tar hänsyn till livskvalitet, god hälsa 
och hushållning med resurser samt att energianvändningen minskar vid framställning, 
transport och användning. Nybyggnationer anpassas för olika ändamål och för 
människors ändrade behov samtidigt som material i största möjliga mån återvinns. 
Vidare tas de arkitektoniska, estetiska och kulturhistoriska värdena som en 
självklarhet vid allt samhällsbyggande.  
 
I visionen för Sverige 2025 står följande: 
 
”Sverige år 2025 
 
Nya byggnader utformas och placeras så de på ett positivt sätt bidrar till livet i 
samhället, men även till landskapet eller stadsbilden. Förändring av befintlig 
bebyggelse sker på ett sådant sätt att befintliga värden och kvaliteter tas tillvara. 
Byggandet är resurseffektivt och miljövänligt. Kvaliteten är jämn tack vare utveckling 
av datoriserad projektering i kombination med bättre samordning och logistik inom 
byggandet. Byggnaderna är miljövänliga och anpassningsbara för nya användare 
genom återanvändning av inredning och funktionsduglig utrustning. Hushållning med 
resurser är allt viktigare och återvinningen av byggnadsmaterial har utvecklats, 
samtidigt som farliga ämnen till största delen är utfasade.” 
 
Syftet med 5S är att öka säkerhet, effektivitet och samverkan på arbetsplatsen där 
metoden implementeras. Med andra ord minskas slöseri, kostnader och olyckor och 
på så sätt bidrar metoden till att bättre ekonomiska, ekologiska och sociala 
förhållanden råder. Det innebär att 5S direkt kan kopplas till hållbart byggande vars 
grundaspekt är att ekonomiska, ekologiska och sociala dimensioner samstämt och 
ömsesidigt stödjer varandra. Författarna hoppas därför att examensarbetet, om än i 
liten skala, ska kunna bidra till mer hållbara arbetsplatser hos NCC. 
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6. Slutsats 
Satsningen som NCC påbörjade under 2014 för att implementera 5S i hela 
organisationen är varken fulländad eller genomförd på bästa möjliga sätt. Att 
implementera en ny metod i organisationen innebär ett omfattande arbete. Ett arbete 
som har påbörjats men som ännu inte varit tillräckligt omfattande för att få ett lyckat 
utfall, eftersom de flesta projekt har varit pågående sen före satsningen. Det finns 
dock bra material att tillgå för fortsatt arbete i de projekt som nu startas upp. Det 
gäller att för hela avdelningen, såväl de högsta cheferna som de olika 
arbetsplatsledningarna, att ytterligare informera och involvera samtliga i arbetet. 
Yrkesarbetarna behöver få mer utbildning, gärna tillsammans med tjänstemän och 
chefer för att allas synpunkter skall komma fram. Det kan vara smart att ta in 
utomstående kompetens, exempelvis en expert som arbetar med implementering av 
5S och som har ett annat perspektiv i frågan. 

6.1. Idéer och förbättringsåtgärder   
- Satsa mer på utbildning, främst för yrkesarbetare i och med produktionsstart. 

Det underlättar implementeringen, ökar förståelse och får fler att vilja arbeta 
med metoden.  

 
- Förenkla användandet av 5S-materialet. Utveckla de gamla inarbetade doku-

menten med 5S istället för att skapa nya och möjliggör användning med 
projektportalens mobilstöd. 

 
- Använd 5S i största möjliga mån på kontoret. Det sänder goda signaler till 

övriga organisationen.   

6.2. Förslag till vidare studier 
- Uppföljning av studien i ett senare skede, när alla arbetsplatser har haft chans 

att ta med 5S från projektstart.  
 

- Utveckling och förenkling av 5S-arbete i projektportalen och dess mobilstöd. 
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7. Tackord 
Författarna till denna rapport vill rikta ett stort tack samtliga personer på NCC 
avdelning Örebro/Värmland som bidragit med tid, kunskap samt åsikter och på så vis 
gjort detta examensarbete möjligt.  
 
Ett extra tack vill skänkas till de handledare vi haft under examensarbetets gång, 
Lena-Maria Önehag och Asaad Almssad på NCC respektive Karlstad universitet. De 
har varit till stor hjälp under examensarbetets gång och har gett god samt konstruktiv 
respons.   
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9. Bilagor 

9.1. Bilaga 1: Riktad skyddsrond 
 

 
 
 
  

  

Ordning och reda med  

NCC 
Arbetsmiljö 
2014-03-15 
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Ordning och reda med 5S - Checklista 
 
 

Projektnummer: Projektnamn: Upprättad av: Datum: 

     

    
Vecka: Yrkesgrupp: Arbetsmoment Platschef: 

 

     

   

Ordning och reda med 5S – Checklista 

  Med  
anm. 

Utan 
 anm. 

Ej  
akt. 

 
 

 
 Med 

anm. 
Utan  
anm. 

Ej  
akt.      

 1. 

 

Tydlig och synlig APD-plan med 
markeringar för upplagsytor, 
transportvägar. 

   9. 
Om avfallsmaterial kastas ned 
från byggnad eller ställning så 
är området nedanför avspärrat 

        

2. 
Tydliga skyltar och markeringar för  
upplagsytor, transportvägar samt 
källsortering. 

   10 Inhängnad och avspärrningar 
tillräckliga och i gott skick         

3.  Allt onödigt material, spill och 
skräp är avlägsnat från arbetsplatsen 

   11    
Skydds- och lyftanordningar, 
lyftredskap (t ex sling, kätting) i 
gott skick, lämpligt förvarade 

        

   3. Material och utrustning endast i 
utmarkerade lagerytor/upplagsytor  

   12 
Personalutrymmen och 
hygieniska anordningar är 
tillfredsställande 

        

4. Fria transportvägar och gångvägar, 
separerade från varandra    13 

Första hjälpen- utrustning 
komplett, bra placerad och 
markerad  

        

6. Struktur, ordning och reda i 
vertygscontainrar     14 Brandskydd (släckutrustning, 

utrymningsvägar mm) markerat         

7. 
Avfall och material avlägsnas från 
arbetsplatsen och uppsamlas på 
angivna platser 

   15     Respekten för givna anvisningar 
och instruktioner upprätthålls         

8.  Städmaterial och avfallshantering 
finns  tillgängligt på arbetsplatsen    16 Övrigt         

Nr Fel/brist som måste åtgärdas Plats Åtgärdas senast Ansvarig Åtgärdad datum 

   

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

   

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

   

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

   

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

   

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

   

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

   

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

   

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

   

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

   

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

   

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

   

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 
 

Deltagande personal Skyddsombud Arbetsledare 

     

 

     

 

     

 
Delges   
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9.2. Bilaga 2: Aktivitetslista  

 
 
  

Aktiviteslista 5s
Används för åtgätder vid sortering och ställ i ordning

Nr Plats/Zon Hinder Åtgärd Ansvarig Färdigdatum
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9.3. Bilaga 3: Poängsättning 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
  

Poängsättning)av)5s)
)))))))))))))))))))Arbetsplats: Datum:

1 2 3 4 5
Sortera
Det finns inget onödigt material, verktyg eller 
annat på arbetsplatsen 3

Containrar är sorterade
3

Gemensamma utrymmen som ritningsrum mm 
är sorterat 3

Summa 9

Ställ)i)ordning
APD-planerna är uppdaterade för den aktuella 
fasen 4

Upplagsytor mm är uppmärkt ute på bygget 4
I containrar och ritningsrum är allt  sorterat och 
uppmärkt 4

12

Standadisera
Vi har en gemensamt beslutad städnivå som är 
anpassad till aktuell fas 3

Där det är möjligt (ex vid containrar, bodar och 
kontor) är nivån visualiserad med bilder 3

Vid ett viktigt besök behöver vi inte göra någon 
extra städning 3

9

Städa

Vi har dagliga och vecko-rutiner för 
undanplockning och städning 4

Städning planeras in och tillräcklig tid avsätts 4
Utförd städning dokumenteras på ett enkelt sätt 4

12

Skapa)vana

En uppföljning av 5S-rutiner görs veckovis på 
veckomötet 2

Eventuella avvikelser dokumenteras och 
hanteras direkt för att minska risken att de 
uppstår igen

3

Alla nivåer i ledningen är engagerade i 5S 
frågor och följer upp månads- /kvartalsvis 4

9

Max poäng 75 Godkänd nivån  45 tot 51
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9.4. Bilaga 4: Trend poängsättning 
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9.5. Bilaga 5: Veckouppföljning 
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9.6. Bilaga 6: Uppföljning kontor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5s#Cheklista#för#kontor.Fyll#i#den#ruta#ni#uppnått#m
ed#grönt#för#att#se#ert#5s#arbete

Sortera
Ställ#i#ordning

Standardisera
Städa

Skapa#vana

4
#

kontunerliga#
förbättringar

Kontinuerlig+identifiering
av+onödigt+m

aterial
Rutiner+och+ansvar+
finns+för+förbättringar

Standarden+revideras+
kontinuelerigt+och+
uppdateras+vid+behov

U
ppdaterat+ves+som

+gör+
vad+på+gem

ensam
m
a+ytor+är+

dockum
enterat+och+signerat

Kontinuerilgt+arbete+för+att
förbättra+5s+nivån.+Tis+på+
avdelnigsm

öten+avseense
gem

ensam
m
a+ytor

3
stabilt#läge

Inget+onödigt+finns:
o+M

öbler
o+Dockum

ent
o+Annat+störande+förem

ål

O
rdning+och+reda

allt+är+tydligt+uppm
ärkt

Det+är+lätt+att+hitta

Det+finns+överenskom
m
elser

+för+5s+på+m
itt+kontor+och

jag+följer+dessa

Vem
+som

+gör+vad+på+våra+
gem

ensam
m
a+utrym

m
en

är+dockum
enterat+och+följs

Induviduell+handlingsplan
upprättad.+Kan+följas+upp
som

+en+del+av+utvecklingsI
sam

tal+vid+behov

2
Grundläggande

Sortering+klart
M
appar+på+server+och+i+

m
ailboxen+är+tydligt+m

ärkta.+

Ö
verenskom

m
elser+för+

ordning+och+reda+finns+för
o+Konferensrum

,
o+kopieringsrum
o+pausutrym

m
en

Arbetsplatsen+är+lätt+att
hålla+ren.+Rutinerna+följs

o+Regelbunden
+++++uppföljning
o#1+ggr+i+m

ånaden
+++++++avsätter+jag+tid+åt+5s
++++++på+m

itt++kontor

1
N
ystart

Börja+att+sortera
Gem

ensam
m
a+utrym

m
en+är+tydligt+

m
ärkta.+

Ansvarsom
råden+är

+fördelade+på+gem
ensam

m
a+ytor

Arbetsplatsen+är+städad
Rutiner+är+fram

tagna

Denna+cheklista+för+5s
används+regelbundet+
för+uppföljning.+M

inst+igr+i+m
ånaden

Sortera
Ställ#i#ordning

Standardisera
Städa

Skapa#vana
o#Dokum

et,+pennor
o+Kontorsm

askiner+
o+papper+och+tillbehör
o+Tidningar+och+böcker
o+Rensa+filer+på+datorn
o+Rensa+m

ail

o+Gem
ensam

m
a+

++++utrym
m
en

o+Skrivbord
o+Papper+och+tillbehör
o+Tidningar+och+böcker
o+M

appstruktrur+på+dator+och+i+m
ail

o+Kom
m
+överenns+om

+++hur+rent+det+skall+vara
o+Sätt+upp+bilder+på+er+
+++bestäm

m
da+nivå

o+

o##Städa+och+gör+rent
o#Skapa+rutiner+för+att
+++hålla+den+nivån+ni+satt

o+Ansvarsfördelning
o+Följ+upp+rutinerna
++och+jobba+m

ed+
++ständiga+förbättringar

Vad
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9.7. Bilaga 7: Enkät yrkesarbetare  

Intervjuformulär	–	Ordning	och	reda	med	5S	
	

Allmänt 
	

1. Hur	väl	känner	du	till	5S?		
	

Inte	alls	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 Jag	kan	allt	 	
	 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 	 	 		 	

	
2. Arbetar	ni	med	5S	och/eller	ordning	och	reda	på	arbetsplatsen?	

	
	
	

3. Använder	du	dig	av	5S	i	det	dagliga	arbetet?		
	
Nej,	inte	alls	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 Ja,	alltid	 Vet	ej	

	 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 	 	 		 	
	

4. Om	ja:	På	vilket	sätt?		
	
	
	

5. Om	nej:	Varför?	(tidskrävande,	omständligt	mm.)		
	
	

	
6. Vad	tycker	du	generellt	om	5S?	
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Implementering 
	

7. NCC	har	under	2014	genomfört	satsningar	för	att	5S	ska	bli	en	del	av	det	
dagliga	arbetet	och	använder	bland	annat	uttrycket:	”Det	ska	vara	lätt	att	
göra	rätt”.		
Tycker	du	det	har	lyckats?	Är	det	lätt?	
	
Nej,	inte	lätt	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 Ja,	mycket	lätt	 Vet	ej	

	 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 	 	 		 	
	
8. Om	ja:	Vad	har	lyckats	bra?	Vilka	tydliga	förändringar	märker	du?		

	
	
	

9. Om	nej:	Vad	tror	du	är	anledningen	och	var	ligger	ansvaret?		
	
	
	

10. Tycker	du	att	NCC	ska	jobba	med	5S?	
	

Inte	alls	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 Alltid	 Vet	ej	

	 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 	 	 		 	
	

	
11. Är	5S	en	bra	metod	att	använda	sig	av	på	en	byggarbetsplats?	

	
Inte	bra	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 Mycket	bra	 Vet	ej	
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En säkrare arbetsplats med 5S 
	

12. Vad	tror	du	är	den	vanligaste	anledningen	till	att	en	olycka	sker	på	
arbetsplatsen?	
	
	
	

13. Syftet	med	5S	är	i	stor	utsträckning	att	minska	olyckorna	på	
arbetsplatsen,	tror	du	att	genomförandet	av	metoden	kan	bidra	till	
säkrare	arbetsplatser?	
	
	

	
14. Tycker	du	att	arbetsplatsen	har	blivit	säkrare	efter	införandet	av	5S	som	

gjordes	under	2014?	
	
Inte	säkrare	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 Mycket	säkrare	 Vet	ej	

	 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 	 	 		 	
	
15. Upplever	du	att	det	är	någon	skillnad	på	arbetet	med	5S	och/eller	ordning	

och	reda,	beroende	på	vilken	arbetsplats	du	är	på?		
	
Ingen	skillnad	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 Stor	skillnad	 Vet	ej	
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Medarbetare 
	

16. Tror	du	att	andra	yrkesarbetare	på	NCC	använder	5S?	
	

Inte	alls	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 Alltid	 Vet	ej	

	 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 	 	 		 	
	

17. Använder	dina	arbetskamrater	här	på	arbetsplatsen	5S?	
	

Inte	alls	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 Alltid	 Vet	ej	

	 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 	 	 		 	
	

18. Använder	dina	chefer	5S?	
	

Inte	alls	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 Alltid	 Vet	ej	

	 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 	 	 		 	
	
19. Upplever	du	att	det	är	någon	skillnad	på	arbetet	med	5S	och/eller	ordning	

och	reda,	beroende	på	den	arbetsledare	och/eller	platschef	du	har?		
	
Ingen	skillnad	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 Stor	skillnad	 Vet	ej	

	 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 	 	 		 	
	

20. Är	dina	chefers	budskap	med	5S	tydligt?	
	

Inte	alls	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 Mycket	tydligt	 Vet	ej	
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9.8. Bilaga 8: Enkät arbetsledare  

Intervjuformulär	–	Ordning	och	reda	med	5S	
	

Allmänt	

	
1. Hur	väl	känner	du	till	5S?		

	
Inte	alls	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 Jag	kan	allt	 	

	 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 	 	 		 	
	
2. Arbetar	ni	med	5S	och/eller	ordning	och	reda	på	arbetsplatsen?	

	
	
	

3. Använder	du	dig	av	5S	i	det	dagliga	arbetet?		
	
Nej,	inte	alls	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 Ja,	alltid	 Vet	ej	

	 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 	 	 		 	
	

4. Om	ja:	På	vilket	sätt?		
	
	
	

5. Om	nej:	Varför?	(tidskrävande,	omständligt	mm.)		
	
	

	
6. Vad	tycker	du	generellt	om	5S?	
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Implementering	

	
7. NCC	har	under	2014	genomfört	satsningar	för	att	5S	ska	bli	en	del	av	det	

dagliga	arbetet	och	använder	bland	annat	uttrycket:	”Det	ska	vara	lätt	att	
göra	rätt”.		
Tycker	du	det	har	lyckats?	Är	det	lätt?	
	
Nej,	inte	lätt	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 Ja,	mycket	lätt	 Vet	ej	

	 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 	 	 		 	
	
8. Om	ja:	Vad	har	lyckats	bra?	Vilka	tydliga	förändringar	märker	du?		

	
	
	

9. Om	nej:	Vad	tror	du	är	anledningen	och	var	ligger	ansvaret?		
	
	
	

10. Tycker	du	att	NCC	ska	jobba	med	5S?	
	

Inte	alls	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 Alltid	 Vet	ej	

	 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 	 	 		 	
	

	
11. Är	5S	en	bra	metod	att	använda	sig	av	på	en	byggarbetsplats?	

	
Inte	bra	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 Mycket	bra	 Vet	ej	
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En	säkrare	arbetsplats	med	5S	

	
12. Vad	tror	du	är	den	vanligaste	anledningen	till	att	en	olycka	sker	på	

arbetsplatsen?	
	
	
	

13. Syftet	med	5S	är	i	stor	utsträckning	att	minska	olyckorna	på	
arbetsplatsen,	tror	du	att	man	genom	införandet	av	metoden	kan	bidra	till	
säkrare	arbetsplatser?	
	
	

	
14. Tycker	du	att	arbetsplatserna	har	blivit	säkrare	efter	införandet	av	5S	

som	gjordes	under	2014?	
	
Inte	säkrare	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 Mycket	säkrare	 Vet	ej	

	 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 	 	 		 	
	

15. Upplever	du	att	det	är	någon	skillnad	på	arbetet	med	5S	och/eller	ordning	
och	reda,	beroende	på	arbetsplatsens	typ?		
	
Ingen	skillnad	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 Stor	skillnad	 Vet	ej	
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Medarbetare	

	
16. Tror	du	att	andra	arbetsledare	på	NCC	använder	5S?	

	
Inte	alls	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 Alltid	 Vet	ej	

	 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 	 	 		 	
	

17. Använder	yrkesarbetarna	här	på	arbetsplatsen	5S?		
	

Inte	alls	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 Alltid	 Vet	ej	

	 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 	 	 		 	
	

18. Är	ditt	budskap	med	5S	gentemot	dina	yrkesarbetare	tydligt?	
	

Inte	alls	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 Alltid	 Vet	ej	

	 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 	 	 		 	
	
19. Upplever	du	att	det	är	någon	skillnad	på	arbetet	med	5S	och/eller	ordning	

och	reda,	beroende	på	vem	som	är	platschef	på	arbetsplatsen?		
	
Ingen	skillnad	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 Stor	skillnad	 Vet	ej	

	 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 	 	 		 	
	

20. Är	dina	chefers	budskap	med	5S	tydligt?	
	

Inte	alls	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 Mycket	tydligt	 Vet	ej	
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9.9. Bilaga 9: Enkät platschefer 

Intervjuformulär	–	Ordning	och	reda	med	5S	
	

Allmänt	

	
1. Hur	väl	känner	du	till	5S?		

	
Inte	alls	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 Jag	kan	allt	 	

	 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 	 	 		 	
	
2. Arbetar	ni	med	5S	och/eller	ordning	och	reda	på	arbetsplatsen?	

	
	
	

3. Använder	du	dig	av	5S	i	det	dagliga	arbetet?		
	
Nej,	inte	alls	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 Ja,	alltid	 Vet	ej	

	 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 	 	 		 	
	

4. Om	ja:	På	vilket	sätt?		
	
	
	

5. Om	nej:	Varför?	(tidskrävande,	omständligt	mm.)		
	
	

	
6. Vad	tycker	du	generellt	om	5S?	
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Implementering	

	
7. NCC	har	under	2014	genomfört	satsningar	för	att	5S	ska	bli	en	del	av	det	

dagliga	arbetet	och	använder	bland	annat	uttrycket:	”Det	ska	vara	lätt	att	
göra	rätt”.	Tycker	du	det	har	lyckats?	Är	det	lätt?	
	
Nej,	inte	lätt	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 Ja,	mycket	lätt	 Vet	ej	

	 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 	 	 		 	
	
8. Om	ja:	Vad	har	lyckats	bra?	Vilka	tydliga	förändringar	märker	du?		

	
	
	

9. Om	nej:	Vad	tror	du	är	anledningen	och	var	ligger	ansvaret?		
	
	
	

10. Tycker	du	att	NCC	ska	jobba	med	5S?	
	

Inte	alls	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 Alltid	 Vet	ej	

	 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 	 	 		 	
	

	
11. Är	5S	en	bra	metod	att	använda	sig	av	på	en	byggarbetsplats?	

	
Inte	bra	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 Mycket	bra	 Vet	ej	
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En	säkrare	arbetsplats	med	5S	

	
12. Vad	tror	du	är	den	vanligaste	anledningen	till	att	en	olycka	sker	på	

arbetsplatsen?	
	
	
	

13. Syftet	med	5S	är	i	stor	utsträckning	att	minska	olyckorna	på	
arbetsplatsen,	tror	du	att	man	genom	införandet	av	metoden	kan	bidra	till	
säkrare	arbetsplatser?	
	
	

	
14. Tycker	du	att	arbetsplatserna	har	blivit	säkrare	efter	införandet	av	5S	

som	gjordes	under	2014?	
	
Inte	säkrare	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 Mycket	säkrare	 Vet	ej	

	 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 	 	 		 	
	
Upplever	du	att	det	är	någon	skillnad	på	arbetet	med	5S	och/eller	ordning	
och	reda,	beroende	på	arbetsplatsens	typ?	
	
Ingen	skillnad	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 Stor	skillnad	 Vet	ej	
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Medarbetare	

	
15. Tror	du	att	andra	platschefer	på	NCC	använder	5S?	

	
Inte	alls	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 Alltid	 Vet	ej	

	 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 	 	 		 	
	

16. Använder	yrkesarbetarna	här	på	arbetsplatsen	5S?		
	

Inte	alls	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 Alltid	 Vet	ej	

	 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 	 	 		 	
	

17. Är	ditt	budskap	med	5S	gentemot	dina	yrkesarbetare	och	arbetsledare	
tydligt?	
	

Inte	alls	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 Alltid	 Vet	ej	

	 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 	 	 		 	
	
18. Upplever	du	att	det	är	någon	skillnad	på	arbetet	med	5S	och/eller	ordning	

och	reda,	beroende	på	vem	som	är	arbetsledare	på	arbetsplatsen?		
	
Ingen	skillnad	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 Stor	skillnad	 Vet	ej	

	 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 	 	 		 	
	

19. Är	dina	chefers	budskap	med	5S	tydligt?	
	

Inte	alls	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 Mycket	tydligt	 Vet	ej	
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9.10. Bilaga 10: Enkät chefer 

Intervjuformulär	–	Ordning	och	reda	med	5S	
	

Allmänt	

	
1. Hur	väl	känner	du	till	5S?		

	
Inte	alls	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 Jag	kan	allt	 	

	 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 	 	 		 	
	
2. Arbetar	ni	med	5S	och/eller	ordning	och	reda	på	arbetsplatsen?	

	
	
	

3. Använder	du	dig	av	5S	i	det	dagliga	arbetet?		
	
Nej,	inte	alls	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 Ja,	alltid	 Vet	ej	

	 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 	 	 		 	
	

4. Om	ja:	På	vilket	sätt?		
	
	
	

5. Om	nej:	Varför?	(tidskrävande,	omständligt	mm.)		
	
	

	
6. Vad	tycker	du	generellt	om	5S?	
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Implementering	

	
7. NCC	har	under	2014	genomfört	satsningar	för	att	5S	ska	bli	en	del	av	det	

dagliga	arbetet	och	använder	bland	annat	uttrycket:	”Det	ska	vara	lätt	att	
göra	rätt”.		
Tycker	du	det	har	lyckats?	Är	det	lätt?	
	
Nej,	inte	lätt	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 Ja,	mycket	lätt	 Vet	ej	

	 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 	 	 		 	
	
8. Om	ja:	Vad	har	lyckats	bra?	Vilka	tydliga	förändringar	märker	du?		

	
	
	

9. Om	nej:	Vad	tror	du	är	anledningen	och	var	ligger	ansvaret?		
	
	
	

10. Tycker	du	att	NCC	ska	jobba	med	5S?	
	

Inte	alls	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 Alltid	 Vet	ej	

	 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 	 	 		 	
	

	
11. Är	5S	en	bra	metod	att	använda	sig	av	på	en	byggarbetsplats?	

	
Inte	bra	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 Mycket	bra	 Vet	ej	
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En	säkrare	arbetsplats	med	5S	

	
12. Vad	tror	du	är	den	vanligaste	anledningen	till	att	en	olycka	sker	på	

arbetsplatsen?	
	
	
	

13. Syftet	med	5S	är	i	stor	utsträckning	att	minska	olyckorna	på	
arbetsplatsen,	tror	du	att	en	implementering	kan	bidra	till	säkrare	
arbetsplatser?	
	
	

	
14. Tycker	du	att	arbetsplatserna	har	blivit	säkrare	efter	införandet	av	5S	

som	gjordes	under	2014?	
	
Inte	säkrare	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 Mycket	säkrare	 Vet	ej	

	 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 	 	 		 	
	

15. Upplever	du	att	det	är	någon	skillnad	på	arbetet	med	5S	och/eller	ordning	
och	reda,	beroende	på	arbetsplatsens	typ?	
	
Ingen	skillnad	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 Stor	skillnad	 Vet	ej	
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Medarbetare	

	
16. Använder	avdelningens	yrkesarbetare	5S?	

	
Inte	alls	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 Alltid	 Vet	ej	

	 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 	 	 		 	
	

17. Använder	avdelningens	platschefer	och	arbetsledare	5S?		
	

Inte	alls	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 Alltid	 Vet	ej	

	 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 	 	 		 	
	

18. Är	ditt	budskap	med	5S	gentemot	din	personal	tydligt?	
	

Inte	alls	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 Alltid	 Vet	ej	

	 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 	 	 		 	
	
19. Upplever	du	att	det	är	någon	skillnad	på	arbetet	med	5S	och/eller	ordning	

och	reda,	beroende	på	vem	som	är	arbetsledare/platschef	på	en	
arbetsplats?	
	
Ingen	skillnad	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 Stor	skillnad	 Vet	ej	

	 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 	 	 		 	
	

20. Är	dina	chefers	budskap	med	5S	tydligt?	
	

Inte	alls	 	 1	 	 2	 	 3	 	 4	 	 5	 	 Mycket	tydligt	 Vet	ej	
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9.11. Bilaga 11: Sammanfattning intervjuer 
 
Allmänt 
 
Arbetar ni med 5S och/eller ordning och reda på arbetsplatsen? 
 

”Målsättningen är att vi skall implementera 5S på samtliga arbetsplatser” 
– Chef 

 
”Inte på kontoret. På vissa arbetsplatser i produktionen, ja” – Chef 

 
”Ordning och reda på alla arbetsplatser. 5S-krav på projekt över 20 Mkr.” – Chef 

 
”Nej, inte aktivt” – Platschef 

 
”Alltid, vi har krav på oss. Ordning ger en säkrare arbetsplats” 

– Platschef 
 

”Vi försöker jobba med ordning och reda. Viktigt i ett föränderligt projekt” 
– Platschef 

 
”Ja, vi använder oss av det nu när vi planerar bygget” – Platschef 

 
”Vi jobbar med ordning och reda” – Platschef 

 
”Försöker alltid ha ordning och reda på arbetsplatsen oavsett om det heter 5S eller 

något annat.” – Arbetsledare 
 

”Ska startas upp på Pannan” – Arbetsledare 
 

”Ja, med ordning och reda!” – Arbetsledare 
 

”Ja, mer eller mindre” – Arbetsledare 
 

”Nej inte 5S, men ordning och reda” – Yrkesarbetare 
 

”Vi arbetar med 5S” – Yrkesarbetare 
 

”Har arbetat med det utan att veta att det kallas 5S” – Yrkesarbetare 
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Använder du dig av 5S i det dagliga arbetet? 
 
Om ja: På vilket sätt? 
 
”Utifrån min ledarroll så arbetar jag för att vi implementerar 5S på arbetsplatser” – 

Chef 
 

”Jag använder det på kontoret; på återkommande möten, delvis i mailen och på mitt 
rum” – Chef 

 
”Vi pratar 5S vid olika mötesformer” – Chef 

 
”Sitter på kontoret.” – Chef 

 
”5S-info till alla som berörs inför start av nytt jobb samt anvisningar till YA”  

– Platschef 
 

”Tankar om ordning och reda, t.ex. att gångvägar är fria” – Platschef 
 

”Logistik på arbetsplatsen, planering och uppföljning” – Platschef 
 

”Ordning och reda i pärmar för att lätt hitta tillbaka. APD-plan för att få en bra 
tillgänglighet.” – Platschef 

 
”Ingår i det dagliga arbetet att se och agera för att ha ordning” – Platschef 

 
”Har arbetat med det sedan 1974, fast då hette det inte 5S!” – Arbetsledare 

 
”Vi städar, sorterar och systematiserar regelbundet men vi gör inte de två sista 

stegen” – Arbetsledare 
 

”Uppmärkta gångstråk, ordning och reda. Det skall vara lätt att göra rätt direkt”  
– Arbetsledare 

 
”Strävar efter att ha det ordnat och snyggt på arbetsplatsen” – Arbetsledare 

 
”Försöker organisera arbetsplatser efter 5S för att vinna tid.” – Arbetsledare 

 
”Till viss del. Användes i slutet av Lysen där vi sorterade och städade löpande.”  

– Arbetsledare 
 

”Ser till att alla yrkesarbetare städar och håller ordning dagligen” – Arbetsledare 
 

”Städar och sorterar. Försöker hålla ordning.” – Arbetsledare 
 

”Sorterar, städar, markerar områden samt säkerhetsarbete.” – Yrkesarbetare 
 

”Vi försöker följa 5S. Sortera, Systematisera, Städa, Standardisera, Se till.”  
– Yrkesarbetare 
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”Hålla ordning och städa av varje dag” – Yrkesarbetare 
 

”Hålla rent efter sig, så blir det lättare att komma fram.” – Yrkesarbetare 
 

”Planering, exempelvis materialförvaring eller städning” – Yrkesarbetare 
 

”Städa upp efter mig när jag är färdig med ett arbetsmoment samt innan jag börjar. 
Hålla ordning på material.” – Yrkesarbetare 

 
Om nej: Varför? 
 

”Arbetsplatsen var redan igång när jag hörde talas om det” – Platschef 
 

”Ingen har bett mig” – Platschef 
 

”Projektet var startat när 5S-kampanjen drog igång. Känner att sådant här skall 
driftas dag 1 på en arbetsplats” – Platschef 

 
”Har redan koll” – Arbetsledare 

 
”Krävs resurser” – Arbetsledare 

 
Vad tycker du generellt om 5S? 
 

”Ett lysande sätt att 1. Medvetandegöra betydelsen av struktur och 2. Skapa en 
systematik som stödjer ordning och logistik” – Chef 

 
”Bra, vi har alltid jobbat med ordning och reda men nu blir det extra fokus på det 

tack vare 5S” – Chef 
 

”Bra stöd” – Chef 
 

”Jag tycker det är viktigt med ordning. Det är bra att det belyses extra och att alla 
ska tänka på samma sätt. Det blir dock mer pappersjobb för tjänstemännen”  

– Platschef 
 

”Ska det vara med i inköp av UE?” – Platschef 
 

”Äntligen” – Platschef 
 

”Det går att arbeta med ordning och reda utan massa extra dokument att fylla i och 
följa upp. Det produceras mycket varje dag och därmed måste man vara snabb och 

flexibel i det dagliga arbetet.” – Platschef 
 

”Överkurs med dokumentation. Tanken om ordning och reda är god. Dock något 
förvånande om den inte redan finns överallt då detta är grundläggande för att 

ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö skall bli bra i ett projekt.” – Platschef 
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”Egentligen inget nytt, planering av arbetsplatsen ska/bör alltid göras. 5S har gått 
lite för långt med ”spraya ytor osv.”. Arbetsplatsen förändras och ytorna kan du se 

vid ex. APD-plan istället. Blir för mycket ”industritänk”.”  – Platschef 
 

”Förstår inte varför man måste namnge ett sånt system som borde vara normalt läge 
för alla arbetsplatser. Ordning och reda skapar bra arbetsglädje och en säker 

arbetsplats” – Platschef 
 
”Ordningen är lite bättre, annars är det likadant som innan. Vi städade och plockade 

då med” – Arbetsledare 
 

”Tycker man gör det för omständligt” – Arbetsledare 
 

”Bra! Enkelt att följa, men kan vara svårt att få med alla på banan” – Arbetsledare 
 

”Sunt bondförnuft. Tyvärr så måste alla förstå varför man skall använda 5S. Om en 
missköter sig så förstör det för många och det är svårt att motivera.” 

– Arbetsledare 
 

”Bra metod” – Arbetsledare 
 

”Delvis bra men får ej överarbetas” – Arbetsledare 
 

”Mer jobb för mig, mindre för andra. Skapar trivsel” – Arbetsledare 
 

”En bra grund som man kan använda för att få bra ordning och struktur på en 
byggarbetsplats. Förtydliga och visualisera planer, gränser och områden” 

– Arbetsledare 
 

”Bra! Om det finns tid till 5S” – Yrkesarbetare 
 

”Så här har jag ju alltid ungefär tänkt men det här är ju ett sätt att lägga ord på det” 
– Yrkesarbetare 

 
”Ok, men generellt sett lite överdrivet och tidskrävande” – Yrkesarbetare 

 
”Låter bra, men svår att hålla. Speciellt på stora byggen med mycket folk och ont om 

plats” – Yrkesarbetare 
 

”Mycket bra!” – Yrkesarbetare 
 

”Är bra för ordning och reda. Skapar vanor.” – Yrkesarbetare 
 

”Tycker det är bra om vi kan få 5S som rutin.” – Yrkesarbetare 
 

”Jag tycker att det är ett bra sätt” – Yrkesarbetare 
  



   
 

79 

Implementering  
 
NCC har under 2014 genomfört satsningar för att 5S ska bli en del av det 
dagliga arbetet och använder bland annat uttrycket: ”Det ska vara lätt att göra 
rätt”. Tycker du det har lyckats? Är det lätt? 

 
”Svår fråga att svara på. Jag tycker satsningen är helt rätt men vi har inte kommit 

speciellt långt i implementeringen. Det är mycket kvar” – Chef 
 

Om ja: Vad har lyckats bra? Vilka tydliga förändringar märker du? 
 

”Blir bättre ordning/struktur” – Chef 
 

”Bra med fokus på ordning och reda. Skapar en tydligare koppling till YA är det följs 
upp” – Platschef 

 
”Man hör att ”alla” börjar prata om ordning och reda, det är först då någonting kan 

hända.” – Platschef 
 

”Än så länge är det en övergångsperiod.” – Platschef 
 

”Teoretisk är det lätt att göra rätt, i praktiken kan det vara svårt att få alla 
delaktiga” – Arbetsledare 

 
”Vi har jobbat så här länge, längre än vi kallat det 5S” – Arbetsledare 

 
”Har inte kört det så länge” – Arbetsledare 

 
”Mer ordning, ett förtydligande om hur arbetsplatsen ska se ut. Viktigt att chefer 

uppskattar arbetet.” – Arbetsledare 
 

”Alla hjälps åt.” – Arbetsledare 
 

”Till viss del bättre ordning och städat på arbetsplatserna” – Yrkesarbetare 
 

”Att alla får göra sina moment färdiga under bygget” – Yrkesarbetare 
 

”Arbetet fungerar bättre” – Yrkesarbetare 
 

”Det är renare och säkrare på byggarbetsplatserna” – Yrkesarbetare 
 

”Planering” – Yrkesarbetare 
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Om nej: Vad tror du är anledningen och var ligger ansvaret? 
 

”Stödet kunde varit bättre liksom uppföljning av stödperson som inte blir 
”hemmablind”.” – Chef 

 
”Det tar tid att införa någonting nytt, men vi är på rätt väg och intresset finns ute på 

arbetsplatserna.” – Chef 
 

”Jobba in 5S i skyddsrond-protokollet. Skapa inte nya dokument, utveckla istället de 
inarbetade befintliga dokumenten” – Platschef 

 
”Nej, jag tror inte det blir bättre av 5S och att man fyller i ett protokoll. Personligt 

engagemang är A och O.” – Platschef 
 

”Har informationen gått ut till samtliga?” – Platschef 
 

”Hur får man med UE?” – Platschef 
 

”En byggarbetsplats är levande med ständigt nya moment. Svårt att få med alla UE.” 
– Platschef 

 
”Det finns alltid de som slarvar och lämnar material överallt” – Arbetsledare 

 
”Ansvaret ligger hos platsledningen” – Arbetsledare 

 
”Ansvaret ligger hos var och en. Slarvar 1 person så struntar fler i 5S”  

– Yrkesarbetare 
 

”För tidskrävande” – Yrkesarbetare 
 

”Platskontoret” – Yrkesarbetare 
 

Tycker du att NCC ska jobba med 5S? 
 
”Ja, om det krävs för att hålla ordning och reda. Nej, för att det borde funka ändå” – 

Platschef 
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En säkrare arbetsplats med 5S 
 
Syftet med 5S är i stor utsträckning att minska olyckorna på arbetsplatsen, tror 
du att man genom införandet av metoden kan bidra till säkrare arbetsplatser? 

 
”Avseende snubbelolyckor, ja. För övrigt tror jag att öka medvetandet om 

konsekvenser hos personal har större betydelse. Menar egentligen inte att få folk att 
inse att de kan ”skära sig” eller ”dö”. Snarare att de kopplar ihop lång sjukfrånvaro 
med privatekonomi och familj.  Sådana konsekvenser greppar folk bättre och de finns 

säkert goda exempel att föra fram.” – Platschef 
 

”Nej det tror jag inte!” – Platschef 
 

”Nej, inte metoden i sig” – Platschef 
 

”Ja, bättre ordning ger säkrare arbetsplatser” – Arbetsledare 
 

”Ja, den blir mer städad och onödiga olyckor minskar.” – Arbetsledare 
 

”Till viss del. Om det är ordning blir det mindre snubbel på material samt att det blir 
mindre stress om vi slipper leta efter saker.” – Arbetsledare 

 
”Ja det tror jag, men det gäller att alla är på tåget på arbetsplatserna.”  

– Yrkesarbetare 
 

”Det kan säkert bli bättre med 5S.” – Yrkesarbetare 
 

”Absolut” – Yrkesarbetare 
 
Medarbetare  
 
Använder yrkesarbetarna här på arbetsplatsen 5S?  
 

”De håller på att arbeta in det” – Arbetsledare 
 
Är dina chefers budskap med 5S tydligt? 
 

”Budskapet tydligt, orsaker till och argument obefintligt.” – Platschef 
 

”Måste följa upp/fråga om 5S-arbetet” – Arbetsledare 
 


