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Förord 
Detta examensarbete på 7,5 hp är en obligatorisk del av processoperatörsprogrammet vid 

Umeå universitetet. Arbetet är främst utfört vid Wibax AB i Piteå mellan 2014-04- 28 till 

2014-05-30. 

Initiativtagare till arbetet är studenterna Angelica Jonsson och Jenny Andersson med hjälp av 

Ole Norberg som är handledare via Umeå universitet.  

 

Jag vill ge ett speciellt tack till Caroline Häggström, vår handledare på Wibax AB.  

Tack till Wibax också, för all hjälp och tid som Wibax gett mig och Jenny Andersson.  

Jenny Andersson som utförde examensarbetet med mig ska även hon ha ett tack för 

samarbetet.  

Tack även till handledaren Ole Norberg som gjort detta arbete möjligt. 

Jag vill också tacka arbetsledaren Joakim Larsson och samtliga operatörer på Wibax AB - 

Andreas Eriksson, Jonas Nordlund, Katarina Sandgren samt Tobias Wallinder.  

 

Till sist vill jag tacka alla andra på Wibax AB för de trevliga fikaraster och bemötandet jag 

fått varje dag.  

 

Piteå, juni 2014 

 

Angelica Jonsson 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Angelica Jonsson 

Vt 2014 

Examensarbete, 7,5 hp 

Processoperatörsprogrammet  Sida 4 av 14 

 

Sammanfattning 
Del 1 av 2 ”Lean filosofi – fem steg till ordning och reda på arbetsplatsen”. 

Del ett handlar om teorin kring vad lean och 5S är för något.  

Lean är ett långsiktigt förhållningssätt som innebär en strävan efter att bli bäst på marknaden 

genom att öka medarbetarnas engagemang, eliminera slöserier och fokusera på rätt saker. 

5S är en metod för ordning och reda i ett system. Företagen runt om i världen använder sig av 

dessa 5S som står för att sortera, strukturera, städa, skandalisera och skapa vana.  

 

Del 2 av 2 ”Lean filosofi – fem steg till ordning och reda på arbetsplatsen”. 

Del två tar upp det praktiska kring 5S samt kort fakta om företaget Wibax AB där 

examensarbetet ägde rum. 

Wibax arbetar med ett projekt som handlar om att använda 5S i praktiken och skapa ordning 

och reda i beredningslabbet och i kontrollrummet.  

Genom att hitta en lösning på oredan minskar man tiden som man tidigare spenderat på att 

leta utrustning samt var man ska ställa sitt prov. Denna tid kan man istället lägga på att göra 

det riktiga arbetet. 
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Abstract 
Part 1 of 2  ” Lean philosophy – five steps to get the workplace in order” 

Part one deals with the theory of what Lean and 5S are. 

Lean is a long-term approach that involves a quest to become the best on the market by 

increasing employee engagement, eliminate waste and focus on the right things. 

5S is a method of order in a system. Businesses around the world are using these 5S which 

stands for sort, straighten, shine, standardize and sustain. 

 

Part 2 of 2 ” Lean philosophy – five steps to get the workplace in order” 

Part 2 deals with the practical about 5S and a short summery about the company Wibax AB 

where the degree thesis took place.  

Wibax has a a project which involves using 5S in practice and create order in the in 

preparation lab and in the control room.  

By finding a solution to this mess reduces the time that was previously spent on searching 

equipment. Instead of search, the workers can do the real work. 
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1. Inledning 
Lean är ett långsiktigt förhållningssätt som innebär en strävan efter att bli bäst på marknaden 

genom att öka medarbetarnas engagemang, eliminera slöserier och fokusera på rätt saker. 

 

Ett leanprojekt kan vara 5S.  

5S står för Sortera, Strukturera, Städa, Standardisera och Skapa vana. 

5S är en metod som skapar ordning och reda i ett system. De fem stegen är sammankopplade 

till varandra, där de tre första stegen lägger grunden till de två avslutande stegen.  

Styrkan och utmaningen med att arbeta med 5S är att förändra företagskulturen så resultatet 

blir att skapa en långsiktig lösning till problemet.  

 

1.1 Mål och syfte 

Målet och syfte med detta arbete är att teoretisk lösa varför 5S skulle kunna fungera i 

praktiken samt varför man överväger att använda 5S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Angelica Jonsson 

Vt 2014 

Examensarbete, 7,5 hp 

Processoperatörsprogrammet  Sida 8 av 14 

2. Teori 
5s är en metod som använder fem japanska ord som börjar på bokstaven S – Seiri, Seiton, 

Seiso, Seiketsu och Shitsuke.  

Dessa fem S har översatts på svenska och betyder:  

Sortera(Seiri), Strukturera (Seiton), Systematisera (Seiso), Standardisera (Seiketsu) och Skapa 

vana (Shitsuke). 

Dock är översättningen anpassad så varje ord ska börja på bokstaven S.  

Om översättningen skulle göras utan att använda sig av S som begynnelsebokstav, skulle 

orden stämma bättre överrens med grundbetydelsen från Japan.  

5S skulle ha översatts till: 

Inventering (Seiri), Placering (Seiton), Initialrengöring (Seiso), Rutiner (Seiketsu) och 

Disciplin (Shitsuke). 

 

Enligt Quality Assurance Solutions började 5S historien redan på 1600-talet av de venetianska 

skeppsbyggarna.  

Dock så utvecklades 5S ursprungligen i Japan av Toyota efter andra världskriget. 

Det var Sakichi Toyoda, hans son Kiichiro, och ingenjören Taiichi Ohno som utvecklade 5S 

metoden, eller Total Production System (TPS) som den också kallas.   

Toyota har sedan dess arbetat med 5S. [6] 

Det effektiva systemet spred sig snabbt, och andra företag har sedan följt efter Toyotas 

framgångsrika metod, 5S.  

I nuläget finns 5S överallt och metoden fortsätter att utvecklas och används flitligt på företag 

världen över.  

 

Syftet med 5S är ordning och reda.  

 

Målsättningen med att använda sig av 5S är: 

 Att slippa leta efter material, verktyg eller information som gör att jobbet blir mer 

effektivare.  

 Få en bättre ergonimisk arbetsplats genom att tänka på verktygsplaceringen. 

 Minska ledtider i produktionen. 

 Minska slöserier 

 Skapa rätt attityd och beteende 

 Bättre kvalitet genom att öka produktiviteten. 

 Få en mer förutsägbar process 

 Trevligare, lugnare, stoltare och säkrare arbetsplats – en ren och välordnad 

arbetsplats skapar dessa förutsättningar.  

 

Syftet med 5S är att få en strukturerad arbetsplats där alla vet vad hur man ska jobba när det 

kommer till utrustning. Saker har en bestämd plats och man vet var man ska leta sakerna. Det 

gör att arbetet blir mer effektivt i och med att man inte behöver ödsla tid på att leta saker. [8] 

 

När en verksamhet börjar sitt arbete med leanfilosofin är oftast 5S en naturlig start.  

5S är ett arbetssätt som har rätt låg tröskel. Det är lätt att förstå, utföra och ger konkreta och 

uppenbara resultat.  

Dock bör man vara medveten om att man skall inte endast tänka att 5S innebär att städa.  

Det handlar även om att skapa en funktionell arbetsplats och att skapa rätt attityd och 

beteende hos medarbetarna. 

http://www.quality-assurance-solutions.com/
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2.1 Lean 

Lean är ett begrepp som är en ledstjärna för industrins utveckling. Lean handlar om att ha ett 

synsätt, och att bara arbeta med aktiviteter, som skapar värde för kunden.  

Med lean innebär det att ha ett tydligt sätt att tänka på, och kan definieras som effektivisering 

med fokus på att eliminera slöseri med tid och resurser.  

Målet med lean är mer värde för mindre arbete. [1] 

 

5S ingår i den japanska produktionsfilosofin lean production, 5S lägger därför grunden för 

lean.  

Lean produktion kommer från när japanerna tillverkade fler bilar med färre anställda, på 

mindre lokalyta och med mindre insats av kapital. Detta inspirerade företag runt om i världen. 

 

Bristen på ordning och reda har sina konsekvenser och skapar ofta störningar. Genom att följa 

fem steg kan man hitta en vägledning för att skapa ett strukturerat arbetssätt, få en överskådlig 

och lättarbetat arbetsplats.  

5S kan användas överallt, tillexempel inom industrin, skolan, på ett kontor, i huset eller på 

datorn. [2] 

 

2.2 5S 
För att se hur 5S kan se ut i praktiken hänvisas läsaren till bilagan i del 2 av 2 i ”Lean filosofi 

– fem steg till ordning och reda på arbetsplatsen”. [9] 

 

2.2.1  Plan-Do-Check-Act  

PDCA cirkeln, kvalitetscirkeln och även kallad Deming cirkel, är ett arbetssätt som används 

för att jobba med ständiga förbättringar. [7][4] 

PDCA står för: 

• Plan (planera) - Planera för förändring. Analysera och förutse resultatet. Vad är problemet? 

Varför? Uppskatta, mät och dokumentera. Hur ska vi lösa problemet? När ska vi sätta igång 

med planen? 

• Do (genomför) - Verkställa planen, ta små steg i kontrollerade omständigheter.  

• Check (följa upp) - Kontrollera, studera resultaten. 

• Act (agera) - Vidta åtgärder för att standardisera eller förbättra processen. 

 

2.2.2 Fem S i teorin 

PDCA cirkeln används bland annat i stegen vid 5S användning. För bästa resultat bör man 

dela upp arbetsplatsen till mindre ytor. Tex som Jenny Andersson tar upp i del 2 av 2 i ”Lean 

filosofin – fem steg till ordning och reda på arbetsplatsen”.  

Där har Wibax delat upp fabriken i små stationer och tagit en station i taget. 

I alla 5S stegen är det viktigt med kommunikation och att alla är delaktiga. Alla delaktiga 

måste sträva efter samma mål för att 5S ska fungera. [4] 

•  5S tar tid, bör utföras i små steg för bästa resultat. 

•  Kan praktiseras på alla typer av arbetsplatser. 

•  5S ska ske kontinuerligt och grundförutsättning för ett fungerande system är ständiga 

förbättringar. 

 

2.2.2.1 Sortera 

Det första steget i 5S är sortera, där definitionen är: skilj på nödvändigt och inte nödvändigt. 
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I sortera steget kan man använda sig av PDCA cirkeln och planera, tex vad som behövs för att  

det dagliga arbetet ska fungera.  

När man planerat vad som ska vara kvar ska man genomföra planen.  

För att genomföra planen på bästa och smidigaste sättet är det bäst att skapa en yta utanför 

arbetsplatsen där utrymme finns. På denna yta kan man sortera föremålen i högar och markera 

arbetsplatsen med lappar för att underlätta.  

En grön lapp på verktyget betyder tex att det ska vara kvar.  

En rosa lapp betyder att det kan kastas eller placeras om, eftersom den saken inte är 

nödvändig just på detta ställe.  

En gul lapp kan betyda osäkert, dvs ”behöver vi verkligen det här”. 

Dock är målsättningen att det inte ska finnas någon gul hög, utan enbart en grön hög med 

nödvändiga saker och en rosa hög där sakerna inte alls är nödvändiga.  

Varje sak ska antagligen hamna i den gröna högen eller rosa högen, inget gult markerat ska 

finnas kvar. 

När man gjort genomförandet i PDCA cirkeln, ska man följa upp, och se samt studera hur 

resultatet blev.  

Om den gula högen fortfarande finns kvar, är steget ”följa upp” bra.  

Eftersom målsättningen var att bara ha en grön och rosa hög, kan man ta sista steget i PDCA 

cirkeln och agera. Agera och se till att planen har genomförts och att första steget i 5S är 

avklarat.  

 

När man skiljt på nödvändigt och inte nödvändigt på arbetsplatsen blir fördelen att man inte 

behöver leta efter material och verktyg. Vilket i sin tur leder till tidssparande och effektivare 

ytor att arbeta på. Skaderisken kan minska tack vare sorterandet av arbetsplatsen. [4] 

 

2.2.2.2 Systematisera 

Andra steget i 5S är systematisera, där definitionen är: en plats för varje sak och varje sak på 

sin plats.  

PDCA cirkeln kommer även här till användning. Börja göra upp en plan av hur ofta sakerna 

används. Det gäller även att planera in en bra plats till varje sak. Med andra steget i 5S, 

systematisera, vill man skapa en struktur på arbetsplatsen.  

När man planerat gäller det att genomföra planen, dvs do i PDCA cirkeln.  

Det som används mest ska vara lätt och bekvämt att komma åt. Här gäller det att förenkla 

arbetet genom att märka material och placera det på genomtänkta platser, så ergonomin blir 

bättre.   

Med hjälp av etiketter kan man märka verktyg och platser. Detta resulterar till att man lättare 

kan hitta åt det man söker, samt att man vet sedan vart man ska lägga verktyget efter 

användning.  

När man genomfört planen ska man följa upp och analysera om något behöver förbättras.  

Kan man märka verktyget annorlunda, kan man dela upp verktygen i kategorier och lägga i en 

låda så man får mer utrymme? Dessa frågor tas upp när man analyserar. Varför man 

analyserar är för att man ständigt kan göra förbättringar. När man analyserat färdigt agerar 

man så cirkeln blir sluten.  

Genom att systematisera underlättas städningen och rengörningen för framtiden. Tidsparande 

och ergonomin är två faktorer som kan ta fördelar genom att tänka igenom placering av 

utrustning. [4] 
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2.2.2.3 Städa 

Tredje steget i 5S är städa, där definitionen är: arbetsplatsen ska vara väl rengjord och färdig 

att använda.  

Börja med att planera enligt PDCA cirkeln. Planera genom att göra ett städschema och en 

checklista. Se vad som behöver städas, och hur ofta. Hitta en städnivå som passar alla när man 

planerar.  

När man genomför städandet gäller det att rengöra arbetsplatsen och utgå ifrån planen som 

gjorts tidigare.  

När man analyserar ska man kolla på hur ofta städningen behöver göras – oftare eller mer 

sällan än tidigare. Utred även orsakerna till varför det blir smutsigt och ta sedan fram förslag 

som kan hindra nedsmutsningen.  

När man analyserar på detta sätt kan man möjligtvis upptäcka fel och avvikelser i tidigt skede. 

För att hitta avvikelserna kan man använda sig av olika sinnen – se, lukta, höra och känna. 

Genom att upptäcka fel i tid kan det gynna till att det är bättre för effektiviteten, antalet fel i 

produktionen samt materialförlusterna minskar.  

Framförallt så blir en städad och ren arbetsplats trevligare och mer stressfri att jobba med. [4] 

 

2.2.2.4 Standardisera  

Fjärde och näst sista steget i 5S är standardisera, där definitionen är: utveckla gemensamma 

arbetssätt som var och en kan tillämpa dagligen.  

När man sorterat, systematiserat och städat har det blivit ordning och reda. Nu gäller det att 

behålla ordningen och hitta ett fungerande system. Gemensamma rutiner och regler måste 

finnas för att behålla en välorganiserad arbetsplats.  

Fördela ansvarsområden och förmedla tydligen vem som ska göra vad. 

Den gemensamma standarden kan hållas tack vare bilder, genom att skissa upp eller sätta ett 

fotografi av verktyget i anslutning till platsen där den ska vara. Checklistor är också bra för att 

följa upp standarden som används.  

Ständiga förbättringar är grundstenen för att 5S ska stärkas och det är således viktigt att göra 

en plan för hur 5S arbetet ska följas upp och utvecklas. Dock om något förändras , tas bort 

och/eller läggs till, ska alla vara med på samma noter. Kommunikation är viktigt för att 

standarden ska hållas. [4] 

 

2.2.2.5 Skapa vana 

Det sista och femte steget i 5S är skapa vana, där definitionen är: Tillämpa 5S i det dagliga 

arbetet och sök efter ständiga förbättringar.  

När man gjort de tidigare stegen i 5S gäller det nu att skapa en vana. Se till att det man jobbat 

för inte faller i gamla mönster och återgå till den gamla vanan. Fortsätt att städa och se efter 

ständiga förbättringar.  

För att inte hamna i gamla vanor kan man avsätta tid för 5S, eller få det som en uppgift av 

arbetsledaren under arbetstid.  

Det gäller att alla involverande har en drivkraft att 5S ska fungera. För att uppmuntra 

arbetarna kan man ha studiebesök hos andra företag som jobbar med 5S. Där kan man skaffa 

inspiration samt få mer kunskap om 5S.  

Skapa vana steget handlar just om att skapa vana. Gemensamma rutiner underlättar när alla 

tillsammans ska upprätthålla en god arbetsmiljö och hög effektivitet.  

För att bibehålla det nya systemet med 5S kan man använda sig av skyltar och affischer. 

Nyhetsbrev inom företaget kan underlätta kommunikationen när en förändring sker kring 5S. 

Handböcker angående 5S på ett företag kan också vara hjälpsamt till ett fungerande system. 

[4] 
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Figur 1. En 5S är en metod där man strävar efter ordning och reda, och ständiga förbättringar är 

viktigt. Källa: google.se 

 

 

2.2.3 Fördelar med 5S 

Verktyget 5S används ofta som det första steget i en leanimplementering eftersom metoden 

anses vara enkel att förstå och ger en god förutsättning för fortsatt leanarbete. 

Om systemet 5S fungerar finns det många fördelar. Ett företag kan gynna högre kvalitet och 

säkrare leveranser för produkter med 5S.  

Mindre ledtid i PIA (produkter i arbete), och genom att upptäcka fel i tid blir vinsten att det är 

bättre för effektiviteten, antalet fel i produktionen samt materialförlusterna minskar.  

Eftersom tid och analys läggs ner i förarbetet blir ergonomin bättre. Placering av utrustningen 

är väl genomtänkt vilket är en stor fördel för de arbetande.  

I arbetet ingår också att se över hur man jobbar. Behövs ytterligare utrustning, görs saker på 

ett onödigt, krångligt sätt? Det är frågor som blir mer synliga med ordning och reda.  

När ordning och reda råder blir effekten en städad och ren arbetsplats vilket kan resultera i att 

skaderisken minskar för olyckor och stress för personalen. 

Framför allt är fördelen att personalen slipper leta efter material, eftersom processen blir mer 

förutsägbar.  

5S kan även ge möjligheten till en bättre kommunikation på arbetsplatsen. När man arbetar 

med 5S är kommunikationen viktig och att alla är delaktiga. När alla delaktiga strävar mot 

samma mål kan kommunikationen bli lättare och mer hjälpsam.  

Det handlar om att förstå arbetssättet, att öva och sedan gå ut till sin arbetsplats och göra det 

man har lärt sig. 

Följs alla principer i alla delar av organisationen skapas ekonomiska fördelar till följd av ökad 

effektivitet, men även en trevligare arbetsmiljö, vilket ger ett bättre intryck på kunden. [8] 

 

2.2.4 Nackdelar med 5S 

Nackdelen med 5S är om inte alla är ombord på samma båt. För att 5S ska gå att genomföra 

så måste alla delaktiva sträva efter samma mål. Om en person förstör och inte håller de regler 
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och de gemensamma standarderna, så kommer 5S inte att fungera. Möjligtvis att en annan 

person orkar rätta till efter den slarvige, men om upprepningarna från den slarvige kommer, så 

orkar tillslut inte den ordningsamma hålla allt ansvar. Resultatet om en börjar slarva, så kan 

de övriga också göra det. Det gäller att hålla 5S som en trend i det långa loppet.  

En kedja är inte starkare än den svagaste länken. 

En annan nackdel med 5S är att det måste finnas resurser att jobba med. Om ett företag är 

villig att arbeta med lean filosofin och 5S, måste resurser finnas att jobba med, och företaget 

kan komma att måste lägga pengar på dessa resurser.  

En resurs som ett företag kan vara villig att lägga pengar på är en konsult som driver 5S 

arbetet in på arbetsplatsen. Detta kan ses som negativt eftersom en konsult eventuellt inte har 

kunskapen som är bäst för att utföra 5S på just den platsen.  

Tid är den viktigaste faktorn i att 5S ska fungera. 5S tar tid vilket kan anses som en nackdel 

eftersom företagen oftast vill se resultat direkt.  

 

3. Diskussion  
Fördelarna överväger överlägset nackdelarna angående 5S. Varför använder sig inte alla 

företag runt om i världen detta fantastiska koncept då?  

Jag anser att många företag gör misstaget och vill se resultat direkt samt att man tar sig an för 

stor yta på en gång. Sanningen är den att 5S tar tid. När företagen inte ser resultat direkt kan 

följden bli att personalen börjar slarva och återgå till gamla vanor.  

Dock om alla inblandade förstår att 5S tar tid och vill arbeta med den metoden så är det en 

stor vinst för företaget.  

Det blir en vinst om ledningen och alla delaktiga tror på 5S och är villiga att byta ut gamla 

vanor till möjligtvis bättre, effektivare och smidigare vanor.  

Tydlighet och delaktighet anser jag är grundläggande byggstenar med 5S.  

Om dessa byggstenar finns, ser framtiden inom 5S ljut ut.  

Jag anser också att det är viktigt att alla ska få vara med och bestämma, speciellt de som ska 

arbeta på arbetsplatsen där 5S utförs.  

 

Genom att arbeta med 5S får man ett engagemang hos medarbetarna eftersom det är de som 

tillsammans tar fram standarderna som de tillsammans skall arbeta efter. De får påverka sitt 

arbete och det gör att medarbetarna känner sig delaktiga. 

Många företag kanske gör misstaget genom att hyra in en konsult, som har kunskapen kring 

5S och hur det används. Dock har en bristande kunskap om hur arbetsplatsen hanteras, samt 

även möjligtvis inte har en ständig kommunikation med de arbetande på platsen om hur dem 

vill ha det.  

 

Alla stegen i 5S är viktiga för att det ska fungera. Om deltagarna hoppar ett ”S” i 5S eller 

utför ett ”S” halvhjärtat kommer detta ses i resultatet.  

Därför anser jag att när man arbetar med 5S ska man även arbeta med PDCA cirkeln.  

PDCA cirkeln hjälper till att strukturera upp varje ”S”.  

Till exempel är ”check” ytterst viktig där ordning och reda inte uppstår genom ändlösa 

diskussioner om hur saker kan förbättras.  

Ordning och reda skapas genom att i lugn och ro analysera uppkomna problem och därefter 

lika sakligt sätta in korrekta åtgärder. 

Genom teorin ovan kan jag även dra slutsatsen att om man lägger ner mer tid på bra 

förberedelser så kortar man arbetstiden mer. Till skillnad från att satsa allt på en gång då ett 

”S” av 5S:en kan drabbas och ordningen och redan inte blir lika effektiv. 
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