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Förord 

Detta examensarbete har genomförts som en avslutande del till utbildningen på 

Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik vid Umeå Universitet. Kursen har pågått 

under den andra perioden av vårterminen 2016, 22/3 – 5/6, och omfattar totalt 15 

högskolepoäng.  

 

Många har hjälpt mig under examensarbetets gång men det finns några inom NCC 

Construction i Umeå och på institutionen för Tillämpad Fysik och Elektronik på Umeå 

Universitet som har hjälpt mig lite extra och som jag vill tacka.  

 

Först och främst vill jag tacka Jennie Åberg på NCC Construction i Umeå för den hjälp 

hon har gett mig i rollen som handledare. Jennie har under examensarbetets gång hjälpt 

mig med att specificera inriktningen och kommit med bra input utifrån sin erfarenhet 

inom branschen.  

 

Vidare vill jag tacka Elin Kyrö Stålnacke på NCC Construction i Umeå som under min 

praktikperiod på NCC:s projekt på Gimoborg hjälp mig genom att diskutera kring 

examensarbetets område och berättat sin syn på metodens användning utifrån sin 

position som arbetsledare. Dessutom vill jag även tacka yrkesarbetare och arbetsledning 

inom NCC som ställt upp på att bli intervjuade. 

 

Avslutningsvis vill jag även tacka min universitetshandledare, Emma Enevold, på 

institutionen för Tillämpad Fysik och Elektronik på Umeå Universitet. Emma har varit 

till stor hjälp med sin kunskap inom rapportskrivning och har därtill även hjälpt mig 

med det praktiska tillvägagångssättet för examensarbetet.  
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Sammanfattning 

Inom byggproduktion finns det många onödiga aktiviteter som hindrar projekt från att 

genomföras mer flödeseffektivt. För att undvika misshushållning med resurser behöver 

arbetsplatsen och den oftast medföljande kulturen, få mer ordning och reda. Ett 

arbetssätt för att åstadkomma just detta finns att hämta från 5S-metoden. NCC, som är 

ett av de ledande byggföretagen i norra Europa, har kunnat se vilka fördelar som går att 

hämta av 5S och har inom en av sina avdelningar, Lean Construction, arbetat fram en 

metodanpassning som visar på vad företaget ska arbeta med inom metoden. Problemet 

är dock att företaget inte har kunnat se hur de praktiskt ska kunna genomföra 

metodtillämpningen – Material om vad som ska göras finns, men inte hur, när eller vem 

som ska göra det. Examensarbetet som denna rapport redovisar, avser att ge NCC en 

tydligare bild av hur de praktiskt ska införa metoden inom sin produktionsverksamhet. 

För att göra detta har intervjuer och fältobservationer gjorts på två av företagets projekt i 

Umeå, med syftet att fastställa de problemområden som hindrar NCC från att arbeta 

flödeseffektivt. Framförallt fanns det problem med städning, materialdisposition, 

kommunikation och den inställning som finns till att arbeta strukturerat och 

ordningsamt. I analysdelen har sedan de belysta problemområdena, tillsammans med 

teori kring 5S-metoden, sammanställts till det lösningsförslag som visar på hur 

planeringsarbetet och genomförandet av metodtillämpningen kan gå till.   
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Abstract  

Within production in the building industry, there are many unnecessary activities that 

prevent projects from flow efficiency. To ensure resources are being used to their full 

capacity, there must be a better structure, both within the workplace and within the 

workplace culture. To achieve this you can use the 5S-method. NCC, one of the largest 

construction companies in northern Europe, has seen the many benefits they can gain by 

using the 5S-method. In one of the companies departments, Lean Construction, they 

have developed and adapted the method within NCC to clarify what steps the company 

should take to achieve a more flow efficient production. A problem is that the company 

has struggled to implement the method - They have information about what should be 

done, but not about who should do it, how, and where. This study aims to help NCC get a 

better picture about how they should practically adopt the method within their everyday 

production. To achieve this goal, interviews and field observations have been made at 

two of NCC:s projects in Umeå, with the purpose of defining their problem areas that 

prevents projects from working flow efficient. Primarily, there were problems with 

maintaining a clean worksite, material disposition, communication, and an attitude 

towards organized work. In the research episode of this report the problem areas have 

been analyzed together with the theories about the 5S-method, and have been compiled 

to illustrate a solution, showing how the planning and implementation of the 5S-method 

can be enacted. 



BY1707 

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i byggteknik, 15 hp 

 
 

Innehållsförteckning 

Förord............................................................................................................................................................. ii 

Sammanfattning ............................................................................................................................................ iii 

Abstract ......................................................................................................................................................... iv 

Innehållsförteckning ...................................................................................................................................... 1 

1 Inledning ..................................................................................................................................................... 3 

1.1 Bakgrund .............................................................................................................................................. 3 

1.2 Syfte och mål ........................................................................................................................................ 4 

1.3 Frågeställningar .................................................................................................................................... 4 

1.4 Avgränsningar ...................................................................................................................................... 5 

1.5 Målgrupp .............................................................................................................................................. 5 

2 Metod .......................................................................................................................................................... 6 

2.1 Litteraturstudier ................................................................................................................................... 6 

2.2 Fallstudier ............................................................................................................................................. 6 

2.3 Intervjuer ............................................................................................................................................. 6 

2.4 Observationer ...................................................................................................................................... 8 

2.5 Dataanalys ............................................................................................................................................ 8 

3 Teori .......................................................................................................................................................... 10 

3.1 Lean och 5S ........................................................................................................................................ 10 

3.1.1 Målet med Lean production ....................................................................................................... 10 

3.1.2 Detta är 5S................................................................................................................................... 11 

4 Resultat ..................................................................................................................................................... 17 

4.1 5S inom NCC ....................................................................................................................................... 17 

4.1.1 Varför .......................................................................................................................................... 17 

4.1.2 Hur............................................................................................................................................... 19 

4.1.3 Verktyg ........................................................................................................................................ 23 

4.2 Intervjuer ........................................................................................................................................... 25 

4.2.1 Sammanfattning av intervjuer .................................................................................................... 25 

4.3 Fältobservationer ............................................................................................................................... 27 

5 Analys ........................................................................................................................................................ 45 

5.1 Problemområden ............................................................................................................................... 45 

5.2 Utvecklingsförslag .............................................................................................................................. 46 



         
Axel Roll                                                                                            Umeå Universitetet, TFE 
5S i produktionen  Institutionen för Tillämpad Fysik och Elektronik 

2 
 

5.2.1 Sortera ......................................................................................................................................... 46 

5.2.2 Ställ i ordning .............................................................................................................................. 46 

5.2.3 Standardisera .............................................................................................................................. 47 

5.2.4 Städa ........................................................................................................................................... 47 

5.2.5 Skapa vana .................................................................................................................................. 48 

5.3 Lösningsförslag ................................................................................................................................... 48 

6 Slutsats ................................................................................................................................................. 49 

7 Diskussion ................................................................................................................................................. 50 

7.1 5S-metoden ........................................................................................................................................ 50 

7.2 Lösningsförslaget ............................................................................................................................... 50 

7.3 Förslag på fortsatta studier ................................................................................................................ 50 

7.3.1 Metod .......................................................................................................................................... 51 

8 Referenser ................................................................................................................................................. 52 

8.1 Litteratur ............................................................................................................................................ 52 

8.2 Exmensarbeten, uppsatser ................................................................................................................ 52 

8.3 Webbsidor .......................................................................................................................................... 52 

8.4 Elektroniska broschyrer ..................................................................................................................... 52 

8.5 Figurer ................................................................................................................................................ 52 

Bilaga A – Checklista ...................................................................................................................................... 1 

Bilaga B - Veckouppföljning ........................................................................................................................... 3 

Bilaga C - Poängsättning................................................................................................................................. 4 

Bilaga E - Intervjuer ........................................................................................................................................ 7 

Bilaga F - Lösningsförslag ............................................................................................................................... 1 

 

 

 



         
Axel Roll                                                                                            Umeå Universitetet, TFE 
5S i produktionen  Institutionen för Tillämpad Fysik och Elektronik 

3 
 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Lean production är en typ av produktionssystem som huvudsakligen har sitt ursprung i 

det japanska bilföretaget Toyota. Hos biltillverkaren utvecklades en ny metodik för hur 

man på ett effektivt sätt kunde skapa en felfri produkt. Systemet heter Toyota 

Production System (TPS) och visade sig vara väldigt effektivt, både kvalitetsmässigt och 

ur ett ekonomiskt perspektiv. Produktionssystemet är en av grundstenarna till det som 

vi idag kallar för Lean production. Lean production kan ses som en tolkning av TPS och 

är mer av en företagsfilosofi om hur saker och ting ska skötas. Systemet ses som något 

att sträva efter inom många företag, både inom industri och på kontor, och en viktig del 

av Lean production är 5S-metoden.  

 

5S, på japanska, står för Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu and Shitsuke och kan på svenska 

översättas till Sortera, Strukturera, Skick, Standardisera och Säkra. 5S-metodiken har 

sitt syfte i att skapa ordning och reda på en arbetsplats som i slutändan ger en 

ekonomisk vinst. Genom 5S skapas bättre förutsättningar för de anställda vilket 

resulterar i att de kan arbeta mer effektivt och på så sätt skapa en större avkastning. 

Teoretiskt sett verkar 5S vara ett enkelt system att införa i ett företag, men detta är inte 

fallet. Företag bedriver olika typer av verksamheter vilket gör att implementationen av 

systemet måste anpassas efter de förutsättningar och begränsningar som finns. 

 

NCC är ett av de största byggföretagen i norra Europa med 18 000 anställda och en 

omsättning på 62 miljarder kronor. För att fortsätta vara ett av de ledande byggföretagen 

inom sin verksamhetsregion avser NCC hela tiden att utvecklas genom att sätta upp 

interna mål och riktlinjer. Ett av dessa mål är att NCC ska jobba med 5S, något som de 

ser vara viktigt för att kunna effektivisera sin verksamhet. En del interna 

undersökningar och arbeten har genomförts och en metodanpassning efter NCC:s 

verksamhet har tagits fram, men problemet ligger i att införa 5S i praktiken. Det är svårt 

att gå vidare och se hur och vilka inom företaget som ska arbeta med metoden. Den 

teoretiska kunskapen inom 5S, vad man ska arbeta med inom metoden, finns inom 

företaget, men hur NCC ska implementera metoden inom produktionen, hur kunskapen 

omsätts i praktiken, är fortfarande ett frågetecken som företaget söker svar på. Denna 

studie kommer därför att handla om hur 5S kan implementeras inom NCC:s produktion.  
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1.2 Syfte och mål 

Studien syftar till att undersöka hur NCC praktiskt kan implementera 5S-metoden i 

produktionen med fokus på problemområden som är vanligt förekommande under ett 

projekt.  

 

Målet med studien är att ge NCC en tydligare bild av hur de ska införa 5S-metoden på 

sina byggarbetsplatser och vilka problem de står inför. Studien avser att göra detta 

genom att tillhandahålla företaget ett lösningsförslag. Lösningsförslaget ämnar vara ett 

dokument över den planering och det genomförande som metoden kräver. Studien ska 

grunda sig på de arbeten och undersökningar som NCC redan har gjort inom ämnet. 

Vidare ska lösningsförslaget vara av en sådan typ att det är enkelt att följa och så pass 

generellt att det kan appliceras på alla typer av byggarbetsplatser. 

1.3 Frågeställningar  

 

● Hur arbetar NCC med metoden i dagsläget?  

○  Hur jobbar NCC med 5S?  

○  Har man kunnat se något resultat?  

● Vad betyder 5S-metoden för NCC:s produktion? 

○  Vad vill NCC uppnå med att använda 5S?  

○  Vilka borde vara delaktiga i arbetet med 5S? 

○  Vilka delar inom produktionen bör metoden fokusera på?   

● Hur ska produktionen arbeta med metoden i framtiden? 

○  Vad ska lösningsförslaget innehålla för att tillgodose 5S-metoden?   

○  Hur skapar man en vana av att använda 5S-metoden?  
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1.4 Avgränsningar 

Tillhörande examensarbetets syfte, mål och dess frågeställningar har en rad olika 

avgränsningar valts. Dessa avgränsningar har som syfte att begränsa studiens 

omfattning och riktlinjer för att styra det mot det syfte och mål som redovisats i kapitel 

1.2, Syfte och mål.  

 

● Teoridelen som behandlar vad 5S generellt är ska undersökas utifrån den teori 

som går att hämta ur Rolf Ohlssons bok, 5S för alla. Denna avgränsning har valts 

då han har omfattande erfarenhet av att implementera 5S-metoden inom olika 

typer av verksamheter. Detta har resulterat i att hans bok, 5S för alla, ger en 

djupgående förklaring om vad 5S-metoden är och hur man praktiskt ska arbeta 

med den, oberoende vilken verksamhet man utgår från. Rolf Ohlssons bok, 5S för 

alla, utgör därför en bra teoretisk grund att utgå från då 5S-metoden ska anpassas 

för NCC:s produktion.  

● Studien avser inte att undersöka vad Lean production är mer än vad dess 

effektmål är samt vad 5S utgör inom Lean production.  

● Inom NCC:s verksamhet begränsas studien till att övergripande undersöka 5S-

metodens implementering i produktionsskedet. Därav kommer fokus att ligga på 

de problemområden inom produktionen som följer med under ett helt projekt 

eller är återkommande och som kan ske mer effektivt med 5S-metoden. 

● Vidare begränsas de fältobservationer och intervjuer som kommer att genomföras 

till projekt som genomförs i NCC:s regi i Umeå samt till de två yrkesgrupperna; 

yrkesarbetare och arbetsledning. Intervjuer och observationer syftar till att hitta 

gemensamma problemområden inom projekten som kan åtgärdas genom att 

implementera 5S.   

● Studien avser inte att undersöka det ekonomiska utfallet som 5S-metoden skulle 

föranleda.  

● Studien kommer inte beakta att yrkesarbetare på ackordslön eventuellt kan 

försvåra 5S-implementeringen. Därför utgår studien från NCC:s målbild att alla 

yrkesarbetare ska ha månadslön.  

● Lösningsförslaget ska vara exempel på hur 5S-metoden kan införas i 

verksamheten och kommer därför endast att vara övergripande. 

● Lösningsförslaget ska ge NCC en insikt om hur 5S-metoden ställer sig till 

verksamheten och ska ses som en bas att utgå från inför en eventuell 

vidareutveckling och/eller en mer djupgående undersökning.  

 

1.5 Målgrupp 

Studiens resultat och lösningsförslag riktar sig främst till beställaren av undersökningen, 
NCC Construction i Umeå, men är även tänkt att kunna användas av projekt i företagets 
övriga verksamhetsområden.  
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2 Metod 

Den datainsamling som studien utgår ifrån har gjorts på fyra olika sätt: litteraturstudier, 

fallstudier, intervjuer och fältobservationer. Efter att litteraturstudierna sammanställdes 

i teoridelen, och resultaten av fallstudien, intervjuerna och fältobservationerna var 

sammanställda, har studien i analysdelen svarat på det syfte och mål som denna studie 

har.  

2.1 Litteraturstudier 

Studiens teoridel har huvudsakligen utgjorts av litteraturstudier i en bok men också i 

faktabanker på internet. Studierna syftar till att ge en bakgrund till vad 5S-metoden är 

och hur man praktiskt bör arbeta med den.  

2.2 Fallstudier 

Fallstudien har gjorts på NCC:s egen tolkning och metodanpassning av 5S-metoden som 

finns tillgänglig på företagets intranät, Starnet. Studien har syftat till att se hur NCC 

själva definierar och avser att använda 5S-metoden och presenteras i rapportens 

resultatdel. 

2.3 Intervjuer  

För att få en inblick i vilka återkommande områden eller aktiviteter inom NCC:s 

produktion som hindrar ett flödeseffektivt arbete, och vad dessa utgörs av, så har 

intervjuer gjorts med arbetsledning och yrkesarbetare på två av NCC:s projekt i Umeå. 

Intervjuerna syftade också till att få en uppfattning om hur de båda yrkesgrupperna 

skulle kunna arbeta tillsammans med 5S. Målet efter sammanställningen av intervjuerna 

var att kunna svara på fem frågor:  

 

● Vilka vanligt förekommande områden behöver 5S-metoden implementeras på för 

att arbetet ska kunna ske mer effektivt?  

● Vad ska lösningsförslaget innehålla för att tillgodose det 5S-arbete som behövs? 

● Vilka brister finns det i samarbetet mellan arbetsledning och yrkesarbetare? 

● Vad kan individen göra för att motverka de brister som finns? 

● Vad är inställningen till anvisningar som instruerar om en arbetsmetodik som 

förebygger oordning?  

 

Intervjuerna har gjorts på respondenternas två olika arbetsplatser och utgjordes av två 

yrkeskategorier: Arbetsledning och yrkesarbetare. Dessa har valts ut då de är delaktiga 

under hela eller stora delar av processen och har god insyn i vad som fungerar och vad 

som inte gör det. Av den anledningen har inte underentreprenörer intervjuats. Antalet 

intervjuobjekt begränsades till hur många som fanns tillgängliga och att det eventuell 

fanns en ovilja till att bli intervjuad. Den ungefärliga fördelning är att två tredjedelar av 

respondenterna skulle var yrkesarbetare, eftersom de utgör en majoritet av de anställda 
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som finns på ett projekt. De intervjuades arbetsplatser var belägna på två byggprojekt 

som drivs i NCC:s regi: 

 

- Gimoborg, Porfyrvägen 9, 90 741 Umeå 

- Tvärån, Bollplansgatan 4, 90 351 Umeå 

 

Dessa två byggprojekt valdes utifrån vilka skeden projekten befann sig i. För att 

intervjuerna skulle ge en bredare bild av problemområden under produktionen så valdes 

projektet på Gimoborg eftersom det hade fortskridit längre än projektet på Tvärån. Efter 

genomförda intervjuer har de sedan sammanställts för att se vilka vanliga 

problemområden som förekommer inom produktionen.  

  

Intervjuernas utformning grundar sig på boken, Forskningsmetodik - Om kvalitativa 

och kvantitativa metoder (Holme & Solvang, 1997), och är av typen kvalitativ intervju. I 

intervjuerna har de frågor som ställts varit förutbestämda med en specifik ordningsföljd 

och den intervjuade var inte bunden till olika svarsalternativ. Det fanns utrymme för den 

intervjuade att kunna svara fritt kring de frågor som ställdes. Följande punkter visar den 

intervjumall som följts: 

 

Intervjufrågor: 

 

1. Vilka platser eller arbetsstationer på arbetsplatsen anser du fungera dåligt så att 

det förhindrar dig från att arbeta produktivt? 

2. Vad är orsaken till att det fungerar dåligt? 

3. Vilka aktiviteter i ditt arbete anser du ta onödigt mycket tid? 

4. Varför tar det onödigt mycket tid? 

5. Vad kan göras bättre i samarbetet mellan yrkesarbetare och arbetsledningen? 

6. Vad kan du själv göra för att förbättra de belysta problemområdena? 

7. Hur tror du det skulle fungera med anvisningar som påminner om förebyggande 

åtgärder för att hålla ordning och reda?   

 

Intervjufrågorna utformades så att det underlättade för den intervjuade att kunna svara 

konkret.  

 

Fråga 1,2,3 och 4 syftar till att se vilka vanligt förekommande områden eller aktiviteter 

som fungerar på ett dåligt sätt, samt vad detta tros bero på. Frågorna formulerades på 

ett sådant sätt att respondenterna skulle kunna svara fritt. Dock har ordvalen “Fungerar 

dåligt” och “onödigt mycket” valts för att de intervjuade inte skulle ta upp problem som 

inte går eller är svåra att förebygga. Tanken med intervjufrågorna var att lokalisera 

vanliga problem som går att förebygga och vad dessa orsakades av.  

 

Med resterande frågor, 5,6 och 7, var målet att se vilken inställning de två 

yrkesgrupperna hade till sitt samarbete inom projektet och vad de själva tyckte att de 

kunde göra bättre i sitt arbete kring de problem som fanns. Fråga 5 och 6 har 
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formulerats på ett sådant sätt att det ska motivera respondenten till att svara, alltså för 

att undvika ickesvar - exempelvis “jag vet inte”. Fråga 7 syftade till att ge svar på om 

yrkesarbetare och arbetsledning ställde sig positiva eller negativa till anvisningar om 

städarbete och dylikt - vilket lösningsförslaget skulle kunna innebära. 

2.4 Observationer 

För att kunna bekräfta och få en bättre bild av det empiriska resultatet som intervjuerna 

har givit, har fältobservationer gjorts. De har varit av typen dold observation, där 

observatören är passiv och inte interagerar eller påverkar de objekt som 

fältobservationen syftade till att undersöka. Metodtypen valdes för att inte påverka 

observationsobjekten. Metoden följde de anvisningar som angavs i boken, 

Forskningsmetodik - Om kvalitativa och kvantitativa metoder (Holme & Solvang, 

1997). Observationerna syftade till att ge en bättre förståelse för de problemområden 

som intervjuerna gav svar på, samt för att kunna ge en insikt om vilka begränsningar och 

möjligheter som de belysta områdena har. Målet är att kunna svara på följande frågor: 

 

● Stämmer observationerna överens med det resultat som intervjuerna har gett? 

● Finns det möjlighet till ett ändrat arbetssätt på de belysta områdena? 

 

Fältobservationerna begränsades till de två ovanstående byggprojekten: NCC:s projekt 

på Gimonäs och på Tvärån. Observationerna gjordes strukturerat efter den empiri som 

intervjuerna gav och presenteras med bilder i resultatdelen. Resultatet från intervjuerna 

visar på vilka platser och i vilka situationer det uppstår hinder som motverkar NCC från 

att arbeta mer flödeseffektivt. Dessa platser är objekten på byggarbetsplatsen som 

observerades och dokumenterades med bilder (Holme & Solvang, 1997).  

 

2.5 Dataanalys 

Vid analysering av data som samlades in från intervjuerna åskådliggjordes fysiska 

platser på byggarbetsplatsen som alla eller en stor del av respondenterna uppfattade 

som problematiska i det avseende att det rådde brist på ordning och reda. De fysiska 

platser som intervjuerna pekade ut bestämde den omfattning i vilket fältobservationerna 

gjordes i. Resultatet från fältobservationerna analyserades för att se om verkligheten ute 

på byggarbetsplatsen stämde överens med de svar som intervjuerna gav. Efter 

analysering av fältobservationerna kunde data från intervjuerna styrkas och bekräftas 

utifrån den dokumentation av fältobservationerna som gjordes, i form av bilder. Dessa 

fysiska platser på byggarbetsplatsen som upplevdes som problematiska beaktades då 

planeringsdelarna i metodbeskrivningen i lösningsförslaget togs fram.  

 

Vidare gav intervjuerna data som antydde på orsaker som gör att produktionen inte 

arbetar mer ordningsamt. Dessa data utgjorde tillsammans med resultatet av NCC:s 

egna föreskrifter om hur företaget ska arbeta med 5S-metoden, en utgångspunkt om 
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vilka förutsättningar och hinder som produktionen står inför då den ska arbeta efter 5S-

metoden. En analys gjordes sedan av teoridelen för att hitta lösningar på de 

förutsättningar och hinder som resultatdelen gav svar på. I lösningsförslaget arbetades 

NCC:s egna föreskrifter, gällande 5S-metoden, om för att ta med de delar från teorin 

som fyllde de hål som kunde tydas av resultatet av intervjuerna och NCC:s egna 

föreskrifter. Analysen gjorde att kompletterande delar från teoridelen kunde arbetas in i 

lösningsförslaget.  
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3 Teori 

Teorikapitlet behandlar huvudsakligen 5S-metoden men inleder med att kort förklara 

vad Lean Production är och vilken koppling 5S-metoden har till Lean Production. Efter 

redogörelsen av Lean Production kommer teorikapitlet fortsätta med att förklara vad 5S-

metoden är och hur man arbetar med metoden från ett generellt perspektiv som är 

applicerbart på alla typer av verksamheter.  

3.1 Lean och 5S 

Som bekant har Lean production sin grund i det japanska bilföretaget Toyota. I boken, 

Detta är Lean (Modig & Åhlström, 2015), berättar författarna historien bakom Toyotas 

stora framgång och varför det idag ses som en synonym till effektivisering. Efter andra 

världskriget då den japanska industrin skulle återuppbyggas var landets resurser 

begränsade: mark var en bristvara, teknologin var eftersatt, råmaterial saknades och det 

rådde brist på ekonomiska resurser. Detta betydde att valen som Toyota stod inför 

behövde vara väl genomtänkta och ge ett effektivt resultat - annat hade företaget inte råd 

med. Ur detta växte en företagsfilosofi fram som handlade om att effektivt framställa en 

produkt som var efterfrågad på den japanska marknaden - TPS, hade börjat ta form. Det 

nya systemet visade sig vara väldigt effektivt vilket gjorde att västvärlden följde i Toyotas 

fotspår. En mer allmän tolkning gjordes av systemet - Detta kallar vi idag för Lean. Ett 

verktyg som används inom systemet kallas för 5S vilket är en typ av metod som är till för 

att skapa bättre möjligheter för att kunna arbeta mer effektivt (Modig & Åhlström, 

2015).  

 

3.1.1 Målet med Lean production 

För att kunna definiera vad 5S är, behöver först och främst metodens roll inom Lean 

production förklaras och därmed också vad som menas med effektivisering inom Lean 

production. Modig & Åhlström (2015) belyser två typer av effektiviseringar i sin bok: 

resurs- och flödeseffektivisering. Den förstnämnda är den traditionella och vanligaste 

typen av effektivisering som förekommer på företag som arbetar med Lean production. 

Enkelt uttryckt arbetar verksamheter som strävar efter resurseffektivisering efter att 

utnyttja de tillgångar som skapar värde på ett så effektivt sätt som möjligt. 

Flödeseffektivisering skiljer sig däremot från resurseffektivisering, eftersom fokus 

istället för resurser ligger på flödet för produkten som tas fram (Modig & Ahlström, 

2015).  

 

Författarna förklarar att båda typer av effektiviseringar är viktiga för att uppnå en hög 

lönsamhet och en nöjd kund, men det är svårt att kombinera dessa. Boken fortsätter att 

mer djupgående förklara vad Lean production är och gör snabbt klart för läsaren att det 

är väldigt svårt att definiera - det skiljer sig åt beroende på vilken verksamhet som man 

tittar på. Mot slutet av boken har de kunnat konstatera något som gäller för samtliga 

verksamheter, nämligen att arbetet med Lean production bör fokusera på 

flödeseffektivisering framför resurseffektivisering (Modig & Ahlström, 2015). 
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Flödeseffektivitet handlar om att ta bort eller förminska de aktiviteter i en process som 

inte är värdeskapande, så att fokus hamnar på de handlingar som skapar värde för 

kunden eller produkten. På detta sätt säkerställs kundens behov vilket i slutändan är 

gynnsamt för företaget eller organisationen. Vilken funktion 5S-metoden fyller i Lean 

production går inte Modig & Åhlström in på mer än att de förklarar att 5S används för 

att skapa en välorganiserad och funktionell arbetsplats (Modig & Ahlström, 2015). 

3.1.2 Detta är 5S 

Liksom att Lean production behöver anpassas efter olika verksamheter, (Modig & 

Ahlström, 2015), behöver även 5S göra det för att exempelvis ett företag ska kunna 

uppnå det sökta effektmålet - att få ordning och reda på arbetsplatsen (Simu, 2016c). 

Grundkonceptet för 5S kvarstår dock och ser likadant ut för alla verksamheter (Ohlsson, 

2015).  

 

Rolf Ohlsson har arbetat med Lean production och 5S sedan början av 90-talet och har 

samlat sin erfarenhet och kompetens om 5S-metoden i en typ av handbok som heter, 5S 

för alla  (Ohlsson, 2015). I boken förklarar han vad metoden innebär inom de vanligaste 

typerna av verksamheter. 

 

Lean production, som beskrivet, är till för att kunna skapa ett flödeseffektivt arbete, 

(Modig & Ahlström, 2015), men detta kan tyckas vara en ganska förenklad förklaring. 

Lean production bygger också på att kontinuerligt förbättra verksamheten och inte 

stanna upp då företaget anser att målet är uppfyllt - det finns alltid förbättringsåtgärder 

att göra. Likaså är 5S en metod som är cyklisk och som inom Lean production hjälper till 

att fortlöpande förbättra en verksamhet - metoden gör detta i fem steg som slutligen 

resulterar i en strukturerad arbetsplats där anställda har goda vanor och upprätthåller 

ordningen. Metoden ger de anställda bättre förutsättningar för att göra ett bra arbete på 

ett flödeseffektivt sätt som slutligen ger en ekonomisk vinning för företaget (Ohlsson, 

2015). 

 

Genomförandet av metoden sker i fem steg som fokuserar på olika områden. Dessa steg 

förklaras av fem japanska ord som börjar på S: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu och 

Shitsuke. I den svenska metodtillämpningen har dessa ord översats till svenska och kan 

se annorlunda ut beroende på vilken verksamhet som tillämpar 5S-metoden. Inga av de 

förekommande översättningarna är felaktiga, så länge betydelsen för de fem orden eller 

stegen kvarstår. I boken, 5S för alla (Ohlsson, 2015), har författaren valt att översätta de 

fem stegen till: Sortera, Strukturera, Skick, Standardisera och Säkra. Denna översättning 

har dock inte NCC valt att använda sig av, men de fem stegen i 5S-metoden har dock 

samma betydelse i både Ohlssons bok, 5S för alla (Ohlsson, 2015), och i NCC:s syn och 

beskrivning av metoden. I resultatdelen, där NCC:s syn på metoden beskrivs, kommer 

alltså en annan översättning att användas. Denna översättning kommer att tydliggöras 

och förklaras i resultatdelen genom att beskriva vilka ord som är motsvarigheter till 
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varandra i NCC:s och Ohlssons översättningar. I detta teorikapitel kommer dock 

Ohlssons översättning, som beskrivs tidigare i detta stycke, att användas. 

Sortera 

Det inledande steget i 5S-metoden går ut på att sortera bort de föremål som inte behövs i 

det arbete som verksamheten gör. Föremål kan innebära allt från fysiska dokument, 

material eller verktyg till elektroniska filer. Det som inte fyller en funktion ska bort. 

Inom sorteringssteget kan det även vara bra att komplettera med sådant som fattas. 

Viktigt är också att se över antalet exemplar som finns, så att det inte finns för mycket 

eller för lite av något (Ohlsson, 2015). Att sortera är viktigt då onödiga föremål skapar 

nackdelar för verksamheten.  

 

Nackdelar som föranleds av onödiga föremål (Ohlsson, 2015): 

● Är i vägen 

● Kan skapa en säkerhetsrisk 

● Ökar risken för missförstånd och förväxling 

● Skapar otrivsel 

● Ger ett oproffsigt intryck 

● Rapporter och liknande med onödig information tar längre tid att läsa 

● Formulär och liknande som behöver fyllas i med onödig information är 

resurskrävande 

● Svårare att finna det som eftersöks 

● Tar upp förråds-, lager- och golvutrymmen 

● Kan dölja problem och avvikelser 

 

Vid genomförande av sorteringssteget samlas hela avdelningen i en stor eller i mindre 

grupper och bestämmer tillsammans ett eller ett flertal olika sorteringstillfällen. Vid ett 

sorteringstillfälle hjälps alla åt att sortera bort de föremål som är uppenbart onödiga. 

Det kan dock vara svårt med föremål som har en osäker betydelse, alltså sådant som 

man inte vet om det har ett värde eller inte för verksamheten. För att behandla de osäkra 

objekten kan en karensyta användas. På denna karensyta, som kan vara en fysisk eller 

elektronisk yta, kan de osäkra föremålen placeras, för att avdelningen sedan gemensamt 

ska kunna avgöra om de har en betydelse eller inte. Utöver mindre, lösa föremål kan det 

även finnas fastmonterade och större objekt som är svåra att sortera. På dessa kan röda 

och gula lappar istället användas - Röda för föremål som ska sorteras bort och gula för 

sådant som är osäkert. På lappen anges föremålets namn, datum och eventuellt en 

kommentar (Ohlsson, 2015).  

 

Strukturera 

Efter att sorteringen är genomförd finns det endast kvar föremål som har en betydelse 

för verksamheten. De kvarstående objekten behöver nu struktureras så att var sak får sin 

plats. Målet med detta steg är att det ska vara lätt att lokalisera och ställa tillbaka 
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föremål på arbetsplatsen. Att en verksamhet är strukturerad har många fördelar 

(Ohlsson, 2015): 

 

● Skapar en säker och ergonomisk arbetsplats 

● Går snabbare och är lättare att hitta det som behövs 

● Minskar slöseri i form av rörelse och transport 

● Skapar en mer trivsam arbetsplats 

● Ger företaget ett mer proffsigt intryck 

● Blir lättare att upptäcka felaktiga kvantiteter 

● Blir också lättare att upptäcka om något saknas 

● Gör det lättare att märka avvikelser  

 

Då struktureringssteget ska genomföras behöver hela avdelningen samlas tillsammans 

eller som grupper. Gemensamt planeras genomförandet av struktureringen vid utsatta 

tillfällen. Nu ska allt struktureras - både den gemensamma arbetsytan och den 

personliga. Många tycker inte att den personliga arbetsytan behöver struktureras då det 

endast är personen i fråga som behöver tillgång, men även i detta fall är struktur viktigt - 

struktur leder till effektivitet och kvalitet (Ohlsson, 2015). 

 

Vid genomförandet behöver först den övergripande layouten granskas med optimering 

av arbetsflöde i fokus. En viktig del i struktureringen är även ergonomin. Då 5S är en 

metod som är cyklisk bör inte för omfattande åtgärder göras direkt - genom att göra det i 

mindre steg åt gången hinner personer testa och lära sig den nya arbetsplatsen vilket 

sedan kan utvärderas. Efter att verksamhetens layout är fastställd ska nu de mindre 

delarna struktureras, vilket görs genom att ge föremål ett hemmaläge - var sak på sin 

plats. Hemmaläget för ett objekt beror på hur frekvent det används. Man utser ett 

hemmaläge utifrån tre kategorier: Föremål som används hela tiden, en gång per dag 

eller skift, eller sådant som används ett fåtal gånger per månad (Ohlsson, 2015).  

 

 Föremål som används hela tiden - dessa objekt ska finnas inom en räckvidd som 

endast kräver ett par steg för att komma åt.  

 Föremål som används en gång per dag eller skift - placeringen ska vara inom ett 

område som är 5-20 meter från arbetsytan 

 Objekt som används ett fåtal gånger per månad - objekten kan förvaras i ett arkiv 

eller ett förråd. 

 

Inom struktureringen ingår det också att märka föremålen och dess hemmaläge. Det är 

viktigt att visualisera den struktur som har skapats. Finns tydliga markeringar blir det 

lättare att hitta, ställa tillbaka och se om det är något som fattas eller behöver köpas in. 

Layoutens struktur behöver också markeras, vilket kan vara transportvägar, 

förvaringsutrymmen eller liknande. 

 



         
Axel Roll                                                                                            Umeå Universitetet, TFE 
5S i produktionen  Institutionen för Tillämpad Fysik och Elektronik 

14 
 

Skick 

Nästkommande steg är att arbetsplatsen ska bli ren och få ett bra skick. Detta innebär 

inte bara städning, utan också att lämpliga åtgärder vidtas för att arbetsmiljön ska vara 

tilltalande. Väsentligt är exempelvis bra belysning, att slitage förebyggs och att dörrar 

som gnisslar, oljas. 

Att hålla en arbetsplats i ett bra skick är essentiellt för att (Ohlsson, 2015): 

 

● Smuts har en negativ effekt på produktkvalitet och produktsäkerhet 

● Smuts och exempelvis olja utgör en halkrisk 

● Damm och små smutspartiklar utgör en hälsorisk vid inandning  

● Att hålla rent underlättar för att hitta och åtgärda brister 

● Smuts leder till en mindre trivsam miljö 

● En arbetsplats i dåligt skick ger ett dåligt intryck hos kunder 

 

Liksom i det första och andra steget så samlas de anställda för att planera 

genomförandet av detta steg under ett eller flera bestämda tillfällen. I planeringen är det 

en rad saker som ska fastställas: vilka områden som omfattar olika avdelningar, vad som 

verksamheten och eventuell en extern städfirma ansvarar för, om städningen även 

innehåller produktionsutrustning och dylikt, samt vilken utrustning som ska användas 

vid städning. Den utrustning som behövs bör införskaffas och placeras på en lokal 

städstation inom avdelningarna.  Då allt har planerats kan städningen påbörjas. 

Städningens genomförande ska dokumenteras och ligga som grund för den städstandard 

som de två nästkommande steg ska säkerställa. Dokumentationen ska innehålla 

information om vad som åtgärdas, vilka ytor som ingår samt hur arbetet går till 

(Ohlsson, 2015).  

 

Att få hela verksamheten i ett gott skick kan kräva mycket resurser, och det kan därför 

vara bra att ta lite i taget och planera in framtida arbete till de nästkommande 5S-

cyklerna (Ohlsson, 2015). 

 

Standardisera   

De kvarstående delarna inom 5S handlar om att ta fram ett arbetssätt som bibehåller 

den kvalitet som skapats i de tidigare stegen. Standardiseringen börjar med att fram en 

dokumenterad standard som berättar för verksamheten vad som behöver göras för att 

den struktur och det skick som skapats i de tidigare stegen ska bibehållas. Om de första 

tre stegen har dokumenterats blir det mycket lättare att ta fram en standard. Vad som 

utgör standarden avgörs bland annat av kunden, produkt- och kvalitetskrav, arbetsmiljö, 

ekonomi, produktionsteknik och av de medarbetare som ska jobba efter det nya, 

standardiserade arbetssättet. Att arbeta efter ett förutbestämt arbetssätt har sina 

fördelar (Ohlsson, 2015):  

 

● Leder till en gemensam arbetsmetod där det tydligt framgår vem som ansvarar för 

vad. 
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● Kvalitetssäkrar produkten och verksamhetens process 

● Säkerställer den nivå av 5S som gemensamt tagits fram 

● Utgör en utgångspunkt för förbättringsåtgärder 

● Underlättar att upptäcka brister inom verksamheten 

● Fungerar som en läroplattform för anställda och nyanställda 

 

Har de tidigare tre stegen utförts på ett bra och tydligt sätt blir det enklare att sätta upp 

och följa standarder. De arbetssätt som följer i standarden ska huvudsakligen fokusera 

på en välfungerande arbetsmetodik som resulterar i att städning inte behöver fokusera 

på att plocka i ordning verktyg och föremål. Efter ett arbetspass eller efter ett genomfört 

moment ska arbetsplatsen vara återställd. Det som utgör en standard är instruktioner 

som svarar på: vad, hur, vem och när? Frågorna delar behöver inte besvaras i ett och 

samma dokument utan kan vara separata (Ohlsson, 2015): 

 

Vad - vad som ska göras kan framgå i en checklista eller med beskrivande bilder som 

sätts upp vid aktuell plats.  

 

Hur - hur något ska göras kan exempelvis visas i ett tillhörande instruktionsdokument. I 

dokumentet bör det finnas anvisningar om vilken utrustning som ska användas och vad 

arbetsmomentet innebär. Dokumentet kan vid behov innehålla en layout med 

markeringar om vilket område som arbetet berör.  

 

Vem - det är lätt att arbetsuppgifter faller mellan stolen om det inte anges vem som 

ansvarar för något. Det är därför viktigt att detta framgår tydligt. Systemet för vem som 

ansvarar för något bör också vara uppbyggt på ett sådant sätt att ansvaret kan läggas 

över på någon annan vid eventuell frånvaro. Ett exempel kan vara: den operatör som vid 

dagens slut arbetade på positionen ansvarar för att följande checklista genomförs... Vem 

som ansvarar för veckovisa aktiviteter kan anges via ett rotationsschema.  

 

När - när en standardiserad uppgift ska genomföras kan enkelt beskrivas med ett angivet 

klockslag eller som en anvisning att efter någon är klar på en arbetsplats så ska dessa 

saker vara gjorda... Veckovisa 5S-uppgifter ska också ha anvisningar om när de ska 

utföras. De kan beskrivas som att de ska vara det sista som görs på en fredag.  

 

Det bör även finnas information om hur lång tid de olika 5S-aktiviteterna förväntas ta  

(Ohlsson, 2015). 

 

Säkra 

Sista steget i 5S-metoden utgörs av att säkra de standarder som skapats för att 

upprätthålla ordning och reda på arbetsplatsen - om inte metoden säkras kommer 

arbetsplatsen successivt att gå tillbaka till dess ursprungsläge. Att säkra innebär att 

motivera och disciplinera arbetsgruppen, vilket ställer krav på ledningens ledarskap. Att 

säkra 5S på arbetsplatsen innebär (Ohlsson, 2015): 



         
Axel Roll                                                                                            Umeå Universitetet, TFE 
5S i produktionen  Institutionen för Tillämpad Fysik och Elektronik 

16 
 

 

● Skapa en kultur på arbetsplatsen där ordning och reda ses som en självklarhet. 

● Låsa den nivån för den nya arbetsmetoden som skapats. Detta ska nu vara en bas 

för hur verksamheten arbetar och en utgångspunkt för ytterligare utveckling. 

● Ge inspiration och skapa förutsättningar för ett fortsatt arbete med 5S. I ett 

arbetspass bör det finnas avsatt tid för 5S-arbete.   

 

Att säkra 5S-metoden inom en verksamhet ställer krav på chefen och ledningen. Deras 

uppgift är att se till att organisationen och medarbetarna följer de standarder och rutiner 

som tagits fram – att säkra 5S-metoden ska bli en naturlig del av ledarskapet. Det räcker 

inte att bara prata om 5S med organisationen, utan det krävs även uppföljning. Detta 

kan göras genom att standardisera ronder för uppföljning, där ledningen kontrollerar 

om den eftersträvade nivån av ordning och reda har uppnåtts. Upptäcks brister kan den 

som utför uppföljningen ställa sig tre frågor: Finns det en standard avsedd för detta 

ändamål och har denna förmedlats? Om ja, efterlevs denna standard? Om ja, kan den 

förbättras? Visar det sig att uppsatta standarder inte följs eller är otydliga, är 

kommunikation av största betydelse. Det gäller då att återkoppla så att lämplig åtgärd 

kan vidtas. Kommunikationen mellan ledningen och medarbetarna bör ses som en 

standard i sig (Ohlsson, 2015). 

 

Ett verktyg för ledningen som kan underlätta uppföljningsronderna kan vara en 

rondlista. I listan signerar den rondansvariga och fyller i standarder som godkänns samt 

även de som inte uppnår den sökta nivån. Liksom att brister ska följas upp, diskuteras 

och utvecklas, är det även viktigt att uppmärksamma det arbete som är bra och som 

lever upp till den efterfrågade standarden. Motivation är något som inte får glömmas 

bort, och därför ska ett väl utfört 5S-arbete belönas - belöningen fungerar som en morot 

och leder till att verksamheten får en kultur som främjar ordning och reda (Ohlsson, 

2015). 
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4 Resultat 

I detta kapitel presenteras först NCC:s verksamhetsanpassade verson av 5S-metoden, 

följt av resultatet av de intervjuer och fältobservationer som har genomförts på NCC:s 

projekt på Gimoborg och på Tvärån i Umeå. 

 

4.1 5S inom NCC 

Inom en av NCC:s avdelningar, Lean Construction, bedriver Kajsa Simu, som är Lean 

Manager, tillsammans med sin arbetsgrupp ett kontinuerligt arbete för att utveckla och 

effektivisera företaget med hjälp av Lean production. Arbetet omfattar bland annat 5S, 

där avdelningen har anpassat metoden för att fungera inom produktionen. Detta har 

inneburit att de har tagit fram en typ av mall med riktlinjer för vilket arbete som ska 

bedrivas för att kunna skapa ordning och reda. Arbetssättet har testats och utvecklats i 

praktiken på ett flertal olika NCC-projekt där resultaten har varit positiva (Simu, 2016b; 

Samuelsson, 2016).  

 

4.1.1 Varför 

Vid en utvärdering har NCC kommit fram till att upp till 46 % av de arbetsplatsolyckorna 

som leder till frånvaro är direkt eller indirekt kopplade till brist på struktur och ordning. 

Alltså betyder det att en stor del av alla olycksfall skulle kunna undvikas med en bättre 

strukturerad arbetsplats. Ett annat problem som också orsakas av oreda är de onödiga 

arbetsmoment som förekommer under en arbetsdag, vilket hindrar produktionen från 

att arbeta flödeseffektivt. Dessa onödiga arbetsmoment kan ses som slöseri med 

resurser. NCC:s mål är att jobba flödeseffektivt så att det värdeskapande arbetet är mer 

frekvent. Detta kan åstadkommas om de icke värdeskapande arbetsmomenten tas bort 

eller förminskas, som Figur 1 visar på. Figur 2 visar på åtta vanligt förekommande 

brister som utgör icke värdeskapande aktiviteter (Simu, 2016a; Samuelsson, 2016).  

 
Figur 1. Ineffektivitet i en process 
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Figur 2. Resursslöseri på en arbetsplats 

 

Varför NCC ska arbeta med 5S-metoden går att förklara väldigt enkelt - det ger många 

fördelar som gynnar både företaget och kunden. Arbetsgruppen inom avdelningen, Lean 

Construction, menar att följden av att använda 5S, och på så sätt få en mer ordningsam 

arbetsplats, leder till att risken för olyckor minskar, ergonomin förbättras och trivseln 

ökar. 5S resulterar alltså till ett mer produktivt och flödeseffektivt arbete då mindre tid 

behöver läggas på att leta efter exempelvis verktyg och material. Effekterna av att arbeta 

med metoden går också bra ihop med de värderingar och interna mål som NCC har. 

Produktivt arbete och mindre slöseri med resurser leder till främjandet av hållbara 

ekonomiska, sociala och miljömässiga lösningar - vilket passar bra med två av NCC:s 

företagsvisioner: att kunna erbjuda hållbara lösningar och bygga effektivt. Dessutom 

förbättras produktens kvalitet till en lägre kostnad (Simu, 2016a). I Figur 3 

sammanfattas de effekter som NCC har kunnat se av att använda 5S-metoden.  
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Figur 3. Effekterna av att använda 5S på NCC.  

4.1.2 Hur 

I kapitel 3.1.2, Detta är 5S, beskrivs 5S-metoden och vad det innebär att arbeta med 

metoden inom alla typer av verksamheter – alltså verksamhetsgemensamma uppgifter 

inom 5S-metoden. I samma kapitel (3.1.2) beskrivs också att 5S-metoden måste 

anpassas för verksamheten för att det sökta effektmålet ska uppfyllas – en flödeseffektiv 

arbetsplats med ordning och reda. En sådan metodanpassning har en av NCC:s 

avdelningar, Lean Construction, arbetat fram. På NCC:s intranät, beskriver avdelningen, 

Lean Construction, vad produktionen och NCC specifikt ska jobba med inom 5S, vilket 

består av arbetsuppgifter inom fem kategorier: Sortera, Ställ i ordning, Standardisera, 

Städa och Skapa vana. Vad de fem S:en står för och i vilken ordning de kommer i inom 

metoden skiljer sig något mellan NCC:s metodbeskrivning och Ohlssons 

metodbeskrivning (Ohlsson, 2015) som återfinns i kapitel 3.1.2. Dock strävar de fem 

stegen efter att uppnå samma syfte inom båda metodbeskrivningarna och skiljer sig 

endast i översättningen från det japanska till det svenska språket. Ett förtydligande för 

vilka ord som är motsvarigheter till varandra i de båda beskrivningarna är som följande: 

 

Sortera (Ohlsson, 2015) – Sortera (Simu, 2016b; Simu, 2016c; Samuelsson, 2016), 

Strukturera (Ohlsson, 2015) – Ställ i ordning (Simu, 2016b; Simu, 2016c; Samuelsson, 

2016), Skick (Ohlsson, 2015) – Städa (Simu, 2016b; Simu, 2016c; Samuelsson, 2016), 

Standardisera (Ohlsson, 2015) – Standardisera (Simu, 2016b; Simu, 2016c; Samuelsson, 

2016), Säkra (Ohlsson, 2015) – Skapa vana (Simu, 2016b; Simu, 2016c; Samuelsson, 

2016).  
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Arbetsgruppen, Lean Construction, påpekar att metoden som den ser ut idag inte är 

fullständig, utan att det krävs uppföljning och utveckling för att 5S ska kunna användas 

till dess fulla potential. Trots detta påstående har avdelningen kommit långt med 

metodanpassningen. I detta kapitel, 4.1.2 Hur, redogörs vad som är företagsspecifikt för 

NCC då 5S-metoden ska användas inom produktionen. Utöver att NCC har en 

företagsspecifik metodbeskrivning, vilket inte Ohlsson har, se kapitel 3.1.2,  så är den 

huvudsakliga skillnaden mellan NCC:s och Ohlssons metodbeskrivning, kapitel 3.1.2, att 

NCC endast beskriver vilka arbetsuppgifter metoden kräver att produktionen ska arbeta 

med. I Ohlssons beskrivning, kapitel 3.1.2, finns det även riktlinjer om hur 

planeringsarbetet ska genomföras för att sedan gå över till instruktioner om hur 

genomförandet av de olika stegen ska gå till i metoden (Simu, 2016b; Simu, 2016c; 

Samuelsson, 2016). 

Sortera 

Genomförandet av det första steget, Sortera, skiljer sig inte mer mellan Ohlssons 

beskrivning, kapitel 3.1.2, och NCC:s beskrivning än att NCC har ett 

verksamhetsspecifikt genomförande. I sorteringsarbetet ska samtliga inom projektet 

hjälpas åt, arbetsledning, yrkesarbetare och underentreprenörer. Att rensa och sortera 

byggarbetsplatsen utgörs av en rad olika uppgifter (Simu, 2016b; Simu, 2016c; 

Samuelsson, 2016):  

 

●  Verktyg och material som används eller inte används ska sorteras därefter. De 

föremål som försvårar eller hindrar från att utföra ett effektivt och säkert arbete 

ska delas upp och förvaras på ett område som inte stör.   

●  Föremål som är trasiga ska rensas bort så att de inte tar upp onödig plats. Det 

kan bland annat gälla spillmaterial och verktyg.  

● Sorteringsåtgärder som behöver göras kan antecknas i en aktivitetslista där 

uppgifterna sedan kan delas ut.  

 

Dessa åtgärder omfattar inte bara områden ute på byggarbetsplatsen, utan även på 

kontoret, i containrar och i ritningsrum bl.a. Efter att ovanstående uppgifter är 

genomförda har byggarbetsplatsen sorterats (Simu, 2016b; Simu, 2016c; Samuelsson, 

2016).    

Ställ i ordning 

I NCC:s metodanpassning har man valt att kalla det andra steget i metoden för Ställ i 

ordning, till skillnad från i Ohlssons metodbeskrivning i kapitel 3.1.2 (Ohlsson, 2015), 

där man kallar det för Strukturera. Unikt för byggbranschen, och därmed också NCC, är 

att byggarbetsplatsen ändrar struktur och förutsättningar under ett projekts gång. Med 

detta följer ett specifikt arbetssätt för NCC då arbetsplatsen ska ställas i ordning. Att 

ställa i ordning handlar om att skapa en tydlig och strukturerad ordning på 

byggarbetsplatsen. Detta kan man få genom att yrkesarbetare, underentreprenörer och 

arbetsledning tillsammans uppdaterar den yttre och inre APD-planen. Den yttre APD-

planen gestaltar de utrymmen som finns utomhus medan den inre APD-planen visar på 
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utrymmen inomhus. Genom att ha en workshop ihop med projektplaneringen inför nya 

produktionsskeden (då byggarbetsplatsens struktur och förutsättningar kan ändras) kan 

alla komma överens om hur den yttre och inre APD-planen ska se ut. Vid utformningen 

bör följande finnas med (Simu, 2016b; Simu, 2016c; Samuelsson, 2016): 

 

● Yttre APD-plan  

○  Fria transportvägar, fria gångvägar, en 

infart och en utfart, upplagsytor för NCC 

och underentreprenörer, kranar, 

containrar och återvinningskärl. 

○  En 5S-station med information, 

städutrustning och sopkärl bör finnas och 

markeras ut på ritningen. 

● Inre APD-plan 

○   Zonindelning invändigt med markerade upplagsytor. Överenskommelse 

om mängden material som ska finnas i upplaget.  

○  Fria transport- och gångvägar ska markeras och även invändig 

avfallshantering. 

○  Öppningar i stommen ska markeras och även en 5S-station ska finnas och 

markeras ut inomhus.  

 

För att underlätta och tydliggöra hur byggarbetsplatsen ställs i ordning och disponeras 

ska indelningen i den yttre och den inre APD-planen markeras ut med tejp, sprayfärg 

och skyltar eller liknande. Detta gäller även i containrar, kontor och i ritningsrummet. 

Med en tydlig APD-plan med markeringar inne och ute blir det lättare att ställa i 

ordning. I Figur 4 och Figur 5 visas exempel på en container och en upplagsyta utomhus 

som har ställts i ordning och markerats (Simu, 2016b; Simu, 2016c; Samuelsson, 2016). 

Figur 4. Ställ i ordning I     Figur 5. Ställ i ordning II    
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Standardisera  

Då ett byggprojekt har kommit till steget att standardisera skiljer sig inte genomförandet 

mycket från det som nämns i Ohlssons förklaring av 5S-metoden, som förklaras i kapitel 

3.1.2 (Ohlsson, 2015). Det som dock skiljer sig är att förhållandena på en byggarbetsplats 

förändras genom projektets gång – detta innebär att standarder behöver anpassas efter 

de olika skedena. I ett byggprojekt inom NCC kan standardiseringen göras genom att 

(Simu, 2016b; Simu, 2016c; Samuelsson, 2016): 

 

● Arbetsledning, yrkesarbetare och underentreprenörer bestämmer tillsammans en 

nivå av hur rent det ska vara och det 5S-arbete som ska vara standard. 

● Underrätta nykomna medarbetare om den standard som gäller. 

● Om möjligt, ta kort och sätt upp bilden på den standard som gäller för den 

aktuella platsen.  

● Anpassa standarden efter de olika faserna i produktionen.  

● En tumregel kan vara att ingen extra städning ska behövas inför ett viktigt besök. 

 

Vissa produktionsskeden består av mer smutsigt och stökigt arbete och det är därför 

viktigt att göra en anpassning och avvägning för vilken standard och nivå av ordning och 

reda som är rimlig att hålla under ett specifikt skede (Simu, 2016b; Simu, 2016c; 

Samuelsson, 2016). 

Städa 

I den Ohlssons metodbeskrivning i kapitel 3.1.2., (Ohlsson, 2015), heter det tredje steget 

Skick, och är placerat innan det fjärde steget Standardisera. I NCC:s metodanpassning 

har man valt att kalla steget för Städa i stället för Skick. Dessutom är steget Städa 

placerat efter steget Standardisera. Liksom att standarden anpassas efter olika skeden 

så behöver städningsrutinerna också det. Även här behöver yrkesarbetare, 

underentreprenörer och arbetsledning tillsammans vara delaktiga i att ta fram de 

städrutiner som behövs, vilket omfattas av punkterna som följer nedan (Simu, 2016b; 

Simu, 2016c; Samuelsson, 2016): 

 

● Dagliga rutiner som var och en ansvarar för - Plocka undan och städa efter sig. 

● Veckovisa rutiner för mer allmän städning - Samtliga är delaktiga vid en bestämd 

tidpunkt varje vecka där städningsuppgifter delas ut.  

● Rutinerna ska inte bara omfatta städning utan också avfallshantering och 

uppföljning. 

 

Som nämnts i kategorin “Ställ i ordning” så ska 5S-stationer finnas tillgängliga runt om 

på arbetsplatsen så att det blir lätt att städa och upprätthålla den eftersträvade 

standarden. Exempel på hur en daglig och en veckovis städrutin kan se ut visas i Figur 6 

och Figur 7 (Simu, 2016b; Simu, 2016c; Samuelsson, 2016).  
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Figur 6. Daglig rutin     Figur 7. Veckorutin 

 

Skapa vana 

I den Ohlssons metodbeskrivning i kapitel 3.1.2 (Ohlsson, 2015). kallas det femte och 

avslutande steget i metoden för Säkra. I NCC:s metodanpassning har man valt att kalla 

det sista steget för Skapa vana. Att skapa vana på byggarbetsplatsen är svårt men också 

viktigt för att den ordning och reda som 5S-metoden har skapat ska kunna behållas. 

Detta ställer främst krav på den arbetsledning som finns på projektet. En av de viktigaste 

delarna i att skapa vana är att chefer stöttar sina projekt och följer upp hur projektet 

arbetar med rutinerna. För att skapa vana så behöver rutiner följas och för att 

kontrollera detta krävs uppföljning. NCC har tagit fram en rad dokument för uppföljning 

som är anpassade efter ett byggprojekt (Simu, 2016b; Simu, 2016c; Samuelsson, 2016): 

 

● Veckovis uppföljning på veckomöten 

● Riktade skyddsronder om 5S 

● Kvartalsuppföljning 

 

Dessa dokument beskrivs i nästkommande kapitel, 3.2.3. För att alla ska kunna ta del av 

uppföljningen bör det visualiseras och poängsättas. På detta sätt kan alla på 

byggarbetsplatsen se hur arbetet med 5S går, både vad som fungerar och vad som 

fungerar mindre bra och behöver utvecklas (Simu, 2016b; Simu, 2016c; Samuelsson, 

2016). 

4.1.3 Verktyg  

I sitt arbete om 5S har avdelningen, Lean Construction, bland annat tagit fram ett antal 

dokument som projekt inom NCC kan ta hjälp av och använda som verktyg för att följa 

upp det 5S-arbete som produktionen gör samt att implementera 5S inom produktionen.  
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Riktad skyddsrond 

I bilaga A finns ett exempel som visar på hur en checklista kan se ut för en riktad 

skyddsrond som fokuserar på de parametrar som är viktiga inom 5S-arbetet. I exemplet 

finns det 16 stycken punkter som ronden ska gå igenom på byggarbetsplatsen. I 

checklistan finns det sedan tre olika alternativ för de olika punkterna: Med anmärkning, 

Utan anmärkning och Ej aktuellt. För varje punkt ska en av dessa tre alternativ kryssas i. 

Tillhörande denna lista finns det även en lista som ska fyllas i med information om de 

punkter som är “Med anmärkning”. Det ska även anges vad som är bristfälligt på just 

den punkten, var bristen finns, när felet senast ska vara åtgärdat, vem som ansvara för 

detta och slutligen ett datum för när felet blev åtgärdat (Lean Construction, 2014a). 

 

Veckouppföljning med 5S 

I ett annat dokument som avdelningen har tagit fram, se bilaga B, finns det en veckovis 

tidsaxel som ska fyllas i efter en färgkod: Röd, Gul och Grön. Röd - Vi håller ej vår nivå. 

gul - Ok med avvikelse. Grön - Godkänt. Denna tidsaxel ska fyllas i efter en veckovis 

uppföljning som utvärderar om projektets rutiner har genomförts och signerats och om 

den bestämda nivån på 5S-arbetet upprätthålls. Om en vecka har fått en röd eller gul 

markering på tidsaxeln ska avvikelser och förbättringsåtgärder antecknas i en 

tillhörande lista (Lean Construction, 2014b). 

 

Poängsättning 

Bilaga C visar en lista som är till för att poängsätta arbetet med 5S-metoden. Denna 

poängsättning ska göras varje månad och omfattar olika områden på byggarbetsplatsen. 

Poängenskalan är mellan ett och fem, där fem är högst. Det finns totalt 15 stycken 

punkter som ska poängsättas - Tre punkter för varje del inom metoden: Sortera, Ställ i 

ordning, Standardisera, Städa och Skapa vana. Detta innebär att den totala poängen kan 

uppgå till 75, där 45 poäng anses vara godkänt. Även detta dokument följer den färgkod 

som beskrivs i veckouppföljningen av 5S:  

1 poäng - Röd, 2 poäng - Mellan röd och gul, 3 poäng - Gul, 4 Poäng - Mellan gul och 

grön, 5 poäng - Grön (Lean Construction, c).  

Trend-poängsättning av 5S 

Ett tillhörande dokument till poängsättningen av 5S är ett diagram och en tabell som 

sammanställer de poäng som projektet har fått på de olika områdena på arbetsplatsen 

under exempelvis ett år. I tabellen anges områden och vilka poäng respektive område 

har fått på månaderna under ett år. I diagrammet sammanställs sedan poängsättningen i 

en linje som följer två axlar: En månadsaxel och en axel över poängsättningen. På detta 

tydliga sätt kan utvecklingen av 5S-arbetet åskådliggöras (Lean Construction, d).  
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Workshop 

Som beskrivet i en av punkterna i 5S-metoden, Ställ i ordning, kan ett av verktygen som 

ett projekt kan använda sig av vara en Workshop. Workshopen ska involvera 

yrkesarbetare, underentreprenörer och arbetsledning och kan till fördel göras 

tillsammans med projektplaneringen inför varje ny fas för projektet. Då arbetsplatsen 

och förhållandena för ett byggprojekt förändras genom de olika skedena är det viktigt att 

anpassa 5S-arbetet för de olika faserna, vilket kan göras i en Workshop. I Workshopen 

ska följande punkter tas upp (Samuelsson, 2016): 

 

● Nivån för den aktuella fasen fastställas 

● Bestämma rutiner för städning 

● Gå igenom och uppdatera inre och yttre APD-plan 

● Fördela arbetsuppgifter för att nollställa arbetsplatsen 

○  Sortera containrar  

○  Markera upplagsytor, etc. 

○  Sortering i ritningsrum 

○  Sortering ute på bygget 

 

4.2 Intervjuer 

Totalt har 11 stycken personer som jobbar på de två projekten intervjuats. Fyra stycken 

av dessa personer är från arbetsledningen och resterande sju personer är yrkesarbetare. 

De intervjufrågor som respondenterna blev tillfrågade följer punkterna nedan: 

 

1. Vilka platser eller arbetsstationer på arbetsplatsen anser du fungerar dåligt så att 

det förhindrar dig från att arbeta produktivt? 

2. Vad är orsaken till att det fungerar dåligt? 

3. Vilka aktiviteter i ditt arbete anser du tar onödigt mycket tid? 

4. Varför tar det onödigt mycket tid? 

5. Vad kan göras bättre i samarbetet mellan yrkesarbetare och arbetsledningen? 

6. Vad kan du själv göra för att förbättra de belysta problemområdena? 

7. Hur tror du det skulle fungera med anvisningar som påminner om förebyggande 

åtgärder för att hålla ordning och reda?   

 

4.2.1 Sammanfattning av intervjuer 

Sammanfattningen är gjord på de 11 intervjuer som finns i bilaga B. Nedan följer en 

sammanfattning av det resultat som intervjuerna har givit.  

 

 

Fråga 1 och 2. 
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Gällande specifika platser som utgör hinder skiljer sig åsikterna åt projekten emellan, 

men grundar sig i samma problem. På Gimoborg finns det problem med förvaring runt 

om på bygget, speciellt i trapphuset och i trappan. Det är vanligt att material och verktyg 

lämnas där och på andra olämpliga platser som egentligen är avsedda för att gå på - 

Detta gör att det kan bli svårt att ta sig fram. Det kan också vara rörigt i såghuset, i 

containrar, bland materialförvaring och i hissar. Anledningen till detta tros 

huvudsakligen grunda sig i ett hektiskt schema. Många plockar inte i ordning och städar 

efter sig då de har arbetat klart på en plats, utan prioriterar istället en ny arbetsuppgift.  

 

Även på Tvärån finns det ett problem med att det är saker i vägen. Det finns dock ingen 

utmärkande plats, men det anses vara generellt stökigt, speciellt inomhus. Det finns 

mycket skräp och material som utgör ett hinder då yrkesarbetare eller arbetsledning ska 

arbeta eller flytta på material inomhus. Liksom på Gimoborg så grundar sig problemet 

även här i att personer är dåliga på att plocka undan och städa efter sig. Nya 

arbetsuppgifter prioriteras.  

 

 

Fråga 3 och 4. 

 

Det finns delade åsikter om vilka aktiviteter som tar onödigt mycket tid inom de båda 

projekten, men främst har letandet efter verktyg och material nämnts. Det kan även 

behöva städas efter andra för att kunna påbörja en arbetsuppgift. Dessa aktiviteter tar 

onödigt mycket tid och beror på att saker flyttas om och att folk är dåliga på att ställa 

tillbaka verktyg och material. Det beror också på dålig planering, då material kan vara 

placerade på platser som inte är optimala. Det kan även förekomma att material och 

liknande inte är beställt, vilket gör att en arbetsuppgift behöver skjutas fram tills dess att 

material har kommit.  

Fråga 5. 

 

Kommunikation mellan yrkesarbetare och arbetsledningen anses vara det som kan 

förbättras mest då det gäller samarbetet mellan de två yrkesgrupperna. Det kan uppstå 

mycket missförstånd, och information som är nödvändig för de olika yrkesgrupperna 

kommer ibland inte fram. Vid arbetsberedningar är det viktigt med kommunikationen så 

att det blir rätt från början. Dessutom är det viktigt att informationen kommer fram i 

rätt tid så att exempelvis material och verktyg kan beställas i tid.  

 

Ett annat förbättringsområde mellan de två yrkesgrupperna är att de borde bli ett bättre 

“vi-tänk”. Många av de intervjuade anser att yrkesarbetare och arbetsledning är för 

grupperade och att de inte delar samma målbild. Samarbetstänket är bristfälligt inom 

projekt vilket gör att yrkesgrupperna ibland jobbar emot varandra. 
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Fråga 6. 

 

Det finns en självmedvetenhet om vad som borde göras bättre. Dock skiljer det sig 

mellan vad yrkesarbetare och arbetsledning anser de själva kan förbättra i sitt arbete. 

Yrkesarbetarna är väl medvetna om att de borde vara bättre på att städa och plocka i 

ordning efter sig då en arbetsuppgift är genomförd. Att vara bättre på att ha uppsikt över 

material som håller på att slut och då meddela detta till en arbetsledare är också något 

som nämns.   

 

Att vara bättre på att förmedla viktig information och att återkoppla är något som 

arbetsledningen huvudsakligen anser att de själva kan bli bättre på. 

 

Fråga 7. 

 

Vad det gäller anvisningar på arbetsplatsen så delar de flesta samma skeptiska åsikter - 

det skulle inte vara negativt för ett projekt, men det skulle troligtvis inte göra någon 

större skillnad heller. En del av de intervjuade anser att de problem som finns inte beror 

på att det finns för lite anvisningar utan snarare på inställningen till arbete kring 

ordning och reda.  

 

 

4.3 Fältobservationer 

De belysta problemområden som intervjuerna resulterat i har legat till grund för de 

fältobservationer som genomförts på de två arbetsplatserna, projektet på Gimoborg och 

på Tvärån. Fältobservationerna har haft som syfte att undersöka om de 

problemområden som intervjuerna pekat på stämmer. Problemen har inom vissa 

områden stämt bra överens med de observationer som har gjorts. På andra platser har 

de till viss del kunnat bekräftas. Fältobservationerna har dokumenterats med bilder som 

presenteras nedan. 
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Figur 8 visar trapphuset på ett plan i en av de tre byggnader som projektet på Gimoborg 

omfattar. Det finns material, verktyg och sladdar som ligger längs väggar bredvid  

gångväg. Dessa objekt utgör inget större hinder, eventuellt kan det försvåra att flytta och 

bära material i trapphuset och det finns möjligtvis också en risk för att snubbla.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Trapphus på Gimoborg  
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Materialupplaget på Gimoborg, som figur 9 visar, har ingen tydlig struktur. 

Traktorföraren är troligtvis medveten om var de olika materialen är placerade, dock kan 

det försvåra för yrkesarbetare eller arbetsledning att hitta material utan att fråga 

traktorföraren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 9. Materialupplag på Gimoborg I 
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Figur 10 visar på en annan del av materialupplaget på Gimoborg. Även här saknas en 

tydlig struktur vilket gör att det kan försvåra att hitta material utan att fråga 

traktorföraren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 10. Materialupplag på Gimoborg II 
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Figur 11 visar samma sak som de två föregående bilderna - ett ostrukturerat och stökigt 

materialupplag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 11. Materialupplag på Gimoborg III 
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Såguset på Gimoborg visas i figur 12. Det finns en del virke som ligger runt 

bordcirkelsågen som till viss del blockerar det fria utrymmet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Såghus på Gimoborg 
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Bilden i figur 13 visar hissen i ett av husen på Gimoborg. Det finns spillmaterial och 

spikar som inte hör hemma där. Det är inte helt ovanligt att hissar på Gimoborg 

fungerar som förvaring. I detta fall finns inget större hinder men vid de tillfällen då det 

förvaras mer material i hissarna kan det bli svårt att åka flera personer eller transportera 

verktyg och material till olika våningsplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 13. Hiss på Gimoborg 
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Containrar på arbetsplatsen ska fungera som förvaringsutrymme för exempelvis verktyg, 

spikar, skruvar och fogmassor. Som figur 14 visar, är förvaringen inte strukturerad. 

Kartonger och burkar med fästdon är placerade överallt. Hyllorna används inte på ett 

optimalt sätt vilken kan resultera i att det tar lång tid för yrkesarbetarna att hitta 

specifika objekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 14. Container på Gimoborg I 
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Figur 15 är också en bild på en container på Gimoborg. På hyllorna finns maskiner 

förvarade. Sladdar hänger ned från hyllorna. Placeras elverktygen i högar, som på 

bilden, kan det ta onödig tid att hitta och få ut verktyg med sladdknutar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 15. Container på Gimoborg II 
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Under ett arbetsmoment blir det lätt stökigt då material tillfälligt behöver förvaras på en 

yta. I figur 16 visas en lägenhet som fungerar som förvaring av bruk. Det finns många 

tomma säckar och annat skräp som ligger i vägen. Detta kan utgöra ett hinder om någon 

behöver ta sig förbi med material eller stora verktyg, som en dammsugare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 16. Lägenhet på Gimoborg 
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Figur 17 visar på en del av Tväråns materialupplag. Det ligger en presenning i vägen för 

gångvägen och placeringen av de vita säckarna är inte optimal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 17. Materialupplag på Tvärån I 
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En annan del av materialupplaget och arbetsplatsen utomhus visas i figur 18. Liksom på 

föregående bild så är placeringen av material och liknande dåligt arrangerat och tar upp 

onödigt mycket utrymme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 18. Materialupplag på Tvärån II 
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Entréplanet i ett av husen på Tvärån visas i figur 19, 20 och 21. Det är stökigt och en del 

material och sladdar ligger utspridda. Detta kan göra det svårt att flytta omkring 

material och större maskiner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19. Entréplan på Tvärån I 
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I figur 20 kan man bland annat se sladdar och skräp som blockerar gångvägen vilket kan 

göra det svårt att förflytta material inomhus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20. Entréplan på Tvärån II 
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I trapphuset på ett av entréplanen på Tvärån, som visas i figur 21, finns det mycket 

sladdar som ligger på golvet. Som beskrivet kan det försvåra att flytta material och större 

maskiner, som en dammsugare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 21. Trapphus på Tvärån  
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På bilden i figur 22 visas en container på Tvärån. Material, kartonger och verktyg ligger 

utspridda och det finns ingen ordning. Detta gör att det tar tid för yrkesarbetare att hitta 

saker och dessutom att röra sig i containern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 22. Container på Tvärån I 
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Figur 23 visar också en container på Tvärån. Det finns ingen struktur på förvaringen 

vilket gör att det återigen kan bli svårt att finna det som eftersöks.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 23. Container på Tvärån II 
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Containern i figur 24 följer samma mönster som de övriga containrar - ostrukturerat och 

stökigt. Det finns många kartonger på hyllor och på golvet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 24. Container på Tvärån III 
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5 Analys 

Som redovisat i resultatkapitlet har NCC själva tagit fram mycket material för hur 

produktionen ska arbeta med 5S, men det finns ytterligare delar från Ohlssons 

metodbeskrivning, kapitel 3.1.2 (Ohlsson, 2015), som NCC kan använda sig av för att 

underlätta införandet och arbetet med metoden – speciellt de delar från kapitel 3.1.2 

som berör konkreta praktiska exempel på genomförande och planering av metoden. I 

företagets metodtillämpning, kapitel 4.1.2, finns det mycket material om vad som ska 

göras men inte lika mycket om vem, hur eller när något ska genomföras, vilket går att 

hämta ur Ohlssons metodbeskrivning, kapitel 3.1.2 (Ohlsson, 2015).  

 

Utöver den redan befintliga metodanpassningen som NCC har gjort så bör 5S-arbetet 

inom produktionen speciellt fokusera på de problemområden som yrkesarbetare och 

arbetsledningen lyft fram i intervjuerna och som har kunnat styrkas och bekräftas 

genom fältobservationerna, kapitel 4.2 och kapitel 4.3.  

 5.1 Problemområden 

Dessa problemområden utgår från sammanställningen av resultatet av intervjufrågorna i 

kapitel 4.2.   

 

● Att städa och plocka i ordning efter sig själv fungerar dåligt. 

○  Förekommer skräp, verktyg och material på transportvägar och andra 

gemensamma arbetsytor. 

○  Containrar är stökiga 

○  Beror oftast på ett hektiskt schema och att nya arbetsuppgifter prioriteras. 

● Materialförvaringen utomhus och inomhus är inte alltid genomtänkt. 

○  Placeringen av material är inte optimalt. 

○  Materialupplag kan vara stökiga. 

○  Beror delvis på dålig planering men också på att material sprids ut utan att 

ställas tillbaka. 

● Kommunikationen mellan medarbetare är bristfällig. 

○  Gäller främst mellan yrkesarbetare och arbetsledningen 

○  Nödvändig information kommer ibland inte fram alls eller i rätt tid. Kan 

gälla beställning av material, verktyg eller liknande. 

● Projektgruppens inställning. 

○  Yrkesarbetare och arbetsledning kan ibland arbeta mot varandra istället 

för med.  

○  Samarbetet är bristfälligt och det finns en avsaknad av “vi-tänk”. 

○  Självmedvetenheten om vad gemene man inom projektet borde göra bättre 

finns, men det prioriteras bort för nya arbetsuppgifter.  
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5.2 Utvecklingsförslag 

Utvecklingsförslagen syftar till att förbättra metodanpassningen som avdelningen, Lean 

Construction, tagit fram. Målet är att förslagen ska göra det enklare för ett projekt att 

införa och arbeta med 5S-metoden på arbetsplatsen. I detta kapitel redovisas de förslag 

och de delar från Ohlssons metodbeskrivning, kapitel 3.1.2 (Ohlsson, 2015), som NCC 

bör ha med i sin metodanpassning för att förenkla införandet av metoden i produktionen 

och för att kunna åtgärda de problemområden som lyfts fram i intervjuundersökningen. 

Hänsyn har tagits till de problem som lyfts fram i intervjuerna i resultatet, kapitel 4.2.   

 

5.2.1 Sortera   

Då arbetsplatsen ska nollställas behöver först projektets berörda parter samlas för att 

komma fram till vad sorteringsarbetet omfattar, vilka som ansvarar för vad, när 

sorteringen ska genomföras och hur det ska göras. Samlingstillfället kan också ses som 

ett startmöte för 5S-arbetet. På startmötet kan projektets deltagare tillsammans 

bestämma hur genomförandet av sorteringen ska gå till - alltså svara på frågorna: 

 

● När ska sorteringen genomföras, vid ett tillfälle eller vid flera? När är dessa 

tillfällen? 

● Ska deltagare delas upp i grupper som har olika ansvarsområden? 

● Ska arbetsplatsen delas in i olika zoner med tillhörande ansvarsgrupper? 

● Vad ska göras vid respektive tillfälle och vilka ansvarar för vad? 

● Vilka ytor ska avses som karensytor? 

 

Förslagsvis bör projektet på startmötet även ha en genomgång om 5S-metoden på 

arbetsplatsen. Om yrkesarbetare och arbetsledning får en inblick i vad metoden innebär 

för projektet och vilka fördelar alla får av att arbeta med 5S så kan det resultera i att det 

blir enklare att motivera varför tid ska avsättas till att hålla ordning och reda.  

5.2.2 Ställ i ordning 

Efter att byggarbetsplatsen är sorterad ska arbetsplatsens struktur fastställas. Tanken är 

att arbetsplatsen ska optimeras och utformas på ett ergonomiskt sätt. Som avdelningen 

Lean Construction beskriver så behöver yrkesarbetare, underentreprenörer och 

arbetsledning tillsammans med projektplaneringen fastställa den inre och yttre APD-

planen. Något som också behöver beaktas vid utformningen är de gemensamma verktyg 

som används. Vissa av dessa gemensamma verktyg behöver tilldelas ett hemmaläge så 

att de blir lättare att hitta. Då projektet har bestämt arbetsplatsens struktur behöver 

genomförandet av detta planeras. Detta kan göras på samma sätt som i det föregående 

steget. Nämligen att svara på ett antal frågor: 

 

● När ska arbetsplatsen ställas i ordning? Vid ett eller flera tillfällen? När är dessa 

tillfällen? 

● Vad ska ställas i ordning och markeras?  

● Vad ska göras vid respektive tillfälle? 
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● Ska deltagare delas upp i grupper som har olika ansvarsområden? 

● Ska arbetsplatsen delas in i olika zoner med tillhörande ansvarsgrupper? 

 

Då alla vet vad de ansvarar för att göra, när det ska göras och hur det ska gå till kan 

arbetet med att ställa i ordning påbörjas. Viktigt är att ordningen som skapas kan 

visualiseras med exempelvis markeringar och skyltar.   

 

5.2.3 Standardisera 

Även inom denna del behöver projektet samlas för att komma fram till vilken standard 

som ska gälla. Standarden ska berätta för alla vilken nivå som ska upprätthållas och hur 

en plats förväntas se ut efter att någon har varit där. På mötet behöver följande punkter 

besvaras: 

 

● På vilka delar av arbetsplatsen behöver det finnas en standard och vad ska denna 

vara?  

● Vilket arbete behöver göras på de olika platserna för att upprätthålla standarden? 

● Hur ska arbetet genomföras? Vissa arbetsuppgifter kan behöva tillhörande 

instruktioner för att de ska ske på ett säkert och korrekt sätt.  

● Vem ansvarar för att en standard upprätthålls på de olika platserna? 

● När behöver arbetet genomföras? 

● På vilket sätt ska informationen för standarden förmedlas på de olika platserna?  

 

Då dessa punkter har besvarats kan de dokument som behövs för att förmedla 

informationen tas fram och sättas upp. Vem som ansvarar för detta bör också fastställas 

på mötet. Standarder behöver berätta vad, vem, när och hur något ska genomföras för 

att ordning och reda ska bibehållas. 

 

5.2.4 Städa 

I mötet då projektets standarder fastställs kan yrkesgrupperna även bestämma de 

städrutiner som alla ska arbeta med. Dessa rutiner ska sättas upp för att den bestämda 

nivån av ordning och reda ska bevaras. Då rutinerna utformas behöver gruppen besvara 

följande frågor: 

 

● Vad ska ingå i den dagliga städrutinen som var och en ansvarar för?  

● Vad ska ingå i den veckovisa städrutinen som omfattar hela bygget? 

● Ska veckostädningen delas upp över grupper som ansvarar för olika områden? 

● Hur lång tid bör den dagliga respektive den veckovisa städningen ta? 

● Ska det finnas en rutin för städarbetet som ska göras efter ett utfört 

arbetsmoment och vad bör denna rutin innehålla?   

● Vilken utrustning behöver köpas in för att kunna utföra rutinerna? 
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Ett alternativ i städarbetet är att dela upp avfallshanteringen i två steg. I den dagliga 

städrutinen kan spillmaterial och skräp slängas i en mindre mer centralt belägen 

avfallsbehållare - denna kan placeras vid en 5S-station. Vid den veckovisa städningen 

kan ett moment vara att tömma och sortera den mindre behållarens innehåll i den stora 

avfallshanteringen.  

 

 

5.2.5 Skapa vana 

Att skapa vana är det sista och avgörande steget för att 5S-metoden ska bli en del av det 

dagliga arbetet. Att skapa vana ställer huvudsakligen krav på att arbetsledningen följer 

upp och dokumenterar hur 5S-arbetet går. Som beskrivet har avdelningen, Lean 

Construction, tagit fram dokument som projekt kan använda sig av för att utvärdera 5S-

arbetet, men arbetsledningen behöver först bestämma hur uppföljningen ska 

genomföras. På samma sätt som tidigare behöver en rad frågor besvaras av 

arbetsledningen som ansvarar för uppföljningen: 

 

● Vem ansvarar för att göra den veckovisa uppföljningen? 

● Vem ansvarar för att göra den riktade skyddsronden? 

● Vem ansvarar för kvartalsuppföljningen? 

● Ska ett rotationsschema användas för att fördela ansvaret för uppföljningen? 

● Hur ska ett ej fungerande 5S-arbete följas upp?  

● Hur ska ett väl fungerande 5S-arbete belönas? 

 

För att skapa en vana på ett projekt kan ett kort möte i början av veckan standardiseras. 

Mötet kan hållas i fikarummet där alla medarbetare ska närvara och diskutera den 

kommande veckan - tanken är att bristen på kommunikation och samarbetet mellan 

yrkesgrupperna ska åtgärdas. Förslag på ämnen som kan diskuteras på mötet: 

 

● Återkoppling av föregående veckas 5S-arbete utifrån veckouppföljning. 

● Fördelning av uppgifter för att åtgärda brister eller problem. 

● Informera om leveranser som kommer och vart i materialupplaget som det 

placeras.  

● Informera om material som behöver beställas. 

● Diskutera annan relevant information som berör ordning och reda på 

arbetsplatsen.  

 

5.3 Lösningsförslag 

Utifrån litteraturstudier, intervjuer och fältobservationer som denna studie har omfattat 

har ett lösningsförslag tagits fram. Detta lösningsförslag är ett dokument som beskriver 

hur NCC kan arbeta med metoden inom sina projekt. Lösningsförslaget finns som 

bilaga F. 
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6 Slutsats 

 

Hur arbetar NCC med metoden i dagsläget?  

Metodtillämpningen av 5S inom NCC har kommit långt. Det finns tydliga anvisningar 

om vad företaget ska arbeta med för att hålla ordning och reda på arbetsplatsen. Det 

material som en av NCC:s avdelningar, Lean Construction, har tagit fram har även 

testats på verkliga projekt. Försöken har givit goda resultat som visar på många fördelar. 

Dock förekommer inte metodarbetet i någon stor utsträckning. Det beror på att det finns 

för lite framtaget material om hur ett projekt praktiskt ska genomföra 5S-arbetet. Det 

finns säkert fler orsaker, men inget som har upptäckts i denna studie.  

  

Vad betyder 5S-metoden för NCC:s produktion? 

NCC strävar efter att arbeta med metoden inom sin produktion, inte bara för att arbetet 

ska kunna ske mer flödeseffektivt, utan även för att det ger ett positivt utfall på bland 

annat miljön, trivseln och på arbetssäkerheten. De kan se att de resurser som ett projekt 

behöver lägga ned på arbete kring 5S ger mångfalt tillbaka. Arbetet kring metoden 

involverar alla yrkesgrupper inom produktionen och även personer utanför 

arbetsplatsen. Dock är samarbetet kring metoden något som uppfattas problematiskt, så 

som projekten ser ut idag – det finns en avsaknad av ett ”vi-tänk”. Vilka delar av 

produktionen som metoden bör fokusera på är svårt att svara på, men det finns en del 

problemområden som tros vara återkommande i projekt inom NCC. Problemen gäller 

framförallt städning, materialhantering, kommunikation och den inställning som 

projektmedlemmar har till att arbeta med en god ordning. 

 

Hur ska produktionen arbeta med metoden i framtiden? 

Vad NCC saknar i sin metodtillämpning är främst kunskap om hur de rent praktiskt ska 

kunna genomföra implementeringen av metoden, vilket också är den största skillnaden 

mellan NCC:s metodbeskrivning, kapitel 4.1, och Ohlssons metodbeskrivning, kapitel 

3.1.2 (Ohlsson, 2015) – Ohlssons metodbeskrivning, kapitel 3.1.2 (Ohlsson, 2015), har 

tydliga riktlinjer på vad, hur, när och vem som ska arbeta med metodens olika steg, 

vilket gör att det blir lättare att implementera inom en verksamhet. NCC har tagit fram 

mycket material gällande vad de ska arbeta med inom 5S, men det saknas delar om hur, 

när och vem som ska planera och genomföra arbetet. Vidare kvarstår delen med att 

skapa en vana av metoden. Lean-avdelningen, Lean Construction, på NCC har tagit fram 

dokument som ska hjälpa arbetsledningen att följa upp det 5S-arbete som projektet 

jobbar med, och visar även hur viktigt det är att chefer stöttar metoden i sina projekt. 

Dock saknas material kring hur NCC ska arbeta för att ändra inställningen till ordning 

och reda, som intervjuer har påvisat är ett problem. Det studien har visat är att det 

främst ställer krav på ledningen, där uppföljning är av en central roll. Vidare behöver 

platschefer och arbetsledare vara hårda med förebyggande åtgärder, men också 

belöning. På detta sätt kan personer inom projektet bli mer motiverade till att arbeta 

med 5S-metoden. 
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7 Diskussion  

7.1 5S-metoden 

Att införa en ny metod inom ett företag tror jag ställer stora krav på dess anställda - 

Invanda arbetsmetoder kan plötsligt inte längre följas, vilket troligtvis blir det största 

problemet en verksamhet står inför då de ska implementera 5S. Att genomföra de fyra 

första delarna av metoden handlar om att sätta upp och genomföra arbetsuppgifter, men 

att skapa vana innebär däremot att ledningen måste ändra en hel företagskultur. Lyckas 

inte verksamheten med att få med alla tror jag att den struktur som byggts upp skulle 

falla som dominobrickor. Är det några som väljer att inte följa de standarder som satts 

upp skulle fler och fler ifrågasätta metodarbetet. Detta betyder att ledningens största 

utmaning blir att motivera, följa upp och åtgärda brister för att kunna säkra ett fortsatt 

5S-arbete.  

 

Byggbranschen och NCC är inget undantag. Snarare kan det inom produktionen och 

liknande verksamheter bli ännu svårare att föra in och skapa en vana. Varför 

utmaningen skulle bli större beror enligt mig på att förhållandena ständigt ändras.  

 

Trots detta ställer jag mig positiv till användandet av 5S-metoden inom NCC:s 

produktion. Som utvärderingar har visat på så finns det många fördelar att hämta från 

att arbete med ordning och reda, men för att kunna nå dit så behöver metoden få testas, 

misslyckas och utvecklas. Då ett projekt har börjat se resultat blir det lättare att motivera 

ett fortsatt arbete. Fram tills dess behöver ledningen vara hård med att följa upp, 

utvärdera och delegera ut förebyggande åtgärder.  

7.2 Lösningsförslaget 

Målet med detta examensarbete var att ta fram ett lösningsförslag som NCC ska kunna 

utgå ifrån och använda sig av då 5S-metoden ska implementeras i produktionen. Jag 

anser att jag till viss del har lyckats med detta. Inledningsvis var tanken att 

lösningsförslaget till större del skulle bestå av konkreta checklistor som skulle kunna 

användas runt om på en byggarbetsplats. Allteftersom projektet gick insåg jag att det 

skulle bli svårt att ta fram sådana checklistor då de skulle behöva projektanpassas - det 

var enklare att ta fram riktlinjer om hur planeringen och genomförandet kan gå till inom 

metoden. Möjligheten finns att resultatet av intervjuerna inte är helt representativ för 

hela NCC:s produktion och att en mer omfattande undersökning skulle ge tydligare svar 

på mer exakta problemområden.  

7.3 Förslag på fortsatta studier 

För att kunna göra en bättre anpassning av metoden tror jag att arbetsvanor skulle 

behöva undersökas. Om man kan få ett tydligare svar på varför det blir oordning på 

arbetsplatsen så tror jag att det blir lättare att se vilka parametrar som är avgörande för 
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att få metoden att fungera. Dessutom tror jag att delen med att skapa vana kommer att 

vara en stor utmaning för produktionen och inte minst för arbetsledningen. Inför 

fortsättningen tror jag därför att NCC borde göra en vidare undersökning av hur 

projektet kan motiveras på bästa sätt så att den ordning och reda som skapas kan 

bibehållas.  

7.3.1 Metod 

Intervjuerna som genomfördes begränsade det resultat som de visade på. Empirin som 

har presenterats från intervjuerna är begränsade till sin omfattning. För att få en rättvis 

bild skulle fler personer och yrkesgrupper från fler projekt behöva ingå i 

intervjuundersökningen.  

 

Även fältobservationerna var begränsade och gav inte en allsidig bild av hur 

arbetsplatsen ser ut. För att veta detta skulle observationer behöva göras vid flera 

tillfällen och under en längre tid, så att en mer allmän och generell bild kan presenteras.  
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(Lean Construction, 2014b) 
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Bilaga B - Veckouppföljning 

 

 

 

 

 

 

 

(Lean Construction, 2014b) 

 

 



         
Axel Roll                                                                                            Umeå Universitetet, TFE 
5S i produktionen  Institutionen för Tillämpad Fysik och Elektronik 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

(Lean Construction, 2014b) 
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Bilaga C - Poängsättning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

(Lean Construction, c) 
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Bilaga D – Trend poängsättning 

 

 

 

 

 

 

 

(Lean Construction, d) 
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Bilaga E - Intervjuer 

Datum för intervjuerna: 2016-05-09 

 

(1) Namn:   Yrkesgrupp: Platschef  
 

1. Vilka platser eller arbetsstationer på arbetsplatsen anser du fungera dåligt så att 
det förhindrar dig från att arbeta produktivt? 
Trapphus kan vara svåra att gå i.  

2. Vad är orsaken till att det fungerar dåligt? 
Det är stökigt. Trapphusen har blivit en plats där virke och verktyg förvaras. 

3. Vilka aktiviteter i ditt arbete anser du ta onödigt mycket tid? 
Kontera i mappen och hantera räkningar. Alla utgifter och köp ska finnas med.   

4. Varför tar det onödigt mycket tid? 
Det är mycket arbete angående det vilket måste göras. Måste göra en prognos var 
tredje månad. Alla utgifter ska dokumenteras.  

5. Vad kan göras bättre i samarbetet mellan yrkesarbetare och arbetsledningen? 
Har fler möten och arbetsberedningar. Arbetsberedningar är viktigt så att alla 
förstår – Arbetsledning som yrkesarbetare. Med mer sådant så blir 
kommunikationen mer klar och det finns mindre risk för misstolkningar.  

6. Vad kan du själv göra för att förbättra de belysta problemområdena? 
För tillfället ligger problemet i att det finns för lite folk, vilket inte ligger på 
platschefens ansvar. Dock kan kommunikationen bli bättre  

7. Hur tror du det skulle fungera med anvisningar som påminner om förebyggande 
åtgärder för att hålla ordning och reda?  
Tror att det kan bli svårt att motivera yrkesarbetare att följa anvisningar. De 
prioriterar att jobba framför att exempelvis städa undan.  

 

 

(2) Namn: Yrkesgrupp: Arbetsledare  
 

1. Vilka platser eller arbetsstationer på arbetsplatsen anser du fungera dåligt så att 
det förhindrar dig från att arbeta produktivt? 
Trapphus är stökiga vilket gör att det kan bli svårt att ta sig fram.  

2. Vad är orsaken till att det fungerar dåligt? 
Det förvaras mycket saker i trapphuset då det inte används.  

3. Vilka aktiviteter i ditt arbete anser du ta onödigt mycket tid? 
Vet ej 

4. Varför tar det onödigt mycket tid? 
- 

5. Vad kan göras bättre i samarbetet mellan yrkesarbetare och arbetsledningen? 
Kommunikation – Om båda parter är noga med kommunikationen mellan 
varandra så blir det rätt från början. Exempelvis så är det viktigt att 
arbetsledningen frågar vad som behövs och när det behövs, speciellt vid 
arbetsberedning. Yrkesarbetare behöver då vara noga med att tydliggöra detta.  

6. Vad kan du själv göra för att förbättra de belysta problemområdena? 
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Tydligare arbetsberedningar. Anteckna det som har sagts och vara bättre på att 
kommunicera. Yrkesarbetare är bekväma med att kunna gå till ledningen och 
förvänta sig att de ska hålla koll på det mesta. Säga till att kommunikationen är 
viktig och att de behöver informera och anteckna om saker som behöver beställas 
etc.  

7. Hur tror du det skulle fungera med anvisningar som påminner om förebyggande 
åtgärder för att hålla ordning och reda?  
Det finns en mall om vad som ska tas upp på en arbetsberedning exempelvis men 
den är generell. Anvisningar som är anpassad efter olika arbetsmoment skulle 
vara uppskattat och något som troligtvis skulle fungera bättre. Tydligare 
anvisningar om vad som behöver göras skulle förbygga missar och förseningar i 
produktionen. 

 

 

(3) Namn:  Yrkesgrupp: Snickare 
 

1. Vilka platser eller arbetsstationer på arbetsplatsen anser du fungera dåligt så att 
det förhindrar dig från att arbeta produktivt? 
Trapphus och hiss är stökiga. Containrar kan vara ett problem då det är stökigt 
och rörigt. 

2. Vad är orsaken till att det fungerar dåligt? 
Det förvaras mycket i trapphus och hiss. För bråttom så att man inte hinner städa 
och plocka i ordning. Vid leveranser blir det hektiskt, speciellt om man redan 
ligger efter. Man hoppar på något nytt innan man hinner göra i ordning 
arbetsplatsen man var på. Man är lat. 

3. Vilka aktiviteter i ditt arbete anser du ta onödigt mycket tid? 
Leta efter material och verktyg. Blir svårt att hitta när det flyttas om.  

4. Varför tar det onödigt mycket tid? 
Måste leta efter saker ofta vilket tar tid.  

5. Vad kan göras bättre i samarbetet mellan yrkesarbetare och arbetsledningen? 
För få i arbetsledningen så det blir mycket arbete på dom.  

6. Vad kan du själv göra för att förbättra de belysta problemområdena? 
Se till att städa efter en själv då man lämnar och eller avslutar sin arbetsuppgift. 
Det hade funkat bättre om man städar efter sig själv så att nästa person som 
kommer har en ren och ordentlig arbetsplats då den personen tar över. Det kan 
innebära att man behöver skjuta på nästa arbetsmoment.  

7. Hur tror du det skulle fungera med anvisningar som påminner om förebyggande 
åtgärder för att hålla ordning och reda?  
Har mycket av det som bör göras i bakhuvudet. Men det skulle inte vara något 
negativt.   

 

 

(4) Namn:  Yrkesgrupp: Murare och betongare 
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1. Vilka platser eller arbetsstationer på arbetsplatsen anser du fungera dåligt så att 
det förhindrar dig från att arbeta produktivt? 
Såghuset är vanligt förekommande dåligt. Bygget generellt. Trappen och 
trapphuset – ses som en avlastningsplats. 
 

2. Vad är orsaken till att det fungerar dåligt? 
Dåligt efterhållet. Måste plocka och städa undan då man kommer till såghuset och 
andra gemensamma arbetsytor.  

3. Vilka aktiviteter i ditt arbete anser du ta onödigt mycket tid? 
Man behöver städa inför varje arbetsuppgift. Dåligt städat efter folk.  
 

4. Varför tar det onödigt mycket tid? 
Att städa tar tid 

5. Vad kan göras bättre i samarbetet mellan yrkesarbetare och arbetsledningen? 
Det funkar bra. Arbetsledaren får dock inte tro sig veta allt och vara arrogant. 
Arbetsledare bör vara ödmjuk mot yrkesarbetare.  

6. Vad kan du själv göra för att förbättra de belysta problemområdena? 
Plocka bort efter sig. Man bör alltid ha i åtanke att det kommer en som ska arbeta 
efter en.  

7. Hur tror du det skulle fungera med anvisningar som påminner om förebyggande 
åtgärderf ör att hålla ordning och reda?   
Tydliga ordningsregler. Ska inte förvänta sig att folk städer efter sig. Det bör vara 
uppstyrt. Lättsam inställning. Frihet under ansvar.  

 

(5) Namn: Yrkesgrupp: Betongare 
 

1. Vilka platser eller arbetsstationer på arbetsplatsen anser du fungera dåligt så att 
det förhindrar dig från att arbeta produktivt? 
Trapphus kan vara stökigt, dock inget större problem. 

2. Vad är orsaken till att det fungerar dåligt? 
Folk lägger ofta saker där.  

3. Vilka aktiviteter i ditt arbete anser du ta onödigt mycket tid? 
Skrotning, bila golv, tak och vinklar.  

4. Varför tar det onödigt mycket tid? 
Formar man väggar och sådant dåligt så blev det mycket skrotning. 

5. Vad kan göras bättre i samarbetet mellan yrkesarbetare och arbetsledningen? 
Bör jobba mer som ett arbetslag. Hjälps åt så gott det går och inte säga ”detta är 
inte min arbetsuppgift”. Alla är med i projektet och bör ha samma målbild, vilket 
det ibland inte verkar som. 

6. Vad kan du själv göra för att förbättra de belysta problemområdena? 
Lära sig av sina fel. Upptäcker man något som kan göras bättre så ska man ha 
detta i åtanke till nästa gång – inte hamna i en och samma arbetsvana. Kan alltid 
bli bättre på att städa efter mig själv.  

7. Hur tror du det skulle fungera med anvisningar som påminner om förebyggande 
åtgärder för att hålla ordning och reda?  
Hade kanske hjälpt. Det skadar inte. 

 

 



         
Axel Roll                                                                                            Umeå Universitetet, TFE 
5S i produktionen  Institutionen för Tillämpad Fysik och Elektronik 

10 
 

(6) Namn: Yrkesgrupp: Snickare 
 

1. Vilka platser eller arbetsstationer på arbetsplatsen anser du fungera dåligt så att 
det förhindrar dig från att arbeta produktivt? 
Kan vara trångt på sina ställen. Kan vara svårt att arbeta på höjder.  
Mycket saker i vägen, som material och verktyg. Kan vara bättre ordning i 
containrar - Inte så ordningssamt som det ser ut nu. 

2. Vad är orsaken till att det fungerar dåligt? 
Folk tar sig inte tid till att städa eller plocka iordning. Har mycket att göra. 
Gemensamma arbetsytor är problematiska, som containrar, såghus och liknande. 

3. Vilka aktiviteter i ditt arbete anser du ta onödigt mycket tid? 
Leta efter verktyg inför ett nytt moment. Kan även vara dåligt planerat inför ett 
utförande. Arbetsberedning ska vara planerat i god tid i förväg och vara tydliga.  

4. Varför tar det onödigt mycket tid? 
Folk lägger saker lite överallt och lägger inte tillbaka. Mycket saknas ibland och 
skulle behöva beställas i god tid, som material. Material är ibland inte beställt 
inför ett nytt arbetsmoment eller så är det svårt att hitta. Svårt att veta hur 
mycket man behöver exempelvis spik och svårt att veta hur mycket som behövs 
vilket gör att material kan ta slut.  

5. Vad kan göras bättre i samarbetet mellan yrkesarbetare och arbetsledningen? 
Det fungerar bra men kommunikationen kan bli bättre.  

6. Vad kan du själv göra för att förbättra de belysta problemområdena? 
Kan bli bättre på att ställa tillbaka och städa. Försöka hålla koll på material och 
sådant, men det görs redan, kanske kan göras bättre.  

7. Hur tror du det skulle fungera med anvisningar som påminner om förebyggande 
åtgärder för att hålla ordning och reda?    
Tror inte att det skulle göra en så stor skillnad. För underentreprenörer kan det 
vara bra med anvisningar.  

 

 

(7) Namn:  Yrkesgrupp: Snickare 
 

1. Vilka platser eller arbetsstationer på arbetsplatsen anser du fungera dåligt så att 
det förhindrar dig från att arbeta produktivt? 
Ibland är virkets placering bland materialförvaringen inte planerat. Kan vara 
rörigt med virke, ligger olika dimensioner i samma hög. Material kan ligga var 
som helst, speciellt om det är mycket folk. Gäller även spik och verktyg.  

2. Vad är orsaken till att det fungerar dåligt? 
Dålig kommunkation. Traktorchaufför kanske lägger fram och staplar dåligt. 
Materialupplag dåligt ibland. Arbetsledning och yrkesarbetare bör kommunicera 
mer.  

3. Vilka aktiviteter i ditt arbete anser du ta onödigt mycket tid? 
Skyddsarbete tar lång tid.  Leta efter material och verktyg. På rekab hade man 
egen verktygslåda som man ansvarade för själv. Leta efter saker tar generellt 
onödig mycket tid. Vissa saker är inte beställda i tid. Exempelvis behöver det 
handspikas ibland då det tar slut på spik på band. Kan behöva hoppa mellan olika 
arbetsuppgifter då det är brist på material eller verktyg. Kan vara glömt eller brist. 

4. Varför tar det onödigt mycket tid? 
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Folk lägger inte tillbaka verktyg och brukar låna ut till varandra vilket gör att de 
ofta “försvinner”. Har man inga egna verktyg så är det allas vilket gör att folk inte 
bryr sig lika mycket. Om man behöver hoppa mellan olika arbetsuppgifter tar det 
längre tid att genomföra dem än om man kunde slutföra ett arbete åt gången. 

5. Vad kan göras bättre i samarbetet mellan yrkesarbetare och arbetsledningen? 
Ha en bättre kommunikation så att båda parter vet vad som exempelvis behövs 
och vad som behöver beställas. Yrkesarbetare behöver hålla koll på material 
själva, vilket arbetsledningen också borde ha koll på.  

6. Vad kan du själv göra för att förbättra de belysta problemområdena? 
Lämna tillbaka saker och ställa tillbaka saker på rätt plats. Hålla koll på vad som 
behövs om det håller på att ta slut. Hålla koll på sina egna saker men också på det 
stora hela. Inte ta för givet saker. Vara bättre på att kommunicera och anteckna.  

7. Hur tror du det skulle fungera med anvisningar som påminner om förebyggande 
åtgärder för att hålla ordning och reda?   
Det finns redan rätt bra anvisningar med arbetsberedning. Men det kan hjälpa, 
inget negativt. Erfarenheter av tidigare byggen har varit bra med instruktioner, 
men det börjar bra för att sedan gå tillbaka till ursprungsläget – Oordning.  

 

 

(8) Namn:  Yrkesgrupp: Snickare 
 

1. Vilka platser eller arbetsstationer på arbetsplatsen anser du fungera dåligt så att 
det förhindrar dig från att arbeta produktivt? 
Funkar ganska bra som det är. Anser inte att någon specifik plats utgör ett hinder 
för mitt arbete. Städning är dock dåligt, mest inomhus. 

2. Vad är orsaken till att det fungerar dåligt? 
Folk prioriterar att jobba framför att städa undan och plocka i ordning efter sig, 
även fast detta ingår i ackordet. 

3. Vilka aktiviteter i ditt arbete anser du ta onödigt mycket tid? 
Ställningar med gips står konstigt som gör att man måste gå mycket för att hämta 
och flytta materialet.  

4. Varför tar det onödigt mycket tid? 
Det är dåligt planerat så att material placeras på platser som inte är optimala. 

5. Vad kan göras bättre i samarbetet mellan yrkesarbetare och arbetsledningen? 
Ingenting specifikt. Kommunikationen är viktig och kan kanske förbättras.  

6. Vad kan du själv göra för att förbättra de belysta problemområdena? 
Kan alltid göra saker bättre, som att städa eller säga till då det är något som 
behövs. 

7. Hur tror du det skulle fungera med anvisningar som påminner om förebyggande 
åtgärder för att hålla ordning och reda?  
Kan bli bättre, men blir nog svårt att få folk att följa dessa. Sortering kräver 
mycket tid vilket anvisningar kanske kan underlätta med om det står vart saker 
ska sorteras - Bra för miljön men dåligt för produktionen.  

 

 

(9) Namn: Yrkesgrupp: Snickare 
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1. Vilka platser eller arbetsstationer på arbetsplatsen anser du fungera dåligt så att 

det förhindrar dig från att arbeta produktivt? 
Bottenvåningen får mycket skräp som är i vägen. Överbliven material är svår att 
bära ut då det är stökigt. Vill vara nära avfallshanteringen.  

2. Vad är orsaken till att det fungerar dåligt? 
Materialet som kommer med leveranser måste in för att det ska täckas men 
placeras ibland på olämpliga ställen. Skräp och spillmaterial lämnas kvar på 
bottenvåningen.  

3. Vilka aktiviteter i ditt arbete anser du ta onödigt mycket tid? 
Dubbeljobb. Flytta saker om de står fel. Rätt sak ska på rätt plats från början 
behövs. Exempel: Gipsbuntar ska till rätt plats. Det händer också att man behöver 
leta efter saker som andra har tagit eller glömt att lämna tillbaka. 
 

4. Varför tar det onödigt mycket tid? 
Traktorföraren ställer fel saker på fel ställe vilket beror på dålig kommunikation. 
Arbetsberedningen är viktig för att folk ska veta vad som ska göras, vilket ibland 
kan vara bristfällig. Folk lämnar material och verktyg på fel ställen.  

5. Vad kan göras bättre i samarbetet mellan yrkesarbetare och arbetsledningen? 
Samordningsmöten och arbetsberedning bör gå rätt till så att alla är medvetna om 
det som behövs.   

6. Vad kan du själv göra för att förbättra de belysta problemområdena? 
Se till att plocka undan efter ett arbetsmoment är slutfört.  

7. Hur tror du det skulle fungera med anvisningar som påminner om förebyggande 
åtgärder för att hålla ordning och reda?    
Det hade kanske kunnat förbättra situationen, men oftast vet folk vad som bör 
göras när det gäller att underhålla bygget men är för lata.  

 

 

(10) Namn: Yrkesgrupp: Arbetsledare 
 

1. Vilka platser eller arbetsstationer på arbetsplatsen anser du fungera dåligt så att 
det förhindrar dig från att arbeta produktivt? 
Dåligt städat invändigt. Svårt vid avvägning av golven. Kan bli saker liggande 
utomhus. Ingen förutom traktorföraren som ansvara för att städa vilket gör att 
det blir stökigt.  

2. Vad är orsaken till att det fungerar dåligt? 
Ackordet. Folk är dåliga på att plocka upp efter sig. Hade alla plockat upp efter sig 
efter varje arbetsmoment hade det fungerat mycket bättre. Städningsarbete och 
att plocka undan efter sig ingår i ackordet, men det efterföljs inte.  

3. Vilka aktiviteter i ditt arbete anser du ta onödigt mycket tid? 
Leta efter folk då arbetsuppgifter inte blir genomförda rätt på en gång. 
Färdigställer inte arbetsmoment vilket gör att man måste springa och leta upp 
folk. Det blir mycket dubbelarbete. Detta tar mycket tid. 

4. Varför tar det onödigt mycket tid? 
Det ska gå fort för yrkesarbetarna. Inte så mycket kvalitetstänk, mer lönetänk.  

5. Vad kan göras bättre i samarbetet mellan yrkesarbetare och arbetsledningen? 
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Bättre kommunikation. Alla bör jobba mot samma mål som ett team – Ett vi-
tänk. I dagsläget jobbar vi mot varandra istället för med varandra.  

6. Vad kan du själv göra för att förbättra de belysta problemområdena? 
Vara mer ”polis”. Möjligtvis fler möten och återkoppla med saker som ska göras 
och har gjorts så att allt är tydligt och förmedlat.  

7. Hur tror du det skulle fungera med anvisningar som påminner om förebyggande 
åtgärder för att hålla ordning och reda?  
Låter bra men det kan bli för mycket papper. Kan bli ett dokument i mängden. 
Informationslapp kan vara bra för att alla ska jobba efter att alla ska trivas.    

 

 

(11) Namn:  Yrkesgrupp: Arbetsledare 
 

1. Vilka platser eller arbetsstationer på arbetsplatsen anser du fungera dåligt så att 
det förhindrar dig från att arbeta produktivt? 
Materialhantering vid leverans – Leverantör har svårt att hitta då leveransporten 
flyttas efter projektets gång. Containrar är inte genomtänkt utplacerade så man 
får gå långt med kartonger och dyligt för att källsortera. Det är dålig ordning på 
bygget – Beror på att traktorföraren inte riktigt vet vart saker ska placeras. Det 
bärs in för mycket ”skit ” in på kontoret då de egentligen ska vara ute på bygget. 
Det är en för dåligt etablerad struktur. Ingen har tagit ansvar från början.  

2. Vad är orsaken till att det fungerar dåligt? 
Ingen som har ett direkt ansvar för olika områden. Detta gör att ingen får någon 
konsekvens för att skita ner. Alla gör det så det ses som okej. 

3. Vilka aktiviteter i ditt arbete anser du ta onödigt mycket tid? 
Vänta vid exempelvis utsättning.  

4. Varför tar det onödigt mycket tid? 
Snickare har inte tålamod att vänta på att påbörja sitt arbete. Det är dåligt 
organiserat eller strukturerat så det blir lätt att folk springer ”över” varandra.  

5. Vad kan göras bättre i samarbetet mellan yrkesarbetare och arbetsledningen? 
Få alla att förstå att vi är ett och samma lag som strävar efter samma mål. Alla ska 
känna sig delaktiga i ansvaret. Alla ska ansvara för att plocka iordning efter sig, 
både yrkesarbetare och arbetsledningen. Alla ska ha sin roll i en grupp. 
Zonindelning med olika personer som har ansvar för att städa och hålla i ordning 
på sitt område skulle fungera mycket bättre. 

6. Vad kan du själv göra för att förbättra de belysta problemområdena? 
Har redan mailat och pratat med arbetsledning och tjänstemän på kontoret om 
problem och förbättringsåtgärder, men detta förbises lätt då annat prioriteras. 

7. Hur tror du det skulle fungera med anvisningar som påminner om förebyggande 
åtgärder för att hålla ordning och reda?    
Det beror på personerna som anvisningarna riktar sig åt, men om det finns 
tydliga ansvisningar och ett tydligt ledarskap skulle detta kunna funka. Som det 
ser ut idag så finns det ingen tydlig fördelning av ansvar. Alla ansvarar för allt 
vilket leder till att ingen gör något då det har blivit en vana.  

 

 



BY1707 

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i byggteknik, 15 hp 

 
 

Bilaga F - Lösningsförslag 

 

5S i produktionen 

 

Införandet av 5S-metoden på arbetsplatsen sker i fyra steg där samarbetet mellan 

projektets medarbetare är avgörande för att det ska fungera. Metoden är till för att skapa 

ordning och reda så att arbetet inom produktionen ska kunna ske mer flödeseffektivt och 

säkert.   

 

Arbetet med metoden sker cykliskt och behöver justeras och anpassas efter de olika 

skeden som ett projekt går igenom.  

Översikt av metodförloppet 

  
Metoden består av fem delar som delas in i fyra steg som alla börjar med ett 

planeringsmöte:  

 

● Steg 1: Inledningsvis börjar det första steget med ett startmöte som innehåller en 

introduktion till metodanvändningen inom projektet. Efter introduktionen ska en 

gemensam planering av sorteringsarbetet göras. Efter planering övergår steg 1 till 

att genomföra sorteringen. 

● Steg 2: Efter att byggarbetsplatsen har sorterats ska möte 2 hållas, där 

planeringen av arbetet för att ställa i ordning görs. Genomförandet av ställa i 

ordning görs sedan enligt planeringen.  

● Steg 3: Detta steg inleds med ett möte där planering av standarder och städning 

fastställs. Efter planeringen genomförs arbetet kring standardisering och 

städning.  

● Steg 4: Det sista steget börjar med planering om hur projektet ska arbeta för att 

skapa vana. Genomförandet är ett arbete som fortsätter fram tills det att 

byggprojektet går in i ett nytt skede.  
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Steg 1 

 
 

Introduktion 

Det kan vara svårt att motivera någon att arbeta efter en metodik utan att den personen 

vet varför. Det är därför viktigt att berätta vilken vinning var och en kan få av att arbeta 

efter metoden. Metoden har efter fältförsök visat på att: 

 

● Arbetet kan ske mer flödeseffektivt - Mer arbete kan göras på samma tid vilket ger 

en effekt på lönen. 

● Olyckor på arbetsplatsen minskar - 46 % av de olyckor som sker på en arbetsplats 

är estimerade till att grunda sig i brist på ordning och reda.  

● Ergonomi och trivsel förbättras. 

Planering: Sortera 

Att sortera innebär att nollställa arbetsplatsen. Objekt som inte utgör någon funktion i 

arbetet som bedrivs i det aktuella skedet har inget syfte till att finnas tillgängligt - Dessa 

kan förvaras på en avsedd plats tills de behövs. Det kan finnas spillvirke, trasiga 

maskiner eller gamla ritningar som tar upp onödig plats - Dessa bör slängas. Objekt som 

man inte vet om det har en betydelse eller inte kan placeras på en karensyta. Objekten på 

denna yta kan sedan ses över ytterligare en gång för att avgöra om de ska sorteras bort 

eller inte.  

 

I planeringen på startmötet behöver en del saker bestämmas innan sorteringsarbetet 

kan genomföras:  

 

● När ska sorteringen genomföras? Vid ett tillfälle eller vid flera. När är dessa 

tillfällen? 

● Ska deltagare delas upp i grupper som har olika ansvarsområden? 

● Ska arbetsplatsen delas in i olika zoner med tillhörande ansvarsgrupper? Utgå 

från APD-plan. 

● Vad ska göras vid respektive tillfälle och vilka ansvarar för vad? 

● Vilka ytor ska avses som karensytor? 
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Planeringen bör dokumenteras så att det står klart för alla om vem, hur, när och vad som 

ska göras vid genomförandet. Dokumentationen kan göras i tabellen nedan: 

 

  Arbetsuppgift Tillfälle 1  
dd/mm 

Tillfälle 2 
dd/mm 

Grupp 1 Namn: 
-                                
-                     
-                                
-  
-                                
-  

Tillfälle 1: 
 
 
Tillfälle 2: 

Zon 1 
 
Se markering på 
APD-plan 

Zon 2 
 
Se markering på 
APD-plan 

Grupp 2 Namn: 
-                                 
-  
-                                 
-  
-                                
-  

Tillfälle 1: 
 
 
Tillfälle 2: 

Zon 3 
 
Se markering på 
APD-plan 

Zon 4 
 
Se markering på 
APD-plan 

Fortsättning... Fortsättning... Fortsättning... Fortsättning... Fortsättning... 

 

Genomförande: Sortera 

Då planeringen är gjord och alla har klart för sig vad var och en ska göra så ska 

arbetsplatsen sorteras vid de utsatta tillfällena. Stora eller svårflyttade objekt kan 

markeras med en röd eller gul lapp - En röd lapp innebär att föremålet ska sorteras bort 

och en gul lapp betyder att det är oklart om objektet ska sorteras bort. Nödvändig 

information bör antecknas på lapparna.  
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Steg 2 

 

Planering: Ställ i ordning 

Efter att hela arbetsplatsen har sorterats från onödiga föremål ska den nu ställas i 

ordning. Arbetsplatsens ytor och de föremål som finns kvar ska struktureras på ett 

sådant sätt att de underlättar produktionens arbete. Att ställa i ordning innebär att 

markera upp ytor och att strukturera upp bland material och verktyg Planeringen inom 

denna del ska inkludera samtliga medarbetare och kan göras tillsammans med 

projektplaneringen i Möte 2. Detta möte kan ses som en workshop där alla får vara med i 

utformningen av arbetsplatsens olika ytor så att de optimeras. Planeringen utgår från en 

yttre och en inre APD-plan - den yttre visar på hela byggarbetsplatsen medan den inre 

APD-planen gestaltar utrymmen inomhus.  

 

Vid planeringen ska följande delar bestämmas: 

 

●  När ska arbetsplatsen ställas i ordning? Vid ett eller flera tillfällen? När är dessa 

tillfällen? 

● Ska deltagare delas upp i grupper som har olika ansvarsområden? 

● Ska arbetsplatsen delas in i olika zoner med tillhörande ansvarsgrupper? Utgå 

från APD-plan. 

● Vad ska ställas i ordning och markeras?   

● Vad ska göras vid respektive tillfälle och vilka ansvarar för vad? 

 

Det som ska ställas i ordning och markeras i den inre och yttre APD-planen bör vara: 
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● Yttre APD-plan  

○  Fria transportvägar, fria gångvägar, en 

infart och en utfart, upplagsytor för NCC 

och underentreprenörer, kranar, 

containrar och återvinningskärl. 

○  En 5S-station med information, 

städutrustning och sopkärl bör finnas och 

markeras ut på ritningen. 

● Inre APD-plan 

○   Zonindelning invändigt med markerade upplagsytor. Överenskommelse 

om mängden material som ska finnas i upplaget.  

○  Fria transport- och gångvägar ska markeras och även invändig 

avfallshantering. 

○  Öppningar i stommen ska markeras och även en 5S-station ska finnas och 

markeras ut inomhus.   

○  En avsedd plats för verktyg som används av alla bör finnas och markeras 

ut. 

 

Utöver ritningarna ska det som fastställs i planeringen dokumenteras så att det blir 

lättare att genomföra arbetet med att ställa i ordning. Denna information kan antecknas 

i en likadan tabell som i sorteringssteget: 

 

  Arbetsuppgift Tillfälle 1 
dd/mm 

Tillfälle 2 
dd/mm 

Grupp 1 Namn: 
-                                
-                     
-                                
-  
-                                 

Tillfälle 1: 
 
 
Tillfälle 2: 

Zon 1 
 
Se markering på 
APD-plan 

Zon 2 
 
Se markering på 
APD-plan 

Grupp 2 Namn: 
-                                
-  
-                                
-  
-                                 

Tillfälle 1: 
 
 
Tillfälle 2: 

Zon 3 
 
Se markering på 
APD-plan 

Zon 4 
 
Se markering på 
APD-plan 

Fortsättning... Fortsättning... Fortsättning... Fortsättning... Fortsättning... 

Genomförande: Ställ i ordning 

Vid genomförandet ska alla följa den planering som fastställts i workshopen. 

Transportvägar, materialupplag, containrar och andra ytor ska markeras med tejp, 

sprayfärg, markeringspennor eller liknande. Det kan på vissa ställen även vara lämpligt 

att sätta upp skyltar eller markera föremål. Strukturen på bygget ska visualiseras så att 

det blir lätt att hitta eller ställa tillbaka något.  
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Steg 3 

 

Planering: Standardisera och städa 

Det arbete som har gjorts fram till detta steg har handlat om att skapa en arbetsplats 

som har en väl genomtänkt och optimerad struktur. Inom Steg 3 ska standarder och 

rutiner tas fram för hur projektet ska fortsätta arbeta för att strukturen ska bibehållas. 

Även i detta steg ska alla inom projektet vara delaktiga i planeringen och 

genomförandet. Det som ska fastställas på mötet är den nivå av ordning och reda som 

ska upprätthållas samt vilka städrutiner som var och en ska arbeta efter. För att kunna 

behålla nivån behöver standarder bestämmas och därmed också städrutiner. Standarder 

och rutiner ska berätta vad, vem, när och hur något ska genomföras för att det ska 

fortsätta vara ordning och reda.  

 

På Möte 3 ska följande punkter gemensamt bestämmas: 

 

● På vilka delar av arbetsplatsen behöver det finnas en standard och vad ska denna 

vara?  

● Vilket arbete behöver göras på de olika platserna för att upprätthålla standarden? 

● Hur ska arbetet genomföras? Vissa arbetsuppgifter kan behöva tillhörande 

instruktioner för att de ska ske på ett säkert och korrekt sätt.  

● Vem ansvarar för att en standard upprätthålls på de olika platserna? 

● När behöver arbetet genomföras? 

● På vilket sätt ska informationen för standarden förmedlas på de olika platserna? 

● Vad ska ingå i den dagliga städrutinen som var och en ansvarar för?  

● Vad ska ingå i den veckovisa städrutinen som omfattar hela bygget? 

● Ska veckostädningen delas upp över grupper som ansvarar för olika områden? 

● Hur lång tid bör den dagliga respektive den veckovisa städningen ta? 

● Ska det finnas en rutin för städarbetet som ska göras efter ett utfört 

arbetsmoment och vad bör denna rutin innehålla?   

● Vilken utrustning behöver köpas in för att kunna utföra rutinerna? 

 

De standarder som bestäms och informationen kring dessa ska dokumenteras och kan 

förslagsvis antecknas i tabellen nedan: 
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Områden 
som ska ha 
standard 

Arbetsuppgift Genomförande 
av 
arbetsuppgift 

Ansvarig för 
genomförandet 

När ska arbetet 
genomföras? 

Hur förmedlas 
informationen 

Containrar      

Ritningsrum      

Materialupplag      

Såghus      

Fortsättning...      

 

Städrutinerna kan exempelvis se ut som följande: 

 

 
 

Som nämnt i Steg 2 så bör det utöver den utvändiga avfallshantering även finnas en 

inomhus som är placerad mer centralt och lättillgängligt, exempelvis vid en 5S-station. 

För att underlätta arbetet med att sortera kan den dagliga rutinen innebära att slänga 

skräp i den invändiga avfallshanteringen. I den veckovisa rutinen kan ett moment sedan 

vara att tömma och sortera den invändiga behållaren i den större, utvändiga 

avfallshanteringen.  

 

Genomförande: Standardisera och städa 

Hur informationen ska förmedlas kan göras med hjälp av olika dokument som tas fram i 

genomförandet. I planeringen bör det även bestämmas vem som ansvarar för att ta fram 

dokumenten: 

 

● Vad - Vad som ska göras kan framgå i en checklista eller med beskrivande bilder 

som sätts upp vid aktuell plats.  
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● Hur - Hur något ska göras kan exempelvis visas i ett tillhörande 

instruktionsdokument. I detta bör det finnas anvisningar om vilken utrustning 

som ska användas och vad arbetsmomentet innebär. Dokumentet kan vid behov 

innehålla en layout med markeringar om vilket område som arbetet berör.  

● Vem - Det är lätt att arbetsuppgifter hamnar under stolen om det inte anges vem 

som ansvara för något. Det är därför viktigt att detta framgår tydligt. Systemet för 

vem som ansvara för något bör också vara uppbyggt på ett sådant sätt att det kan 

läggas över på någon annan vid eventuell frånvaro. Ett exempel kan vara: Den 

som vid dagens slut arbetar på positionen ansvara för att följande checklista 

genomförs... Vem som ansvarar för veckovisa aktiviteter kan anges via ett 

rotationsschema. 

● När - När en standardiserad uppgift ska genomföras kan enkelt beskrivas med ett 

angivet klockslag, veckodag eller som en anvisning: Efter att någon är klar på en 

arbetsplats så ska dessa saker vara gjorda... Veckovisa 5S-uppgifter ska också ha 

anvisningar om när de ska utföras. De kan beskrivas som att de ska vara det sista 

som görs på en fredag. 

 

Efter att nödvändiga dokument har skapats kan de sättas ut på väl synliga och 

lättillgängliga platser. 

 

Steg 4 

 

Planering: Skapa vana 

Att skapa vana är essentiellt för att metoden ska kunna bli en del av projektarbetet. Om 

inte detta steg genomförs så är risken stor att arbetsplatsen successivt går tillbaka till 

dess ursprungsläge - Ett bygge med oordning där onödiga resurser läggs på aktiviteter 

som inte är värdeskapande, varken för individen eller för projektet. Detta steg handlar 

om att följa upp det 5S-arbete som görs och utvärdera och åtgärda brister i metoden. Till 

skillnad från de tidigare stegen så är inte alla delaktiga i planeringen. Att skapa vana har 

huvudsakligen arbetsledningen ansvar för då det är arbetsledningen som ska göra 

uppföljningarna. För att följa upp, utvärdera och utveckla arbetet behöver 
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veckouppföljningar, riktade skyddsronder och kvartalsuppföljningar göras. På Möte 4 

behöver följande punkter besvaras: 

 

● Vem ansvara för att göra den veckovisa uppföljningen? 

● Vem ansvarar för att göra den riktade skyddsronden? 

● Vem ansvarar för kvartalsuppföljningen? 

● Ska ett rotationsschema användas för att fördela ansvaret för uppföljningen? 

● Hur ska ej fungerande 5S-arbete följas upp?  

● Hur ska ett väl fungerande 5S-arbete belönas? 

 

Bestämmelser om detta kan antecknas i tabellen nedan: 

 

Uppföljning: Ansvar: Dokument för uppföljning 

Veckovis uppföljning   

Riktad skyddrond   

Kvartalsuppföljning   

 

I planeringen bör det även bestämmas en standard för ett möte i början av varje vecka 

där samtliga närvarar. Mötet är till för att öppna upp för konversation mellan 

yrkesgrupperna på arbetsplatsen så att alla har en möjlighet till att informera varandra. I 

planeringen behöver en utsatt tid i början av varje vecka utses för dessa möten.  

Genomförande: Skapa vana 

Som hjälpmedel för uppföljningen finns dokument som arbetsledningen kan använda 

sig av vid genomförandet: 
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Riktad skyddsrond 

          
 

 

Veckovis uppföljning 
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Poängsättning 
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Trend av poängsättning  

          
 

 

För att alla ska kunna ta del av arbetet inom 5S är det viktigt att visualisera utvecklingen 

och därför sätta upp ovanstående dokument på en gemensam yta, exempelvis i 

fikarummet. Om det finns brister inom ett område behöver det antecknas i dokumentet 

för veckouppföljningen och även förmedlas till berörda parter så att nödvändiga 

åtgärder kan vidtas. Likväl är det viktigt att påpeka och uppmärksamma sådant arbete 

inom 5S som har genomförts bra och som når upp till den efterfrågade standarden - 

Genom att belöna kan projektets medarbetare motiveras.  

 

I de möten som hålls i början av varje vecka kan nödvändig information eller 

funderingar förmedlas till varandra. På detta sätt kan man bland annat undvika 

missförstånd. Ämnen som kan diskuteras kan exempelvis vara: 

 

● Återkoppling av föregående veckas 5S-arbete utifrån veckouppföljning. 

● Fördelning av uppgifter för att åtgärda brister eller problem. 

● Informera om leveranser som kommer och vart i materialupplaget som det 

placeras.  

● Informera om material som behöver beställas. 

● Diskutera annan relevant information som berör ordning och reda på 

arbetsplatsen. 


