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Sammanfattning 

Då byggbranschen idag står inför stora förändringar bör arbetsplatserna bli mer effektiva. 

Rörelse och väntan är två stora slöserier som kostar mycket pengar för företagen. Denna 

rapport ska undersöka hur produktionsprocessen kan effektiviseras med hjälp av Lean- 

verktyget 5S. Bakgrunden till problemet är tidsförluster i produktionen där företagen lägger 

mycket tid på onödiga slöserier såsom väntan och materialhantering. 

Arbetet har utförts tillsammans med NCC Constructionen där tre byggarbetsplatser i 

Norrköpings region har studerats. De frågor som skulle besvaras var:  

 Var ligger de största slöserierna när 5S inte används? 

 Hur påverkas slöserierna när 5S används? 

 Hur kan arbetsmetoden 5S förbättras inför kommande byggen? 

Resultatet som kommit fram efter studien var att rörelse och väntan är de största 

slöserierna när 5S inte används. Vad som kunde ses på arbetsplatsen som bedrev arbete 

med 5S var att väntan minskade dock var rörelsen fortfarande kvar men avsevärt reducerad. 

Det som tydligt kan förbättras inför kommande byggen är en kombination av att utbilda 

yrkesarbetarna i vad 5S handlar om och hur engagemanget kan öka för att få en så effektiv 

arbetsplats som möjligt. 

  



 
 

Abstract 

As the construction industry today is facing major changes should work become more 

efficient. Movement and waiting are two types of waste that costs a lot of money for the 

companies. This report will examine how the production process can be streamlined with 

the help of the Lean 5S tool. The background to the problem is time losses in the production 

where companies spend a lot of time on unnecessary wastage. 

The work has been performed with NCC Construction where three construction sites in 

Norrkoping region have been studied. The questions that would be answered were: 

 Where are the biggest wastes ┘heﾐ ヵS isﾐ’t iﾐ used? 

 How is the waste affected when 5S is used? 

 How can the working method 5S improved for future construction? 

The results that emerged after the study was that the movement and waiting are they 

biggest waste ┘heﾐ the ヵS ﾏethod isﾐ’t in use. The construction site that used 5S was able 

to reduce both unnecessary movements and waiting time but the movement was still there 

but greatly reduced. What can be improved for future construction is a combination of 

education in what 5S is and how involvement can be increased to make an efficient 

workplace as possible. 
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1 Inledning 
Nedan följer introduktion till rapporten. Den inleds med en bakgrund till studien som sedan 

följs av en företagsbeskrivning, syfte och forskningsfrågor. Därefter kommer metod och 

struktur och avslutas med avgränsningar. 

1.1 Problembakgrund 
Byggbranschen står idag inför stora förändringar då byggandet bör bli effektivare. Priser 

pressas och icke värdeskapande arbete måste minskas då detta leder till onödiga kostnader 

som företagen inte har råd med. En viktig punkt är produktionsprocessen som måste bli mer 

effektiv.  

Enligt (Josephson, 2005) visas att en stor del av produktionskostnad består av slöserier. I 

denna studie har det visat att endast 17,5 % utav en arbetares dag består åt direkt 

värdeskapande arbetet. Tvingat slöseri det vill säga sådana processer som är nödvändiga för 

att det värdeskapande arbetet ska kunna utföras kan uppgå till 45,4 %. Rent slöseri är sådant 

som inte har någon koppling till det värdeskapande arbetet och kan uppgå till 33,4%.  

5S är en arbetsmetod som reducerar dessa slöserier och kan vara framtiden för 

byggbranschen.    

1.2 Bakgrund 
NCC Construction i Norrköping står i dagsläget inför en utmaning med att minska tidstapp i 

produktionen där mycket tid ligger på materialhantering(hämta, leta, flytta material). 

Slöserier på arbetsplatsen kan idag uppgå till ca 30-35 % av den totala byggkostnaden 

(Josephson, 2005). 

 

Att identifiera slöserierna i produktionsprocessen jobbar NCC aktivt med genominförandet 

av Lean och verktyget 5S, men deras utmaning i dagsläget är att identifiera var slöserierna 

ligger för att kunna skapa en så effektiv arbetsplats som möjligt.  

 

NCC har en vision om att Lean och verktyget 5S kan hjälpa till att minska deras slöserier och 

på så vis skapa en effektivare arbetsplats.  

1.2.1 Företagsbeskrivning 

NCC Construction arbetar inom byggnation och har den mesta av verksamheten i Norden 

och Baltikum. Construction delas in i fyra affärsområden NCC Construction Sweden, 

Danmark, Finland och NCC Construction Norway. Construction enheterna sysslar med de 

mesta inom bygg som är bostäder, industrilokaler, vägar etc.  De man har börjat satsa på är 

att skapa bättre kvalitet till mindre kostnader inom det industriella byggandet (NCC 2013). 
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1.2 Syfte 
Denna rapport är skriven på uppdrag av NCC och ämnar undersöka hur 

produktionsprocessen kan effektiviseras med hjälp av Lean - verktyget 5S. Konceptet skall 

användas i alla nystartade projekt i Norrköping och examensarbetet avser att utreda var NCC 

har sina största slöserier i produktionen samt hur dessa kan förbättras.  

1.3 Forskningsfrågor 

 Var ligger de största slöserierna när 5S inte används? 

 Hur påverkas slöserierna när 5S används? 

 Hur kan arbetsmetoden 5S förbättras inför kommande byggen? 

1.4 Metod 
5S är ett arbetsverktyg inom Lean och är en metod för att hålla och upprätthålla ordning och 

reda på arbetsplatsen. Denna arbetsmetod kommer arbetet att baseras på och kommer 

förhoppningsvis leda till en effektivare byggarbetsplats. 

 

Rapporten kommer att skrivas som en jämförande rapport där byggarbetsplatser kommer 

att jämföras, dels arbetsplatser som bedriver arbete med Lean och verktyget 5S samt 

byggarbetsplatser där Lean inte förkommer. Datainsamlingen kommer att utföras via 

enkäter, intervjuer och egna observationer. Enkäterna delas ut till yrkesarbetarna på 

arbetsplatsen för att få en insyn i vad Lean - verktyget 5S tillför produktionen, men den skall 

även besvaras av platschefer för att få med de som jobbar med planeringen. Intervjuer 

kommer att genomföras med platschefer och kommer att handla om hur 

produktionsprocessen med Lean - verktyget 5S har fungerat under arbetets gång samt vad 

som skulle kunna gjorts bättre. Frågorna ska bland annat ge svar på var NCC har de största 

slöserierna när de inte jobbar med 5S (intervjufrågor, bilaga 1). 

 

Enkäter och intervjuer är båda metoder för att samla in information med hjälp av frågor. 

Skillnaden är dock att enkäterna kommer att vara anonyma då endast ålder, arbetsplats och 

arbetstitel kommer att anges. Intervjuerna förs muntligt direkt till platschefer. Då 

intervjuerna endast kommer att hållas med ett fåtal personer så kan denna information bli 

begränsad med tanke på det ringa antalet svaranden. Enkäter blir då en bättre metod att 

basera studien på eftersom den når ut till flera personer. 

Rapporten baseras på hur arbetarna på byggarbetsplatsen uppfattar arbetsprocessen och 

någon faktisk tidtagning utförs inte.  
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1.5 Struktur 
Rapporten börjar med ett avsnitt om teori och bakgrunden till Lean - konceptet. I avsnittet 

resultat kommer en redogörelse att finnas där svaren på enkäten sammanställs. Därefter 

följer en analys av information vi har fått ut av resultatet samt en diskussion kring framtagen 

data. Rapporten avslutas med en slutsats där svaren på forskningsfrågorna besvaras. 

1.6 Avgränsningar 
Studien avgränsas till ett ROT- projekt där ett stambyte pågår samt nyproduktion av en 

matbutik och en gymnasieskola. Andra verktyg som har sitt ursprung från Lean kommer ej 

beröras. 
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2. Teoretisk referensram 

Avsnittet inleds med bakgrunden till Lean konceptet med Toyota Production System. Därefter 

följs ett avsnitt med Lean- production och de fem Lean- principerna. Teoretiska 

referensramen avslutas med de 7 + 1 slöserierna och 5S. 

2.1  Toyota Production System (TPS) 
Eriksen m.fl.(2010) beskriver bakgrunden till Lean.  Året var 1949 som The Toyota Motor 

Company befanns sig i en allvarlig ekonomisk kris. Företaget behövde omstrukturera 

tänkandet för att klara av den japanska marknaden och fortsätta upprätthålla den höga 

produktionen. Detta lade grunden till det som Toyota senare komma att kalla Toyota 

Production System(TPS).  

Vidare beskriver Eriksen m.fl.(2010) hur begreppet fortlöpte. Under 20 års tid jobbade 

Toyota aktivt med att revolutionera och utveckla begreppen slöseri och kundnytta. Genom 

detta förändrades Toyotas affärssystem och utvecklingen av produkterna samt styrningen av 

produktionen. Idag är Toyota ett av världens mest framgångsrika och mest effektiva 

industriföretag och mycket är tack vare TPS.  

Den Japanska bilindustrin började blomstra tack vare att övriga bilproducenter börjat 

efterlikna filosofin bakom TPS. James P. Womack och Daniel T. Jones bestämde sig för att 

undersöka den Japanska framgången och kom fram till att Japanerna var dominerande i alla 

steg av produktionen på grund av deras effektivitet. Deras kvalitet och produktivitet var 

överlägsen och deras allt mer ökande marknadsandel blev beviset på att TPS var 

framgången. Undersökningen och resultatet redovisades i boken The Machine That Changed 

The World - The Story of Lean Production (Womack och Jones 1990). 
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2.2 Lean- Production 
Eriksen m.fl.(2010) presenterar grundprinciperna i Lean- Production. Dessa är att avlägsna 

alla slöserier, med det innebär resursförbrukning som inte skapar nytta för kunden. 

Utgångspunkten är att ständigt söka perfektion i produktionssystemet. Det karakteriseras 

av:  

 Ständigt fallande omkostnader 

 Inget slöseri  

 Inga fel 

 Minsta möjliga genomloppstid  

 Optimal lagerhållning 

 Maximal kapacitet utnyttjande  

 Stor kundnöjdhet 

Det finns även en kedja med andra begrepp som beskriver de huvudsakliga grunder och 

handlingslinjer som bör finnas för en slimmad produktion, detta kallas för de fem Lean- 

principerna och kan användas i alla branscher då poängen handlar om att ha visioner och 

strävan efter ett effektivare företag. 

2.3 De Fem Lean- principerna 

 

Figur 1. Visar de fem Lean- principerna (Bicheno2006). 

Figur1 visar de fem Lean- Principerna som är:  

1. Värde är den kritiska startpunkten för Lean. Det är kunden som väljer hur värdet 

definieras om personen är villig att betala för produkten eller tjänsten. 

2.  Det finns en rad olika slöserier som bland annat överproduktion, lager, onödiga 

transporter, outnyttjad kreativitet, väntan, överarbete och rörelse. Det betyder att 

identifiera de aktiviteter som inte skapar värde för kunden och eliminera dessa punkter. 

Detta är något Lean- företagen ständigt jobbar med för att på sikt få slut på alla slöseri.  

3. Skapa flöde i produktionen handlar om att produkterna flyter genom hela 

produktionsprocessen utan onödiga stopp och transporter. Detta kan jämföras med en 

snickare som kan jobba utan väntan på att andra yrkesgrupper ska bli klara med sitt arbete 

samt att inte behöva springa mellan våningsplan för att hämta material. Bakom detta ligger 

noggrann planering och samordning. Material, varor och resurser är exempel på orderflöde. 
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4. Dragande system (pull- system). Det är kundens efterfrågan som styr produktionen. 

Eftersträva ett dragande och inte ett tryckande system. Undvik överproduktion. 

5.  Att ständigt förbättra arbetsprocessen och jobba aktivt med punkterna 1-4 ger en 

effektivare och mer lönsam produktion. Detta kan utföras genom att man analyserar en 

specifik arbetsprocess och på så vis förbättra flödet genom hela produktionen 

(Bicheno2006). 

2.4 De 7 + 1 slöserierna 
Toyotas fördetta VD Fujio Cho definierade slöseri som "allt annat än minsta möjliga 

utrustning, material, komponenter, utrymme och arbetstid som är absolut nödvändigt för att 

öka produktens värde” (Bicheno2011) Sid 9. 

I TPS presenteras de vanligaste slöseriformerna: 

 

Figur 2: Beskriver de 7+1 slöserierna. Hamon m.fl.(2007) 

Enligt figur 2 presenteras slöserierna: 

 Överproduktion 

 Väntan 

 Lager 

 Rörelse 

 Omarbete 

 Överarbete 

 Invändiga transporter 

 Medarbetarnas outnyttjade kreativitet 
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2.4.1 Överproduktion 

Överproduktion handlar till största del om att tillverka mer än vad som behövs. 

Överproduktion är att tillverka för mycket, för tidigt eller för säkerhets skull. Målet är att 

framställa exakt vad som efterfrågas, varken mer eller mindre samt med perfekt kvalitet. 

Överproduktion leder till orimliga ledtider och lagertider. Det resulterar i att fel inte 

upptäcks i tid, att produkterna försämras och att arbetstempot blir "felaktigt" 

(Bicheno2011). 

 

2.4.2 Väntan 

En av de största slöserierna är väntan och den kan uppgå till 10 % av den totala 

byggkostnaden (Sveriges byggindustrier 2005).  Väntan är direkt kopplad till flöde. Material 

och komponenter som ej är i rörelse är kopplad till slöseri. Företagen vill uppnå ett jämtflöde 

utan någon väntan, vilket troligtvis aldrig kommer att uppnås men som varje företag bör 

sträva efter. Inom byggbranschen är väntan ett stort problem främst inom logistik och 

materialhantering (Bicheno2011).  

 

2.4.3 Lager 

Att lagra mer material än vad som är nödvändigt har flera negativa konsekvenser, till 

exempel så tar stora lager upp utrymme som oftast inte finns på en byggarbetsplats samt att 

risken att materialet som ligger och väntar på att bli monterat lätt kan skadas. För att få en 

så effektiv och säker arbetsplats som möjligt så är det viktigt att det är ordning och reda och 

så lite material i lager som möjligt (Bicheno 2011). 

 

2.4.4 Rörelse 

På en arbetsplats förkommer det ofta onödiga rörelser som till exempel att hämta, flytta, 

leta material och verktyg. Detta blir direkt icke värdeskapande arbetstid och något som bör 

elimineras för att öka produktionstakten. Bra struktur och tidig planering är några exempel 

på hur man kan minimera dessa problem (Bicheno 2011). 

 

2.4.5 Omarbete 

Omarbete, korrigeringar och reparationer som inte tillför något värde för kunden (Hamon 

m.fl. 2007). 
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2.4.6 Överarbete 

Definitionen av överarbete är att göra mer än vad kunden fordrar. Då kunden har beställt en 

viss nivå på arbetet ska det följas, mer behövs inte (Bicheno 2011). 

 

2.4.7 Invändiga transporter 

Materialtransporter inne på en byggarbetsplats bör minskas då de ses som ett slöseri, detta 

är något som inte kan elimineras helt, men bör reduceras med tiden. Skador och slitage är 

något som kan uppstå då material förflyttas på en byggarbetsplats även dubbel 

materialhantering är rent slöseri som påverkar produktiviteten och kvalitén. Men hjälp av en 

bra arbetsplatsdistribution kan onödig hantering av material minskas och överflödiga 

transporter undvikas (Bicheno 2011). 

 

2.4.8 Medarbetarnas outnyttjade kreativitet 

Outnyttjad kreativitet innebär att inte använda den kunskap som besitts av personalen 

(Bicheno 2011). 

2.5 Definition av slöseri 
Det finns olika typer av slöserier dessa är: 

 Tvingat slöseri 

 Rent slöseri 

 Värdeskapande arbete 

 

 

Tvingat slöseri är processer som är nödvändiga för att det värdeskapande arbetet ska kunna 

utföras till exempel att bygga formar för gjutning. Rent slöseri är sådant som inte har någon 

koppling till det värdeskapande arbetet. En grundtanke är att förbättringsarbetet i första 

hand ska fokuseras på att eliminera rent slöseri och i andra hand försöka effektivisera det 

tvingade slöseriet (Josephson, 2005). 
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2.6 5S 
Hamon m.fl.(2007) beskriver att5S är en förkortning av Sortera, Systematisera, Städa, 

Standardisera samt Skapa vana. Det är alltså en metod för att beskriva hur man skapar och 

upprätthåller ordning och reda. Bakgrunden till att detta arbetssätt är framtaget är framför 

allt på grund av säkerheten och effektiviseringen. Effektiviteten ökar igenom att ha ordning 

och reda på arbetsplatsen och det höjer även arbetsmoralen med en ren arbetsplats. Även 

de verktygsbodar som finns på arbetsplatsen skall ses över inför varje nytt projekt för att 

sorteras och systematiskt märka upp de maskiner och verktyg så var sak har sin plats. Detta 

gör att onödiga maskiner till bygget läggs längst in i boden medan det som ska ändvändas 

mer på daglig basis läggs i den främre delen. Allt för att effektivisera för yrkesarbetarna. 

 

 

Figur 3 beskriver 5s (NCC 2013). 

 

2.6.1 Sortera 

Enligt figur 3 är det första steget i införandet av 5s att sortera, detta kan låta enklare än vad 

det verkligen är. Det kan vara svårt att skilja på det som är nödvändigt för byggarbetsplatsen 

och det som "kan behövas". Ett enkelt sätt att sortera en verktygsbod kan vara att använda 

sig av post- it lappar där: 

 Grön lapp = spara 

 Gul lapp = lagra 

 Röd lapp = slänga 

Det är viktigt att tänka igenom vad som behövs för det dagliga arbetet samt rensa ur och 

slänga det som inte är nödvändigt (Hamon m.fl. 2007). 
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2.6.2 Systematisera 

När arbetsplatsen är sorterad och klar så är det dags för nästa steg, systematisera. Detta går 

till genom att göra markeringar och märka upp så att var sak har sin plats. I exempelvis en 

verktygsbod ska det som används på daglig basis ligga lättillgängligt och långt fram, detta för 

att det ska vara så smidigt som möjligt att hitta rätt verktyg (Hamon m.fl. 2007). 

 

2.6.3 Städa 

Nästa steg i processen är städning som innebär att man ska komma överens om en rimlig 

nivå som ska läggas på städningen. Detta kan exempelvis vara städa efter varje avslutat 

moment eller 15 minuter innan avslutad arbetsdag. Städningen ska bland annat förhindra 

personskador samt öka trivseln på arbetsplatsen (Hamon m.fl. 2007). 

 

2.6.4 Standardisera 

Standardisera innebär att skapa rutiner och att upprätthålla de tre första s:en, sortera, 

systematisera och städa. När de föregående punkterna fungerar är standardiseringen 

uppnådd (Hamon m.fl. 2007). 

 

2.6.5 Skapa vana 

Det avslutande s:et skapa vana innebär att försöka upprätthålla den standard som har 

skapats samt ständigt förbättra arbetet. Detta bör vara något som kommer naturligt för att 

kontinuerligt kunna upprätthålla en god standard (Hamon m.fl. 2007). 

 

2.7 Zonindelning 
Ett sätt att upprätthålla ordning och reda på arbetsplatsen är igenom zonindelning. 

Zonindelning går ut på att arbetsplatsen märks upp med tydliga linjer och en ritning sätts 

upp som visar var materialet ska vara. Exempelvis har underentreprenörerna en zon för sitt 

material och NCCs egna hantverkare har en plats för sitt material. Detta görs för att 

materialet ska vara nära uppsättningsplatsen. Genom att planer in vart materialet ska stå 

förekommer även inga onödiga flyttar av materialet. Att hålla små zoner gör att det inte 

förekommer materialupplag på arbetsplatsen för flera månader framåt utan bara för de 

närmsta veckorna. Detta medför att material inte blir skadat och ligger i vägen för pågående 

arbetsmoment. Att zonindela arbetsplatsen är inte en självklar del utav 5S men är något som 

borde vara givet. Zonindelning kan kopplas saﾏﾏaﾐ till aﾐdra S:et ”systeﾏatisera”.  
 

Att flytta material är en kostnad för företagen och bör hållas på en optimal nivå. 

Materialflyttar kan även inplaneras så att ”kroIkar” inte förekommer, det vill säga att 

material inte ligger i vägen för kommande arbeten. För att zonindelning ska fungera optimalt 

gäller det att arbetsledningen jobbar aktivt med att ta fram nya zonindelningar vartefter 

projektet löper.  
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3. Resultat och Analys 
Resultatet inleds med en beskrivning av fallstudien. Därefter följs en sammanställning och 

analys av enkäter och intervjuer. 

3.1 Fallstudie 
Här nedan följer en kort beskrivning av de arbetsplatserna som vi har valt att ha med i vår 

undersökning 

3.1.1 ICA kvantum, Kneippen syd 

I den nya växande stadsdelen Kneippen syd i Norrköping pågår just nu en nybyggnation av 

en ICA Kvantum butik. Den nya byggnaden byggs med stålstomme och butiken kommer att 

vara klar till slutet av sommaren 2013. Arbetsplatsen är ett pilotprojekt för arbetsmetoden 

5S.  

 

Typ av projekt Nybyggnation 

Antal arbetare 8 st. 

Storlek  3300 kvm 

Antal enkätsvarande 5 st. 

 

3.1.2 Marielund  

I stadsdelen Marielund i Norrköping pågår ett stambytesprojekt. Det är Hyresbostäder som 

är beställare till jobbet och NCC är totalentreprenör. Husen i Marielund är klassiska 

miljonprojekthus, det vill säga att de är byggda så att alla badrum ligger ovanför varandra 

vilket ger vertikala stammar i huset. Marielund bedriver inte arbete med 5S. 

 

Typ av projekt ROT-projekt 

Antal arbetare ca 15 personer 

Storlek  Huset är på 8 våningar med totalt 90 lägenheter 

Antal enkätsvarande 7 st. 

 

 

3.1.3 Curt Nicolin gymnasiet (CNG) 

 

I Finspång bedriver NCC nybyggnation av en gymnasieskola, projektet beräknas vara klart till 

höstterminstart 2014. Skolan kommer att bli 4 våningar hög samt vara byggd med 

stålstomme. Arbetsmetoden 5S ska påbörjas när stommen är rest.  

Typ av projekt Nybyggnation 

Antal arbetare 26 st. 

Storlek  5600 kvm 

Antal svarande 7 st. 
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3.2 Enkätresultat 
Först kommer en presentation om frågorna som ställts i enkäterna, därefter följer resultatet 

för de olika arbetsplatserna samt en analys. Här kommer även fördelar med 5S att lyftas 

fram.  

Enkäterna baserades på hur de anställda upplever byggarbetsplatsen. Frågorna var 

forﾏulerade soﾏ påståeﾐdeﾐ där 1 ┗ar ”stäﾏﾏer ej” oIh ヶ ┗ar ”stäﾏﾏer helt”(bilaga 1). 

Sammanställningen har gjorts genom att medelvärdet tagits och svaren presenteras nedan. 

3.2.1 Ordning och reda 

Figur 4 visar hur ordningen har varit samt hur den är på arbetsplatserna (bilaga 1) . 

 Fråga 1: Jag tycker att zonindelningen av material har fungerat bra. 

 Fråga 3: Jag tycker att det har varit ordning och reda i verktygsbodarna. 

 Fråga 4: Jag tycker att arbetsplatsen har fungerat bra i anseende på ordning och reda.  

 Fråga 7: Jag tycker att städningen har fungerat bra igenom hela projektet.  

Dessa frågor kommer att kopplas samman med slöserierna: väntan, lager och invändiga 

transporter. Ju högre stapeln är desto bättre är ordningen.  

 

 

Figur 4. Visar hur ordningen har varit eller är på de olika arbetsplatserna.  

ICA Kvantum, Kneippen syd 

På ICA har arbetet med zonindelningen legat på en bra nivå och de märks även på resultatet. 

Flera zonindelningar eller invändiga APD- planer har gjorts under projektets gång vilket kan 

kopplas saﾏﾏaﾐ ﾏed ヵS ”systeﾏatisera”. Detta har lett till att arbetet flutit på bra. Simon 

Jansson, platschef för ICA kvantum nämner att den första zonindelningen som gjordes var till 

för installationsstråken i taket och tillsammans med montören gick de igenom vart alla stråk 

skulle gå. Detta ledde till att montören hade fri framfart och inget material var i vägen. 

Simon nämner även att underentreprenörerna får sina zoner där de ska förvara sitt material. 

Detta leder till att lagren hålls ned eftersom zonen är begränsad och på så vis kan inte 

underentreprenörerna ta med sig mer material än det som är nödvändigt. Det leder till att 

det blir mer utrymme på arbetsplatsen och materialet riskerar inte heller att bli skadat.  

1 
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3 

4 

5 

6 

Ica Kvantum Marielund CNG 

Ordning och reda 

Fråga 1 

Fråga 3 

Fråga 4 

Fråga 7 
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En tydlig bild kan ses att stapeln på fråga 3 är hög, 5,2 av 6 möjliga. Denna fråga berör 

ordﾐiﾐgeﾐ i ┗erktygsHodeﾐ oIh kaﾐ kopplas saﾏﾏaﾐ ﾏed ヵS ┗erktygets ”sortera”. Iﾐﾐaﾐ 
byggnationen startades upp sorterades verktygsboden där överflödiga verktyg sorterades 

bort och behöll endast de verktyg som var väsentliga för arbetet. Verktygsplatsen 

markerades även upp så var sak hade sin plats, vilket kopplas ihop med det andra S:et i 5S 

”systeﾏatisera”. Att ordﾐiﾐgeﾐ i verktygsboden är god syns tydligt i diagrammet och 

platschefen Simon kan även bekräfta att ordningen blivit bättre genom införandet av Lean- 

verktyget. 

På ICA har 5S- arHetets tredje S ”städﾐiﾐg” fuﾐgerat ﾏyIket Hra. Detta är Hlaﾐd aﾐﾐat taIk 
vare zonindelning av material, men även för att platschefen har legat på och engagerat 

arbetarna till att upprätthålla städningen. Efter intervju med Simon konstaterades att han 

såg en klar förbättring av städningen jämfört med liknade projekt han bedrivit. Han nämnde 

att utmaningen just nu ligger på att försöka engagera underentreprenörerna som för tillfället 

är bristfälliga med städningen.  

Marielund 

Stapeln för fråga 1 är hög 4,9 av 6. Detta är dock missvisande då ingen zonindelning har 

används utan det togs fram en utvändig APD-plan om var containrarna skulle placeras. 

Denna har fungerat som tänkt.  

I frågan angående ordningen i verktygsbodarna ser stapeln bra ut. De har bra ordning och 

reda i dagsläget men efter intervjun med Per Hollsten, platschef i Marielund, Kom det fram 

att det inte var så från början. Han förklarade att de hade haft en instruktör som hjälpt till 

med arbetet de första veckorna i projektet samt att det var instruktörens initiativ att städa 

och organisera i verktygsboden, detta har sedan upprätthålls.  

I Marielund har arbetsplatsen i anseende på ordning och reda fungerat mycket bra. Detta 

beror på att arbetet bedrivs i lägenheter där folk fortfarande bor kvar och utrymmet är 

begränsat, vilket medför att inget material eller verktyg lämnas kvar i lägenheterna. Ordning 

och reda blir ett måste eftersom arbetet bedrivs i någons hem och som Per Hollsten nämner 

”så Hedri┗s iﾐte arHetet på heﾏﾏaplaﾐ”. 

I Marielund visar figur 5 att städningen ligger under medel. Då det bedrivs stambyten i 

lägenheter där hyresgästerna fortfarande bor kvar borde städningen hållas på en maximal 

nivå för att öka trivseln för hyresgästerna. Att stapeln är så pass låg kan bero på att 

definitionen av vad som är städat kan skilja sig mot en vanlig byggarbetsplats. Är du i någons 

hem så syns dam och smutts tydligare jämför med en vanlig byggarbetsplats. 
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CNG 

Zonindelningen har fungerat bra på CNG. Även då inte materialhanteringen nått sin högsta 

punkt i projektet kommer de välplanerade zonindelningarna att bidra till att minska 

slöserierna i from av onödiga rörelser och det kommer även leda till att lagren minskas. Här 

har fokus lagts på att minska all dubbelhantering av material och på så vis minska de onödiga 

hanteringarna av material som lätt kan uppkomma. Jan Karlsson, platschef på CNG håller 

med om att zonindelning är ett bra verktyg då det håller ned lagren så att det inte blir för 

stora ytor med materialupplag. 

Ordﾐiﾐgeﾐ i ┗erktygsHodarﾐa har ┗arit uﾐder ﾏedel. Soﾏ Jaﾐ Karlssoﾐ säger ”så är det iﾐgeﾐ 
soﾏ tagit sig tid att städa upp ifråﾐ Hörjaﾐ”. Detta är ett typiskt proHleﾏ soﾏ ä┗eﾐ kuﾐde ses 
i Marielund. Det är viktigt att det planeras in tid för att städa och sortera i verktygsboden 

innan byggstart för att på så vis minska på slöserier såsom väntan och rörelse. Att göra sig av 

med onödig utrustning och att märka upp verktygsplatser gör att verktygsboden blir bättre 

strukturerad och det blir lättare att hitta de verktyg som söks. 

Ordning och reda har uppfattats som god på CNG. Det finns en framtagen APD – plan över 

arbetsplatsen som har hjälpt till med att upprätthålla ordningen. I intervjun med Jan 

Karlsson berättar han att det inte varit så många olika yrkesgrupper på plats ännu vilket har 

gjort att det blivit lättare att hålla ordning på arbetsplatsen. Arbetsmetoden 5S som snart 

ska startas upp på arbetsplatsen kommer hjälpa till att upprätthålla ordningen även då det 

kommer bli fler yrkesgrupper med mer personal. 

Städningen på CNG har varit godkänd. Då CNG inte fått upp någon stomme än blir 

städningen mer övergripande på arbetsplatsen. När stommen blir rest kommer arbetet med 

5S att påbörjas och då kommer städningen ske kontinuerligt med inplanerade städtillfällen.   
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3.2.2 Rörelse 

Figur 5 är kopplad till slöseriet rörelse (bilaga 1).   

 Fråga 9: Jag lägger mycket av min tid på att hämta material. 

 Fråga 10: Jag lägger mycket av min tid på att leta efter material. 

 Fråga 11: Jag lägger mycket av min tid på att flytta material. 

Desto högre stapeln är ju mer tid läggs på materialhantering vilket leder till en onödig 

kostnad för företaget. 

 

Figur 5. Visar hur rörelserna är fördelade på arbetsplatsen 

ICA Kvantum, Kneippen syd 

Projekt ICA Kvantum, Kneippen syd som bedriver arbete med Lean- verktyget 5S har som 

diagrammet visar inte nämnvärt bäst resultat. Dock ska det påpekas att ICA har som sämst 

fått 3 av 6 möjliga på materialhanteringen, så detta kan ändå inte ses som ett dåligt resultat. 

Trots att de lagt mycket tid på att planera materialhanteringen och zonindelningen finns det 

fortfarande utrymme för förbättringar. 

Det finns skillnad på god och ond materialhantering. Det kan bli visst flyttande av material 

med 5S vilket ökar rörelsen på arbetsplatsen. Detta utförs på grund av att material inte ska 

ligga i vägen inför kommande arbetsmoment. Flytten av material är inplanerande och detta 

utförs för att spara in tid i slutänden.   

Marielund  

I Marielund har materialhanteringen fungerat bra. Det som bland annat har bidragit till den 

goda materialhanteringen är att det mesta av materialet lyfts upp med hjälp av en 

teleskoplastare. Per Hollsten, platschef i Marielund, säger att lastaren har varit deras 

”li┗liﾐa” i projektet då hissen varit opålitlig och i minsta laget. Materialet till lägenheterna 

har varit färdigpaketerade och yrkesarbetarna har på så vis upplevt en god 

materialhantering. 
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CNG 

CNG har vid enkätutdelningen påbörjat gjutningen av plattan. Det största arbetet just nu är 

att göra formar för gjutningen samt att armera. Då CNG är i ett så pass tidigt skede i 

projektet är det svårt att dra några slutsatser om varför arbetarna upplevt en något högre 

materialhantering jämfört med de andra arbetsplatserna.  

3.2.3 Väntan 

Figur 6 visar väntan (bilaga 1). 

 Frågan 14: Jag lägger mycket av min tid på att utföra andra aktiviteter än det som är 

inplanerat, exempelvis vänta på att föregående aktivitet skall färdigställas. 

Desto lägre stapeln är ju mindre väntan förekommer på arbetsplatsen, vilket leder till en 

effektivare byggarbetsplats.  

 

Figur 6. Visar väntan på arbetsplatsen. 

Som teorin härleder så är väntan en av de största slöserierna inom Leans 7 + 1 slöserier. Den 

kan uppgå till ca 10 % utav den totala byggkostnaden och är viktig att minimera. 

ICA Kvantum, Kneippen syd 

Väntan är en stor faktor på en byggarbetsplats men som diagrammet visar så ligger den lågt 

på ICA. Detta beror mycket på det jobb som läggs ned på planering med att samordna alla 

parter så att arbetet kan flyta på utan stopp. Arbetsledningen gör även ett bra jobb med 

zonindelningen och det förekommer sällan några krockar i arbetet. Simon Jansson, platschef, 

berättar att när golvläggaren anlände styrdes han i en viss montageordning och då var 

zonerna placerade så att arbetet flöt på bra för honom. Detta är anledningen till att 

golvläggaren tog 3,5 vecka på sig istället för 8 veckor som var inplanerat för att lägga hela 

golvet. Här syns en tydlig bild över vad 5S- arbetet kan leda till med att ha en god 

”systematisering”. 
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Marielund 

I Marielund är väntan låg på arbetsplatsen. Detta på grund av att alla är så pass samspelta 

och vet vad som skall göras. Planeringen är även en viktig del för att arbetet ska flyta på utan 

några onödiga stopp och detta har arbetsledningen lyckats bra med. Samspeltheten är inget 

som kommer direkt utan tar ett tag att jobba fram. Då alla stammar ser likadana ut blir 

arbetet mer rutinmässigt utfört med tiden eﾐ så kallad ”staﾐdardiseriﾐg” iﾐoﾏ ヵS. Även då 

arbetsplatsen inte använder sig av 5S så syns det tydligt att standardisering leder till 

effektivitet i arbetet. 

CNG 

På CNG har väntan varit störst jämfört med de andra arbetsplatserna. Då CNG är i ett så pass 

tidigt skede i projektet så är det svårt att se några tydliga orsaker om varför väntan är så pass 

hög. Men väntan är uppenbarligen ett problem då yrkesarbetarna har uppfattat detta. 

3.2.4 Trivsel och säkerhet 

Figur 7 visar hur ordning och reda kan kopplas samman till trivsel och säkerhet (bilaga 1). 

 Fråga 12: Jag tycker att trivsel och stämning är kopplat till ordning och reda på 

arbetsplatsen. 

 Fråga 13: Jag tycker att ordning och reda leder till en säkrare arbetsplats. 

 

 

Figur 7. Visar att trivsel och säkerhet är kopplad till ordning och reda. 

Arbetsplatserna är överens om att ordning och reda är kopplad till trivsel och säkerhet. Då 

alla är överens om detta borde 5S vara den självklara arbetsmetoden på alla arbetsplatser. 

Exempelvis minskar 5S fallrisken då arbetsplatsen blir renare och bättre strukturerad.  
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3.3 Förbättringsåtgärder för Lean- verktyget 5S 

3.3.1 Planeringen kring 5S 

Figur 8 visar hur personerna som jobbat med 5S upplever planeringen (bilaga 1). 

 Fråga 18: Jag har varit delaktig i planeringen kring 5S. 

 Fråga 19: Jag skulle vilja bli mer delaktig i planeringen kring 5S. 

 

Figur 8. Berör planeringen kring 5S. 

Det som kan utläsas av diagrammet är att medelantalet av de som svarat på enkäten har 

varit delaktig i planeringen. Personerna som svarat antyder även att de är nöjda med 

delaktigheten i planeringen. Detta kan komma att förändras om fler personer får utbildning i 

vad 5S handlar om och förståelsen för att 5S gynnar en själv ända ned på individnivå. 

3.3.2 5S som arbetsmetod 

Figur 9 visar hur 5S är som arbetsmetod (bilaga 1). 

 Fråga 16: Jag tycker 5S är en bra arbetsmetod att jobba med. 

 Fråga 20: Jag skulle vilja jobba med 5S i nästa projekt. 

 

Figur 9. Visar hur 5S är som arbetsmetod. 
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Arbetarna tycker att 5S är en bra arbetsmetod och medelantalet skulle kunna tänka sig att 

jobba med 5S i kommande projekt. Som tidigare analys visat och som platscheferna antytt är 

5S en viktig del av arbetet. Det är viktigt att arbetsmetoden ses som ett hjälpmedel och inte 

en börda. Det är till för att skapa en säkrare arbetsplats med bättre ordning.   

NCCs ambition är att alla ska tycka att 5S är ett bra verktyg, men som diagrammet visar är 

detta inte uppnått ännu. Om arbetarna ansåg att 5S är ett bra verktyg skulle stapeln vara i 

topp, så något saknas. 

3.3.3 Utbildning om 5S 

Figur 10 visar om de svarade fått utbildning om 5S (bilaga 1).  

 Fråga 15: Jag har fått utbildning i vad 5S handlar om. 

 

Figur 10. Visar utbildning om 5S. 

Utbildning har getts till en relativ hög grad men det är viktigt att alla är med och förstår vad 

5S handlar om. En utav Leans fem grundprinciper beskriver att det viktigt att ständigt 

förbättra arbetsprocessen, som i detta fall skulle det kunna leda till att alla får utbildning i 

vad 5S handlar om och på så vis skapa en effektivare arbetsplats. Om alla får utbildning i 5S 

och förstår vikten av det skulle detta leda till att diagrammet i figur 10 troligtvis skulle bli 

högre, att fler vill arbeta med det i nästa projekt. Då 5S skapar bättre ordning och högre 

säkerhet för individen.  
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3.3.4 Engagemang 

Figur 11 visar hur engagemanget med 5S har varit på arbetsplatsen (bilaga 1).   

 Fråga 17: Jag uppfattade att alla är lika engagerade i arbetet kring 5S. 

 

Figur 11. Visar hur engagemanget har upplevs på arbetsplatsen med arbetsmetoden 5S. 

Engagemanget har varit relativt låg. Simon Jansson nämnde under intervjun att han ständigt 

behövde ligga på och påminna om bland annat städningen och han tror att det kommer ta 

ett tag innan allt blir mer rutinmässigt utfört. Att uppehålla engagemanget är en utmaning 

att jobba vidare på i framtiden och är just nu ett av de större problemen då Byggbranschen 

är en trög bransch att förändra. Utbildningen kan spela en stor roll i engagemanget. Är 

personalen utbildad och själv tycker att 5S är en bra metod så blir individen troligtvis mer 

drivande och effektiv. 
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4. Slutsats 

4.1 Svar på forskningsfrågor 
Utifrån det som presenterats i resultat och analys har vi kommit fram till följande svar på 

våra forskningsfrågor. 

Var ligger de största slöserierna när 5S inte används? 

Med enkäterna som grund, platschefernas åsikter och våra observationer kom vi fram till att 

rörelse och väntan är de största slöserierna på arbetsplatsen när arbetsmetoden 5S inte 

används. Rörelse och väntan är något som inte nämnvärt ser hög ut i diagrammet. Men efter 

intervju med platscheferna för de olika arbetsplatserna samt våra egna observationer har 

det framgått att detta är en utmaning i produktionen. Materialhantering samt väntan är 

vardag för en yrkesarbetare och kan därför uppfattas som en del av det vardagliga arbetet 

istället för ett problem.  

Hur påverkas slöserierna när 5S används? 

Även då mycket utav arbetet med 5S har lett till att väntan har minimerats på arbetsplatsen 

är dock rörelser av god materialhantering fortfarande en utmaning. Rörelse är något som 

inte försvinner helt i och med införandet av 5S. Som vi tidigare nämnt i rapporten kan det 

påpekas att det finns skillnad på god och ond materialhantering. Slöseriformen som finns 

kvar efter införandet av 5S är till största del god materialhantering, det vill säga tvingade 

material flyttar som är till för att arbetet ska flyta på så bra som möjligt.  

En positiv faktor när 5S används är att väntan minskas. Detta beror mycket på god 

systematisering med hjälp av zonindelning. Zonindelning är ett verktyg som vi funnit mycket 

användbart och är ett hjälpmedel som verkligen gör skillnad på arbetsplatsen. Eftersom 

plaﾐeriﾐgeﾐ ﾏed zoﾐiﾐdelﾐiﾐgeﾐ ligger ett steg före så förkoﾏﾏer det iﾐte ﾐågra ”kroIkar” i 
arbetet. Zonindelning är inte en självklar del utav de 5S:en i dagsläget men efter vi har gjort 

studien har vi kommit fram till att det borde vara ett självklart val inom 5S grenen, 

”systeﾏatisera”. Att upprätthålla ordﾐiﾐg oIh reda på arHetsplatseﾐ Hlir iﾐte Hara eﾐklare 
när zonindelningen införs, utan den medför även fördelar så som bättre materialflöde.  Det 

är viktigt att hela tiden jobba med att minimera materialhanteringen och effektivisera den 

då det är ett stort moment av yrkesarbetarnas vardag och en stor kostnad för företagen. 

Hur kan arbetsmetoden 5S förbättras inför kommande byggen? 

Det som framför allt kan förbättras med arbetsmetoden 5S inför kommande byggen är en 

kombination av att utbilda yrkesarbetarna i vad 5S handlar om och hur engagemanget kan 

öka. Dessa två förbättringsåtgärder går hand i hand och kan lösas genom att ge bättre 

förståelse i vad 5S handlar om. Det är även viktigt att utbilda underentreprenörerna i vad 5S 

handlar om eftersom de utgör en stor del utav yrkesarbetarna som befinner sig på 

arbetsplatsen. Vi anser även att det är viktigt i nya projekt att börjar så tidigt som möjligt 
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med arbetsmetoden. Detta för att 5S inte är någon mirakelmetod utan ett arbetssätt som 

behöver viss tid för att fungera så effektivt som möjligt. Det är svårt att förändra attityden 

mitt i ett projekt.  

Då byggsektorn kan vara en trög bransch att förändra krävs ledningens fulla stöd och 

engagemang för att lyckas med införandet av Lean- verktyget 5S med långvarig effekt. Det är 

viktigt att utbilda personalen i vad 5S handlar om eftersom det är yrkesarbetarna som 

kommer att driva arbetet framåt. Om yrkesarbetarna inte förstår varför de skall jobba med 

5S kommer troligtvis arbetet gå tillbaka till gamla vanor. 5S är inte bara till för att öka 

effektiviteten på arbetsplatsen, utan den är även till för att göra säkrare arbetsplatser med 

bättre trivsel. Det gäller alltså att försöka få yrkesarbetarna att förstå innebörden av 5S, 

eftersom det till största del gynnar dem själva.  
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5. Diskussion 
Nedan följer en generell diskussion av arbetet följt av metod kritik och avslutas med tips till 

fortsatta studier. 

5.1 Generell diskussion 
Det finns ingen enkel eller självklar väg för att förändra produktionsprocessen. Hade det 

funnits det hade slöserierna på arbetsplatserna idag inte överstigit 30 % av den totala 

byggkostnaden. 5S är ett verktyg för att upprätthålla ordning och reda och är en bra grund 

för att minska slöserierna i byggbranschen. 5S handlar även om att lyckas skapa en bättre 

arbetsplats där medarbetarnas kunskap tas tillvara. 

Det som vi sett är att ordning och reda har fungerat bra på arbetsplatserna som undersökts. 

CNG som ligger något lägre än de andra arbetsplatserna är i början av projektet. Detta tror vi 

har påverkat resultatet då det har varit rörigt i samband med att plattan skulle gjutas. 

I diagrammen angående rörelse så är dessa låga på alla arbetsplatser. Detta tycker vi är 

missvisade efter vi besökt de olika arbetsplatserna och fått plastchefernas åsikter. I 

Marielund såg vi mycket rörelser då arbetet bedrivs på åtta olika våningar och de bland 

annat har materialupplag på nedersta våningen. På ICA har det framgått ur diagrammet att 

leta efter material har varit högst. När vi pratat med platschefen och varit ute på 

arbetsplatsen har vi sett att materialupplagen varit nära arbetsmomenten och tydligt upp 

märkta. Denna stapel borde ha varit lägst eftersom vi hört och sett att planeringen med 

materialhanteringen har legat på en hög nivå för att spara in tid i slutändan.  

5.2 Metodkritik 
Metoden som valdes inför studien var i huvudsak enkäter. Detta gjordes för att få så många 

svar som möjligt för att kunna täcka över åsikterna för en hel arbetsplats. Vad som kan 

konstateras efter utförandet är att denna metod inte var det bästa för fallet. Vi trodde att 

antalet arbetare var fler på de olika arbetsplatserna.  

Då studien har bestått av tre arbetsplatser som är i olika byggskeden har det blivit svårt att 

jämföra de olika arbetsplatserna. De svarandes dagsform och hur långt de hade kommit i 

projektet blev två stora faktorer som påverkade resultatet. Därför fick vi väga in våra egna 

observationer och platschefernas åsikter högre än vad vi hade tänkt från början. Dock kan vi 

se skillnad på arbetsplatsen som bedrivit arbete med Lean- verktyget 5S och arbetsplatser 

där det inte förkommit.  

5.3 Förslag till fortsatta studier 

 Hur kan underentreprenörerna bli mer delaktiga i arbetet med 5S? 

 Hur kan arbetet med zonindelning effektiviseras? 

 Fördjupad observationsstudie av 5S. 
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Bilaga 1 
 

Ordning och reda på arbetsplatsen 

5S är förkortning av Sortera, Systematisera, Städa, Standardisera samt Skapa vana. Metoden 

ligger i linje med NCC:s strategi och har hittills använts i några projekt i Malmö och på ICA 

Kvantum i Kneippen Syd. Metoden kommer att användas i CNG i Finspång och i alla 

nystartade projekt i Norrköping. Det är alltså en metod för att beskriva hur man skapar och 

upprätthåller ordning och reda på arbetsplatsen.  

Arbetstitel 

Hantverkare             UE             Platschef             Arbetsledare             Övrig titel 

___________ 

 

Ålder 

Upp till 30 år            31-50 år             51år och uppåt  

 

Arbetsplats(Kryssa i den arbetsplats du just nu är delaktig på ) 

Ica Kneippen             Marielund             CNG                     Övrig arbetsplats 

___________ 

Kryssa för det alternativ som stämmer bäst överens med din åsikt.  
 

1. Jag tycker att zonindelning av material har fungerat bra 

Stämmer ej   1.               2.               3.                4.               5.               6.   Stämmer helt 

 

_________________________________________________________________ 

2. Jag har uppfattat logistikhanteringen som god 

Stämmer ej   1.               2.               3.                4.               5.               6.   Stämmer helt 

 

_________________________________________________________________ 

3. Jag tycker att det har varit ordning och reda i verktygsbodarna 

Stämmer ej   1.               2.               3.                4.               5.               6.   Stämmer helt 

 

_________________________________________________________________ 

4. Jag tycker att arbetsplatsen har fungerat bra i anseende på ordning och reda 

Stämmer ej   1.               2.               3.                4.               5.               6.   Stämmer helt 

 

5. Om du inte tycker det har varit ordning och reda på arbetsplatsen, förklara varför? 

 

_________________________________________________________________ 

6. Jag upplever ofta problem med trasiga maskiner i verktygsboden 

Stämmer ej   1.               2.               3.                4.               5.               6.   Stämmer helt 
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_________________________________________________________________ 

7. Jag tycker att städningen har fungerat bra igenom hela projektet  

Stämmer ej   1.               2.               3.                4.               5.               6.   Stämmer helt 

 

_________________________________________________________________ 

8. Jag önskar att det var bättre städat på arbetsplatsen 

Stämmer ej   1.               2.               3.                4.               5.               6.   Stämmer helt 

 

_________________________________________________________________ 

9. Jag lägger mycket av min tid på att hämta material 

Stämmer ej   1.               2.               3.                4.               5.               6.   Stämmer helt 

 

_________________________________________________________________ 

10. Jag lägger mycket av min tid på att leta efter material 

Stämmer ej   1.               2.               3.                4.               5.               6.   Stämmer helt 

 

_________________________________________________________________ 

11. Jag lägger mycket av min tid på att flytta material 

Stämmer ej   1.               2.               3.                4.               5.               6.   Stämmer helt 

 

 
 

12. Jag tycker att trivsel och stämning är kopplat till ordning och reda på arbetsplatsen  

Stämmer ej   1.               2.               3.                4.               5.               6.   Stämmer helt 

 

_________________________________________________________________ 

13. Jag tycker att ordning och reda leder till en säkrare arbetsplats  

Stämmer ej   1.               2.               3.                4.               5.               6.   Stämmer helt 

 

 

14. Jag lägger mycket av min tid på att utföra andra aktiviteter än det som är inplanerat, 

exempelvis vänta på att föregående aktivitet skall färdigställas Stämmer ej   1.               2.               

3.                4.               5.               6.   Stämmer helt 

 

_________________________________________________________________ 

 

  



27 
 

Följande frågor besvaras endast av dig som jobbat på ICA Kvantum, Kneippen syd  

  

15. Jag har fått utbildning i vad 5S handlar om 

Stämmer ej   1.               2.               3.                4.               5.               6.   Stämmer helt 

 

_________________________________________________________________ 

16. Jag tycker 5S är en bra arbetsmetod att jobba med 

Stämmer ej   1.               2.               3.                4.               5.               6.   Stämmer helt 

 

_________________________________________________________________ 

17. Jag uppfattade att alla är lika engagerade i arbetet kring 5S 

Stämmer ej   1.               2.               3.                4.               5.               6.   Stämmer helt 

 

_________________________________________________________________ 

18. Jag har varit delaktig i planeringen kring 5S 

Stämmer ej   1.               2.               3.                4.               5.               6.   Stämmer helt 

 

_________________________________________________________________ 

19. Jag skulle vilja bli mer delaktig i planeringen kring 5S 

Stämmer ej   1.               2.               3.                4.               5.               6.   Stämmer helt 

 

_________________________________________________________________ 

20. Jag skulle vilja jobba med 5S i nästa projekt 

Stämmer ej   1.               2.               3.                4.               5.               6.   Stämmer helt 

 
 
21. Vad ser du för några fördelar att jobba med 5S? 
 

 

 

22. Vad ser du för några nackdelar att jobba med 5S? 

 

 
 


