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Sammanfattning 

Elektroskandia Sverige AB är Sveriges ledande el-teknikgrossist som säljer och marknadsför 

system och elmaterial. Verksamhetens centrallager är placerat i Örebro där detta 

examensarbete utfördes i deras returavdelning.  

Paket och andra föremål är placerade överallt på arbetsplatsen och detta har orsakat att 

arbetsytan inte används effektivt. Förväxlingar av paket förekommer och de inlånade 

operatörerna har svårigheter med att veta vilka rutiner de ska arbeta efter. 

För att undersöka detta problem valde författarna i denna undersökning att granska situationen 

i nuläget. Med hjälp av vetenskapliga artiklar, litteraturstudier och intervju med ett liknande 

företag, som har behandlat ett likadant problem, kunde ett flertal förbättringsförslag tas fram. 

Dessa förbättringsförslag har tagits fram med hjälp av 5S-metoden, som är en metod att skapa 

en välorganiserad och funktionell arbetsplats. Metoden 5S är oftast det första konkreta steget 

som används till att påbörja Lean och kommer vara starten för Elektroskandias fortsatta resa 

inom detta område.  

Förbättringsförslaget är ett underlag för Elektroskandia om hur 5S-metoden ska 

implementeras på returavdelningen och vad som är viktigt att tänka på före utförandet. Målet 

med denna implementering på returavdelningen är att öka effektiviteten och spara tid. För att 

returavdelningens process ska bli ännu effektivare samt skapa en bättre arbetsmiljö på 

arbetsplatsen behöver verksamheten som fortsatt arbete reducera omställningstiden vid 

hantering av returpapper och åtgärda brister inom ergonomi. 

Nyckelord: 5S, Lean Production, standardiserad arbetsplats, produktionsutveckling 
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Abstract 

Elektroskandia Sweden AB is Sweden's leading electrical engineering wholesaler that sells 

and markets systems and electrical materials. Operation's central warehouse is located in 

Orebro where the thesis was performed on their return department. 

Today return department is lacking orderliness, and there is no standardized work routine. 

This has resulted in that each of the operators working in his own way. Packages and other 

objects are placed everywhere on the workplace and this leads to a smaller workspace, 

confusion of packets and difficulties for new operators. 

To treat the problem, the current situation was investigated and analyzed. Then with the help 

of scientific articles, literature reviews and interviews with a similar company that has dealt 

with such a problem could a number of suggestions for improvement developed. These 

proposed improvements have been developed using the 5S method, which is a method for 

creating a well-organized and functional workplace. The method is usually the first concrete 

step that is used to start with Lean and will be the start of Elektroskandia's continuing journey 

within it. 

Improvement proposal provides the basis for Elektroskandia how 5S method should be 

implemented on the return department, and what is important to think about before beginning 

with the implementation. The goal with this implementation is to increase efficiency and save 

time. To return the department's process to become more efficient and create a better working 

environment in the workplace so be business as continued efforts to reduce the changeover 

time in the handling of waste paper and lack of ergonomics. As further work to develop the 

return department process to be more efficient and create a better working environment 

Elektroskandia needs to reduce the changeover time in the handling of return paper and also 

work with ergonomics in the workplace.  

Key words: 5S, Lean Production, standardized work, production 
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Förord 

 

Detta examensarbete är det slutliga momentet i vår ingenjörsutbildning inom maskinteknik, 

inom industriell ekonomi vid Örebro Universitet. Examensarbetet är på 15 högskolepoäng och 

genomförandet har ägt rum vid Elektroskandia AB i Örebro under vårterminen 2016. 

 

Vi vill passa på att tacka alla operatörer på returavdelningen för att de har lagt ner sin 

värdefulla tid och bidragit med att svara på våra frågor.  

 

Vi vill rikta ett extra tack till logistikdirektören Peter Landenberg för att vi fick genomföra 

vårt examensarbete hos dem.Vi vill även tacka vår handledare på företaget, Torbjörn 

Gustafsson, som har stått ut med våra frågor även vid stressiga situationer. 

 

Vi vill även passa på att tacka produktionsledaren Allan Jansson på Stoneridge Electronics 

som la ner sin dyrbara tid och delade med sig av företagets erfarenheter inom 5S och Lean.  

 

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår handledare på Örebro universitet, Mart Öhr, som har 

varit tillgänglig och delat med sig av sina synpunkter och råd kring arbetet.  

 

 

 

Örebro, juni 2016 

Mariam Mooshtak och Nihat Tahiri 
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Begreppsdefiniering 

 

Input – Insatsvaror som används i produktionen 

 

Lean Production – Består av filosofier samt strategier gällande hur en verksamhet ska drivas 

 

5S – En metod inom Lean som används för att skapa en välorganiserad och funktionell 

arbetsplats 

 

Standardiserad arbetsplats – En överenskommelse om hur arbetsmomentet ska utföras  

 

Författarna/studenterna – Examensarbetets författare Mariam Mooshtak och Nihat Taheri  
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1 Inledning 

 

Examensarbetet utfördes på Elektroskandia Sverige AB i Örebro under våren 2016. En 

beskrivning om företagets historia och projektets syfte, bakgrund och mål presenterats i 

kapitlet nedan. 

 

1.1 Företaget 

År 1917 grundades Elektroskandia Sverige AB under namnet Asea IM. Verksamhetens 

huvudkontor ligger i Sollentuna kommun och den ägs av den franska grossistgruppen Sonepar 

sedan år 2008. [1]  

 

Centrallagret i Örebro byggdes år 1967 och idag byggs ett nytt centrallager i Örebro där 

centrallager, kontor samt butik kommer att flyttas till de nya lokalerna. Detta nya centrallager 

ska vara inflyttningsklart i april 2017 för cirka 350 anställda och kommer att ha mer 

renodlade processer. [2] 

 

Elektroskandia är idag Sveriges ledande el-teknikgrossist som säljer och marknadsför system 

och elmaterial inom kraft/automation, hushållsmaskiner, industriförnödenheter, belysning och 

tele/data/säkerhet. Verksamheten hade under år 2014 en omsättning på cirka 5,9 miljarder 

kronor. Elektroskandia har cirka 770 medarbetare som arbetar i 48 butiker som är utspridda 

runt om i landet. Varumärket Cylinda, som erbjuder ett komplett sortiment vitvaror, ägs av 

Elektroskandia. Verksamheten är även en del av Sonepar-koncernen, som är utspridd över fem 

kontinenter, i vilket 245 företag ingår i 44 länder. Elektroskandia strävar efter att bidra till 

ökad lönsamhet och effektivitet i kundernas säljorganisation samt inköpsorganisation med 

hjälp av sin erfarenhet och system. Logistik är själva motorn i allt Elektroskandia gör och 

företaget ser till att kunden får rätt produkt på rätt plats vid rätt tillfälle. [3]  

 

Verksamheten är både kvalitet- och miljöcertifierad enligt ISO 9001:2008 och ISO 

14001:2004. Dess mål är att lönsamt överträffa kundens förväntningar genom nära samarbete 

med utvalda leverantörer, hög marknadsnärvaro och ledande logistik. [4] 

 
Figur 1. Bild på centrallagret i Örebro [5]. 
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1.2 Projektet 

Examensarbetet genomfördes på Elektroskandia Sverige AB i Örebro på returavdelning. 

Elektroskandia är intresserat av att börja med delar av Lean och har nu bestämt sig för att göra 

ett försök att granska om möjligheten för en eventuell implementering av 5S på en av 

arbetsplatserna i verksamheten. Anledningen till detta är att man prioriterar en arbetsplats där 

det finns ordning och struktur, en fördjupning av detta se avsnitt 3.3.5.  

 

1.2.1 Syfte   

Syftet med examensarbetet är att med hjälp av 5S-metoden ge förbättringsförslag på en 

välorganiserad och funktionell arbetsplats. 

 

1.2.2 Mål  

Målet är att ta fram förslag till förbättringar utifrån 5S-metoden för en strukturerad 

arbetsplats, vilket innebär att inlånade operatörer vet vad de ska göra när de kommer till 

företaget för att hjälpa till. Operatören ska således kunna anpassa sig enklare på arbetsplatsen 

utan att vara i stort behov av de fast anställda operatörerna. Förbättringsförslaget ska även tala 

om hur 5S ska implementeras samt upprätthållas i framtiden.     

 

1.2.3 Avgränsning  

 Projektet består av att endast ge förbättringsförslag på ordning och reda på 

returavdelningens fyra arbetsstationer.  

 

 Hela processen på returavdelningen ska undersökas. Detta gäller från att returgodsen 

lastas av på Elektroskandia till att de registrerats och bedömts av operatören.  
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2 Bakgrund 

 

Detta kapitel innehåller projektets problem och vad företaget samt andra företag har gjort 

tidigare för att lösa liknande problem. Avslutningsvis kommer även en beskrivning om 

teknikområdet att presenteras.  

 

2.1 Problemet 

I verksamheter idag är ett vanligt problem att man har dålig ordning och struktur på sina 

arbetsplatser vilket leder till ett ineffektivt arbete. Problemet kan lösas med hjälp av en 

implementering av 5S-metoden. Verksamheten Elektroskandia i Örebro har detta problem på 

returavdelningen som består av fyra arbetsstationer på vilka samma arbetsmoment utförs. 

 

Idag ligger det pallar och paket överallt på arbetsstationerna vilket skapar en mindre arbetsyta 

för operatörerna. Detta medför även att operatörerna kan blanda ihop paket som har 

undersökts med paket som ännu inte har undersökts.  

 

De frågeställningar som ska besvaras under projektet är: 
 

 Hur kommer ett genomförande av 5S se ut på arbetsstationen jämfört med nuläget? 

 

 Hur ska man göra för att lyckas behålla 5S efter implementeringen? 

 

 Hur kommer hela processen att påverkas av 5S? 

 

 Vilka rationaliseringsvinster kan man uppnå med 5S? 

 

 

 

Projektet handlar om att modifiera en befintlig process. Genom att kartlägga och analysera 

den nuvarande processen kan slöserier drivas ut och förslag på förbättringar ges. 
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2.2 Vad har företaget gjort tidigare 

Elektroskandia har tidigare inte använt någon metod att upprätthålla ordning och reda på 

verksamheten. Företaget har inte heller introducerat Lean, men det finns ett intresse av att 

implementera delar av det och speciellt finns det intresse för 5S-metoden. Det enda som 

medarbetarna på returavdelningen har varit delaktiga i är att de tillsammans har fått bestämma 

layouten på arbetsplatsen och sedan har de arbetat enligt processen. (personlig kommunikation 

med Peter Landenberg genom e-post 2016-04-12, personlig kommunikation genom att 

intervjua Torbjörn Gustafsson och Anton Holm 2016-04-08) 

 

 

2.3 Vad har andra gjort tidigare 

Nedan presenteras en redovisning av hur Stoneridge Electronics AB Örebro hanterat 

problemet angående ordning och reda. 

 

2.3.1 Stoneridge Electronics 

Det finns många verksamheter som implementerat 5S-metoden och ett företag som författarna 

har besökt är Stoneridge Electronics. Företagets produktionsledare Allan Jansson svarade på 

frågor och visade lokalerna. Detta besök gav författarna en uppfattning av hur en verksamhet 

som implementerat 5S ser ut i verkligheten. Företaget använder denna metod sedan flera år 

och har lyckats mycket bra. Före 5S-implementering fanns produkter, material och andra 

typer av objekt lite överallt på lagerytan och runt arbetsplatserna. Det fanns saker som stod 

där utan att de kom till användning. Idag finns bara de objekt som kommer till användning 

och så fort det är något som står på fel plats finns det många som upptäcker denna avvikelse 

och försöker lösa det på ett smart sätt. Anledningen till att medarbetarna upptäcker dessa 

avvikelser beror på att de har förstått de positiva effekterna av 5S och vad företaget har för 

ambitioner och målsättningar. 

I början av implementeringen av 5S stötte företaget på en hel del motstånd från medarbetarna. 

Vissa förstod inte, andra höll inte med om ändringarna som skedde inom företaget och vissa 

tyckte inte att 5S behövdes i företaget. Företaget hanterade motståndet genom att utbilda 

personalen samt oavbrutet stötta och motivera dem i det dagliga arbetet. 

Inne på lagret finns markeringslinjer, bilder och etiketter som visualiserar föremålens platser. 

På arbetsstationerna är det rent och alla verktyg har sin plats nära arbetsbänken. Företaget 

använder även en tavla där medarbetarna kan skriva idéer, funderingar och klagomål. Runt 

tavlan samlas medarbetare och arbetsledare en gång om dagen för att bland annat diskutera 

eventuella åtgärder för de lappar som har hängts upp på tavlan.  

Stoneridge Electronics produktionsledare Allan Jansson vill tipsa alla företag som vill påbörja 

implementering av 5S att inte ge upp. Detta på grund av att en hel del vinster kan uppnås med 

metoden och stor besparing. 
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2.4 Beskrivning av teknikområdet 

Verktyget 5S används inom Lean Production och är oftast första steget mot en Lean-satsning 

för en verksamhet. Det krävs en fördjupad kunskap om 5S samt Lean för att lösa projektets 

problem. Författarna har fått en grundläggande kunskap inom dessa områden från tidigare 

kurser men har behövt komplettera med vidare litteraturstudier och vetenskapliga artiklar för 

att få en mer fördjupad kunskap. Dessa kunskaper kopplas inom forskningsområdet 

produktionsutveckling.  
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3 Teori 

 

I detta kapitel presenteras först vad processer är, vad skillnaden mellan processutveckling och 

produktutveckling är samt på vilket sätt processutveckling kopplas till 5S-metoden. Vidare 

beskrivs vad som krävs för att åstadkomma ett lyckat förändringsarbete och slutligen 

presenteras några teorier inom Lean Production som är huvudområdet i detta projektarbete. 

 

3.1 Processutveckling  

I en ingenjörssynvinkel handlar en process om en standardisering av aktiviteter som upprepas 

efter att en input transformerats till ett resultat. Förbättringar av processer inom 

tillverkningsområdet har funnits länge. Man kan gå tillbaka i tiden ända till Taylors 

revolutionerade idéer som titulerades ”Scientific Managment” och som även kallas för 

taylorism. Taylorism går ut på att dela produktionen inom industrin i avdelningar och att 

produktionen sedan formas av vetenskapliga metoder för att förbättra produktiviteten i hela 

organisationen. Chefer skulle nu ha en närmare kontakt med sina medarbetare som resulterade 

i att samarbetet ökade mellan dessa två. Detta sätt att arbeta var ovanligt, eftersom chefer vid 

den tiden hade väldigt lite kontakt med medarbetarna. [6,7] Med hjälp av processer kan en 

verksamhet ta reda på hur värde skapas och kunden tillgodoses, hur en renodlat effektivitet 

skapas samt hur resurser och kompetens används på bästa sätt i en verksamhet[8]. 

Processutveckling är en viktig faktor för att en verksamhet ska få konkurrensfördelar och 

strategiska fördelar. Trots detta är det alldeles för få verksamheter som lägger ner fokus på det 

och det är även brist på litteratur och studier rörande effekten av det. Detta kan bero på att 

man blandar ihop processutveckling med produktionsutveckling. Både processutveckling och 

produktionsutveckling länkas tätt till varandra, eftersom båda har syftet att erbjuda 

högkvalitativa produkter till kunder. Det är två discipliner som kopplas starkt till varandra 

men implikationen skiljer sig. [9,10] 

Både processutveckling och produktionsutveckling är två idealtyper som skapar innovativa 

förutsättningar för ett tillverkningsföretag. För att en verksamhet ska lyckas med en 

framgångsrik produktionsutveckling ska de ha kunskaper i processutveckling. [8] 

  

När verksamhetens produkter hamnar i mognadsstadiet är det särskilt viktigt med 

processförbättring som leder till att företagets resurser fördelas för att sänka 

produktionskostnaderna. Det kan även innebära att processtegen minskas eller en ny 

produktionsutrustning införskaffas.  [9, 10] 

Avsikten med processutveckling är organisatoriska ansatser för att modifiera 

tillverkningsprocessen. Därför är det särskilt viktigt att förbättringsarbetet är medvetet och väl 

planerat. När en förändring sker inom en produktionsprocess ändras vanligen även 

processerna i närheten. Medarbetarna som arbetar i processen som ska förändras behöver vara 

med och tycka till för att förbättringen ska bli så bra som möjligt. Eftersom det i slutändan är 

de som ska arbeta på processen och får de vara med och bestämma i första stadiet då kommer 

det bli ett större engagemang som generar motivation. Mindre motstånd till förändringen 

kommer vara ett faktum som både företaget och medarbetarna vinner på. [10] 

 



 

Rev 01, 2016-06-07 M Mooshtak, N Taheri  13 (42) 

Processförbättring och innovationsprocess är två idealtyper av processutveckling. 

Processförbättringens syfte är att förbättra och effektivisera befintliga processer, rutiner och 

arbetssätt. Innovationsprocessen handlar däremot om större förändringar i processen. Det kan 

vara lansering av nästa generations process för den befintliga produkten eller en helt ny 

produkt. [10] 

Beroende på vilket mål man har och vad det är för projekt, generar processutvecklingen goda 

resultat till företaget. Exempel på vinster som kan uppnås är bland annat kostnadsreduktioner, 

ökade produktionsvolymer, avkastning från produktionen, ökad produktkvalitet, noggrannhet, 

behålla mer av miljövänlig produktion och upprätthålla minskad tid för produkterna till 

marknaden. [10] 

För att en processutveckling ska gå igenom och bli bra behöver aktiviteterna i processen vara 

standardiserade och synliga för alla. Med hjälp av metoden 5S kan verksamheten åstadkomma 

en operativ stabilitet som erfordras för att upprätthålla ständiga förbättringar. Syftet med 5S är 

att införa en arbetsplats som har en ordning och reda av hög kvalité och effektivitet. 

Fördelarna med genomförandet av 5S är följande: misstag och problem synliggörs för alla, 

onödiga saker på arbetsplatsen elimineras, väntade och letade reduceras, fel elimineras och 

alla vet exakt var allt finns. [11,12] 

Det största hindret till att ett förändringsarbete uteblir är bristen på kommunikation, gapet 

mellan medarbetarna och den högsta ledningen samt brist på kunskap och kännedom om den 

aktuella förändringen. En svag kommunikation förorsakar en dålig förvaltning av resurser i 

form av tid, budget och material, försämrad moral och motivation bland medarbetarna. [12] 

 

3.2 Lyckat förändringsarbete 

Ett lyckat förändringsarbete i en verksamhet har med människans beteende, attityder och 

upplevelser att göra. Medarbetarna, ledningen och chefer ska vara engagerade, motiverade 

och ha kunskap. [13] 

 

3.2.1 Ledningens engagemang och beteende 

För att en verksamhet ska nå framgång med förbättringsarbetet är det viktigt med ledningens 

beteende och engagemang där de tydligt visar arbetets betydelse och aktivt driver det.  

Det är dock mer vanligt att verksamheter misslyckas på grund av att ledningen och chefer 

endast har teoretiska grundkunskaper. Det krävs då en fördjupad kunskap om relevanta 

metoder och förbättringsarbete som kan fås genom utbildningar.  

Dessutom krävs en förståelse för hur medarbetarnas beteenden kan förändras eftersom att de 

påverkas mest av förändringsarbetet. Verksamheten kan även införa erfarna personliga 

coacher som kan ge stöd till ledningen och chefer om hur de ska agera. Detta är viktigt 

eftersom att det har en stark påverkan på hur medarbetarna kommer att agera i samt uppleva 

en förändringssituation. [13] 
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3.2.2 Medarbetarnas reaktioner till förändringar 

När en verksamhet bestämmer sig för att genomföra en ny metod på en viss arbetsstation 

innebär det förändringar för medarbetarna på den aktuella arbetsstationen. 

 

För att kunna få medarbetarna med sig krävs en förståelse för människors attityd till 

förändringar. Att ändra inställning kan vara olika svårt för olika individer eftersom det är en 

känslobetonad inställning som medarbetarna behöver ändra på för att kunna anpassa sig till 

den nya ändringen. [13]  

 

Attityden kan förklaras med tre komponenter: kunskap, känsla och handlingsberedskap.  

Kunskap får vi från tidigare erfarenheter från vad vi har upplevt eller hört, medan känslan 

påverkas av hur vi förhåller oss till omständigheterna runt omkring. Handlingsberedskapen 

beror på kunskap och känsla, utifrån den kunskap man har och den känsla man har för 

omständigheterna beslutar man sig för att handla på ett visst sätt.  

 

De förändringar som talar emot den känslomässiga attitydkomponenten man förfogar över 

uppfattas som hotande. Därför är det den känslomässiga delen i en persons attityd som är 

svårast att bemästra. [13] 

 

Det finns två typer av attitydperspektiv vid förändringar. I boken ständiga förbättringar 2004 

skriven av Lars Sörqvist citeras följande två attitydperspektiv ”attitydförändring som del i 

förbättringen” och ”attityd för att möjliggöra förbättring”. 

 

 ”Attitydförändring som en del av förbättringen” innebär att om en lösning ska vara 

möjlig krävs en viss ändring av attityden för att förbättringen som är tänkt ska kunna 

gå igenom. Med andra ord är attityden en del av lösningen. Om man till exempel vill 

förbättra kundens upplevelse i butiken fordras en attitydändring hos personalen som 

bemöter kunderna. 

 

 ”Attitydförändringar för att möjliggöra förbättring” handlar om att man många gånger 

behöver ändra på attityden hos dem som berörs av förändringen för att de ska 

acceptera förbättringen. Det finns annars risk att ändringarna ifrågasätts av dem som 

påverkas och skapar ett motstånd till förbättringen. [13] 

 

3.2.3 Motivation 

Motivation är den viktigaste faktorn för att ett förbättringsarbete ska bli genomförbart. 

Medarbetarnas motivation och engagemang behöver vara på topp för att ett förändringsarbete 

ska bli lyckat. Det finns ett antal olika motivationsteorier som förekommer inom psykologin 

och vilken som är den rätta är svårt att avgöra, eftersom det beror på vilken situation man 

befinner sig i. I förändringsarbetet finns en modell med benämningen ”motivationsmodell” 

som förklarar vilka förutsättningar som behövs för att en individ ska känna sig motiverad. 

Dessa förutsättningar till motivation är insikt, vision och mål, delaktighet, information och 

kunskap samt trygghet [14]. 
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3.2.4 Insikt 

Insikt innebär att individen förstår att det är viktigt att förändringen genomförs. För att man 

ska kunna känna att det är viktigt med förändring behövs en uppfattning om att förändringen 

kommer leda till en förbättring av ens egen situation. 

 

När individen har fått det bekräftat för sig själv då känner sig individen driven att göra allt 

som begärs för att uppnå målet. [14] 

 

3.2.5 Vision och mål 

Vision och mål som sätts upp ska inte vara för avancerade och upplevas omöjliga att uppnå 

för dem som ska arbeta dessa. Ett bra mål ska vara anpassat till individerna som får i uppdrag 

att uppnå det. Målet ska vara uppnåeligt i form av tid och rum, det ska ha förståtts av samtliga 

inblandade och det ska vara realistiskt och anpassat till resurserna som finns i verksamheten. 

[14] 

 

3.2.6 Delaktighet 

Vi människor drivs av att känna oss delaktiga i frågor som i slutändan påverkar vår situation. 

De förändringar man själv varit med om och påverkat är oftast dem man försöker leva upp till 

för att bevisa att man har haft rätt, medan man attackerar de förändringar som någon annan 

har kommit på och visar missnöje genom att ständigt hitta fel och brister. [14] 

 

Det är viktigt med en delaktig förändringsstrategi för ett lyckat resultat som handlar om att 

samla alla berörda och tillsammans komma fram till en lösning. Förvisso är den tidskrävande 

men viljan att prestera och engagemanget hos de berörda är stort. Den här typen av 

förändringsstrategi leder oftast till att förbättringen blir genomförbar och hållbar i längden. 

[14] 

 

3.2.7 Kommunikation och information  

Kommunikation och information är en viktig aspekt i en verksamhet. Det är ändå vanligt att 

det förekommer kommunikationsfel på grund av bristfällig och felaktig information. Vid 

förändringsarbete kan dålig kommunikation resultera i att felaktig information sprids i 

verksamheten. Genom upprepade budskap för den berörda gruppen minskar man felaktiga 

rykten. Ibland behöver vi höra samma sak flera gånger för att kunna begripa det hela. [14] 

  

Människor som har fått information och ständigt får veta allt som händer runt omkring känner 

sig oftast trygga och har en tendens att acceptera förändringar [13]. 

 

3.2.8 Trygghet 

Vid förändringar behöver vi känna oss trygga. Trygghet kan delas upp i två kategorier. Den 

ena är grundtrygghet och den andra situationsrelaterad trygghet. Grundtrygghet innebär att tro 

på sig själv och omvärlden, vilket initieras tidigt i uppväxten. Grundtryggheten kan byggas 

upp och förstärkas under livserfarenhetens gång. Människor som inte har utvecklat sin 

grundtrygghet har svårare vid förändringsarbetet. 
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Situationsrelaterad trygghet handlar om vilken omständighet som råder, vilken situation vi 

befinner oss i och hur vi tolkar och upplever den aktuella situationen. Både grundtrygghet och 

situationsrelaterad trygghet kan förstärkas genom att låta individerna delta och få information 

i förändringsarbetet. [13, 14]. 

3.3 Lean Production  

Taiichi Ohno uppfann Toyota Production System, från vilket Lean Production kommer. 

Systemet består av filosofier samt strategier gällande hur en verksamhet ska drivas. Ordet 

översätts på svenska till resurseffektiv produktion och arbetet grundar sig i verksamhetens 

processer. Det innebär att eliminera slöserier som inte ger värde och använda sina resurser 

effektivt. På detta sätt kan verksamheter åstadkomma konkurrenskraft genom ökad flexibilitet 

samt produktivitet och stora möjligheter till stärkt lönsamhet. [15, 16] 

 

3.3.1 Standardiserat arbete 

En av grundpelarna för Toyotas produktionssystem är standardiserat arbete. Det är en 

överenskommelse om hur arbetsmomentet ska utföras i detalj som både är överenskommet 

och känt just nu. Strävansmål för arbetet är att skapa tillvägagångssätt samt processer som 

utförs på samma sätt och det är grunden för ständiga förbättringar. 

 

Denna standard kommer att gälla tills bättre arbetsmetoder upptäcks. Med hjälp av 

standardisering kan avvikelser upptäckas och slöserier drivas ut, men kan även bidra till 

förutsägbarhet samt skapa lärande. En standard söker ständigt efter ett säkrare, bättre, enklare 

sätt att utföra en uppgift på. [15, 17]   

 

3.3.2 Kaizen   

Kaizen betyder ständiga förbättringar och är en sammansättning av två japanska ord där fokus 

ligger på små ständiga förbättringar som leder till stora genombrott och resultat. Det baseras 

på delaktighet från både medarbetare och ledning. Det är viktigt att alla medarbetare är 

engagerade och ledningen måste ha både förståelse och vilja i förbättringsarbetet.  

 

En förutsättning för verktyget är standardisering, då en standardiserad arbetsplats gör det 

enklare för medarbetarna att upptäcka förbättringar i flödet. Det leder även till att alla har en 

uppfattning av hur det fungerar i dagsläget och hur det kan tänkas se ut med en eventuell 

förbättring kring den aktuella processen. Det är vanligt att verktyget förknippas med 

förbättringsgrupper som består av ordinarie arbetsgrupper på cirka 5-9 personer. I dessa 

grupper sker regelbundna möten under vilka förbättringsidéer diskuteras och beslut tas. [13, 

15] 
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3.3.3 Slöserier 

Inom Lean talas det om 7+1 typer av slöserier som heter muda på japanska.  

De olika slöserierna beskrivs nedan:  

 
 

1. Överproduktion: Detta slöseri bidrar till andra former av slöseri och är det värsta 

slöseriet. Det innebär att det tillverkas mer, snabbare eller tidigare än det behövs. 
 

2. Väntan: Vänta på något som ska avslutas är den näst värsta formen av slöseri. Vänta 

på en maskin eller verktyg som används av någon, brist på materialinformation och 

sena leveranser är några exempel som inte skapar värde för slutkunden.   
 

3. Transport: Transport skapar inget värde och är ett slöseri som kunderna inte betalar 

för. Slöseriet kan uppstå på grund av att det till exempel är fel på layouten. 
 

4. Överarbete: Innebär att extra arbete utförs. Det kan till exempel vara onödiga 

arbetsmoment eller att kvaliteten är högre än vad kunden vill ha. Detta arbete är 

kunden inte villig att betala för. 
 

5. Lager: Lager skapar inget värde och ökar ytbehovet, ökar ledtiderna, kostar företaget 

eftersom att materialet binder upp kapital, förhindrar upptäckten av problem etc., 

vilket leder till att kommunikationen försvåras och slöseri samt avvikelser döljs.  
 

6. Rörelse: Onödiga rörelser eller förflyttningar som en personal gör är ett slöseri. För att 

reducera detta slöseri ska förflyttning av både material och människor inom en process 

minskas.  

 
 

7. Produktion av defekta produkter: Slöseri orsakas vid produktion av defekta produkter 

det vill säga produkter med fel och brister. Detta medför försening, omarbetning och 

kassationer. Omarbetning av felaktigheter kostar både pengar och tid. 

 

 

8. Outnyttjad kompetens: För att uppnå en oerhörd förbättring är det viktigt att försöka 

tillvarata medarbetarnas prestationsförmåga och kompetens, vilket verksamheter inte 

tar tillvara och det leder till ett stort slöseri i vilket de går miste om medarbetarnas 

idéer, förbättringar, lärande, kunskap etc. [15,16,17] 

 

 

3.3.4 Spagettidiagram 

Spagettidiagram är ett verktyg som används för att identifiera hur det nuvarande flödet ser ut 

samt skilja mellan värdeskapande och icke värdeskapande arbeten, men det används även för 

att skapa effektivare layouter. Det inleds med att en ritning på en layout över arbetsplatsen 

skapas och sedan undersöks produktens/medarbetarens fysiska flöde. Detta går till genom att 

för varje förflyttning inom flödet ritas ett streck upp på layouten. Resultatet blir ett stort antal 

streck som visar vilka funktioner som har mer eller mindre samband med varandra.  Med 

hjälp av verktyget kan allmänt slöseri i form av rörelse bli synligt och kan även användas vid 

minskning av ställtid. [15, 17] 
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3.3.5 5S 

5S är en metod som leder till en välorganiserad och funktionell arbetsplats och är oftast det 

första konkreta steget som används till att påbörja en Lean-satsning. Metoden skapades i 

japan och begreppet kan översättas på svenska till att sortera, strukturera, städa, standardisera 

och skapa vana. [12] Målet är att organisationer ska minska på slöseri och variation för att 

uppnå ekonomiska fördelar som ökad effektivitet, tidsbesparing och säkrare arbetsmiljö. [17, 

18] 

 

3.3.5.1 Sortera 

Sortera är det första steget som utförs för att uppnå ordning och reda på arbetsområdet och det 

går ut på att sortera föremålen (verktyg, material etc.). Efter att föremålen är fördelade i olika 

grupper ska det som används varje dag behållas och det som inte behövs rensas bort. 

 

De föremål som används ibland ska placeras lättillgängligt utanför arbetsstationen. [15] 

3.3.5.2 Strukturera  

Efter sorteringen kommer endast nödvändiga föremål vara kvar på arbetsområdet som ska 

struktureras. Detta steg innebär effektivitet och att kunna hitta det som behövs snabbt och lätt 

genom att placera allt på lämplig plats. Med hjälp av detta kan avvikelser upptäckas eftersom 

det blir mer synligt om föremål saknas på sin plats. Även dokument ska vara placerade med 

standardiserad namngivning och välorganiserad filstruktur så att medarbetarna slipper leta 

efter dem. Syftet är att förvara varje verktyg, maskindel med tydlig markering på sin egen 

plats vilket stödjer arbetsflödet. [15,16] 

3.3.5.3 Städa  

Oordning och röra är förbjudet i detta steg och syftet är att skapa prydliga och rena ytor på 

arbetsplatsen. Rutiner ska skapas genom att dokumentera arbetet, helst med foton, för att visa 

hur det ska se ut. Arbetsplatsen ska ses genom en besökares ögon där alla ska tänka på att 

göra ett gott intryck genom att bedöma om det är rent och fint. 

 

Systematisk städning innebär att allt ska fungera och vara i ordning och inte så mycket om 

städning. Ett bra upplägg medför att mer tid läggs på att undersöka om allt är i bästa möjliga 

skick och mindre tid på städmomentet. [15,16] 

3.3.5.4 Standardisera  

För att kunna behålla den ordning och reda som har genomförts i de tre första stegen är det nu 

viktigt att komma överens med medarbetarna om hur arbetsplatsen ska fungera, vilket blir en 

standard. Denna standard ska visa hur normalläget ska se ut. Det kan till exempel vara en 

skiss eller ett foto som visar vad som ska placeras var, en checklista, hur olika städrutiner ska 

vara, hur beställning av nya verktyg ska göras etc. [15,19] 

3.3.5.5 Skapa vana 

Det kan ta upp till flera år för att den fastställda standarden ska gälla och bli bra eftersom att 

medarbetarna måste följa den samt ständigt driva sökandet efter förbättringar. Detta beror på 

att attityder och beteenden måste förändras vilket tar tid och ledningen måste vara medveten 

om det. [15] 
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4 Metod 

 

Ett GANTT-schema (se bilaga A), som är en tidsplan, utfördes först och innehåller olika delar 

av projektet som är beroende av varandra samt hur länge varje delmoment förväntas att 

pågå. Med hjälp av en tankekarta togs det sedan fram en plan för hur projektet skulle 

genomföras.  

  

4.1 Datainsamling  

Datainsamling genomfördes i form av intervjuer, observationer samt litteraturstudier som 

beskrivs nedan. Med hjälp av dessa informationskällor kunde projektets frågeställningar och 

syfte besvaras och uppnås.  

 

4.1.1 Intervjuer 

I en intervju möter intervjuaren intervjupersonen men den kan även ske genom telefonsamtal. 

Det finns olika former av intervjuer, strukturerade eller ostrukturerade intervjuer. 

Strukturerade intervjuer består av litet svarsutrymme eller fasta svarsalternativ. Frågorna är 

färdiga och det liknar en enkät men skillnaden är att det är intervjuaren som fyller i den. 

Ostrukturerade intervjuer består av mycket stort svarsutrymme och har inga standardiserade 

svarsalternativ. Frågorna här är mer öppna och uttryckta på ett sätt att det kan uppfattas på 

olika sätt. [20] 

 

Det utfördes ostrukturerade intervjuer på företaget Stoneridge Electronics i Örebro. Dessa 

genomfördes för att få en uppfattning av hur företaget gick tillväga vid implementeringen av 

5S och hur företaget har lyckats behålla metoden. Detta gav författarna en förståelse för hur 

en implementering av 5S har fungerat i verkligheten, mer om besöket på Stoneridge 

Electronics se avsnitt 2.3.1.  

 

Ostrukturerade intervjuer har även utförts med både fast anställda och inlånade operatörer på 

returavdelningen. Här ställde vi även en del följdfrågor under intervjun. Detta hjälpte 

författarna att förstå processen på returavdelningen och få en uppfattning av nuläget, men 

även få en förståelse för hur en fast operatör till skillnad från en inlånad operatör upplever 

arbetsplatsen. 

 

Författarna har även intervjuat sin handledare på verksamheten för att få en helhetsbild av 

returavdelningen.  
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4.1.2 Observationer 

Metoden observation används för att kunna samla information i form av att studera 

händelseförlopp och beteenden när de inträffar i naturliga situationer. [20] 

Observationerna påbörjades med att gå runt på returavdelningen och studera hela processen 

noggrant för att skapa en uppfattning av hur allting fungerar idag. Sedan använde författarna 

verktyget spagettidiagram för att se hur operatörerna rör sig inom arbetsstationen.  

Genomförandet av spagettidiagrammet pågick i cirka 50 minuter och författarna fick ett 

perspektiv över hur händelseförloppet sker idag. Detta utfördes på samma operatörer två till 

tre gånger, mer om detta se avsnitt 5.3.3. 

 

Med hjälp av observationerna har författarna bildat sig en uppfattning om hur det går till på 

returavdelningen. Denna observation gäller från att returvarorna kommer in till företaget till 

att varorna har undersökts och bedömts av operatörerna. Sedan togs en kartläggning av 

nuläget fram. Kartläggningen över processen finns i avsnitt 5.1.1.1. Därefter har ett flertal 

bilder på de olika arbetsstationerna tagits för att närmare kunna göra en nulägesanalys samt ge 

förslag på förbättringar. 

 

 

4.1.3 Litteraturstudier 

Litteraturstudier används för att samla in kunskap inom problemområdet [20]. 

Den teoretiska grund som valdes var litteratur inom ämnet Lean Production, 5S, processer och 

människans beteende i ett förändringsarbete. 

Litteraturstudier har gett författarna grund för 5S-metoden och hur den ska genomföras för att 

lyckas samt hur projektet ska läggas upp. Detta kommer även att vara en grund för 

nulägesanalysen och förslag till förbättringar.  

 

Syftet med teorin är att läsaren ska få en uppfattning kring de metoder, verktyg, resultat och 

slutsatser som har valts. Läsaren ska även få grundläggande kunskap om vad 5S och Lean, för 

en vidare förståelse av projektet. Teorin som har valts beskrivs mer utförligt i kapitlet Teori.  
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5 Genomförande  

 

Projektet genomfördes med en nulägesundersökning av processen på returavdelningen med 

efterföljande analys för att identifiera slöserier.  

 

5.1     Nulägesbeskrivning 

I delkapitlet nedan har nuläget på returavdelningen beskrivits med hjälp av en 

processkartläggning, processbeskrivning och layout över arbetsstationen.  

 

5.1.1 Processbeskrivning 

1. Processen börjar med att lastbilarna ankommer med returgodsen från kunderna. Det finns 

två avlastningsplatser i lagret. Det ena platsen är strax intill returavdelningen där lastbilarna 

kör in och den andra är ungefär 300-500 meter bort från returavdelningen. 

 

2. Efter att truckpersonalen har lastat av returvarorna kör de godset till returavdelningen. 

 

3. Returavdelningen har en yta på fem rader som returpallarna kan placeras på. Denna yta 

fylls snabbt på med returgods och för att operatören ska lyckas tömma ytan arbetar de ibland 

övertid eller helger. Är ytan full när nästa returankomst kommer måste en tom yta lånas från 

en annan avdelning i närheten. För att skapa utrymme brukar operatören även ställa två pallar 

över varandra, om dessa pallar inte är helt fyllda med paket. 

 

4. Operatören börjar med att ta en rad i taget. Raden märks genom placering av en stor 

kon framför den. Detta gör man för att arbeta med det som har kommit in först.  

 

5. Efter att ha märkt ut vilken rad man ska börja med, kör operatörerna med sina truckar till 

ytan och plockar varsin pall. Sedan åker de tillbaka till sin arbetsstation. 

 

6. När de har kommit till sin arbetsstation börjar operatörerna med att undersöka ett paket i 

taget. Undersökningen inleds med att först se om kartongen är hel och sedan öppna paketet 

och granska om produkten är komplett. Sedan undersöker de om returpapper har skickats med 

varan. Om returpapper finns med slipper operatören skriva ut det och kan direkt gå till nästa 

steg där bedömning av paketet sker.  

 

Om varan saknar returpapper kan operatören skriva ut det genom att först se om det finns en 

gul lapp eller rosa lapp på varan. Om detta finns med kan sökningen ske på ett enkelt sätt och 

skrivas ut. Men om varan saknar både gul lapp eller rosa lapp skriver de ut returpapper med 

hjälp av etiketten som finns på varan. 

 

 Gullapp: Sökningen går till genom att operatören går in på en specifik meny på datorn 

och skriver in returnumret. Därefter får de upp returpappret och kan sedan skriva ut 

det.  

 Rosalapp: Sökningen görs på samma sätt som vid gul lapp med undantag för att rosa 

lapp betyder att godset kommer från interna kunder. 
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 Etikett: På etiketten står det ett ordernummer där sökningen kommer här att ske på ett 

annorlunda sätt. Sökningen sker på ett datasystem där operatören slår in ordernumret 

och får sedan upp returpappret och kan skriva ut det.  

 

 Ingenting: Det kan även hända att returer saknar förpackning och utan något som helst 

returpapper, returnummer eller ordernummer som finns med. Detta ställer operatören 

på pallar som kallas för strul-varor och operatören måste då leta efter var det har 

kommit ifrån. Detta gör operatören genom att ta fram artikelnumret för varan och söka 

på den i tre olika menyer. Men det är inte säkert att operatören kan hitta information 

om varan och hittar operatören ingenting inventerar operatören varan. Med 

inventering menas att varan ställs tillbaka till lagret för försäljning eller skrotning.  

 

 

7. Efter undersökningen bedöms paketet av operatören om det ska vara godkänt eller icke 

godkänt. 

 

 

När varan är godkänd: 

 

Varan kan antingen hamna i röda backar eller på pallar på arbetsplatsen. I de röda backarna 

ställs reservdelar som körs till den ankommande avdelningen där de behandlas och skickas 

iväg till kranlagret. Pallarna körs till inkörningsavdelningen där avdelningens operatör 

placerar de på hyllorna i lagret. Detta görs alltid innan arbetsdagen avslutas och operatören 

ställer sedan nya pallar på platsen. På pallarna ställs stora varor, som till exempel sladd och 

kabel. 

 

När varan är icke-godkänd: 

 

Operatören informerar kontoret vilket i sin tur kontaktar kunden. Under tiden som kontoret 

beslutar hur ärendet ska hanteras står returvarorna på RG-raden, hyllor, bord och på golvet. 

RG-raden fungerar som ett lager där paket som väntat på ett beslut från kontoret får stå där 

under tiden. Efter att kontoret har beslutat ringer de till arbetsplatsen och berättar om det till 

operatören. Kontoret kan antingen besluta att varan ska skrotas, skickas till kunden eller säljas 

på lagret. 

 

De paket som operatören beslutat var fel hos kunden skickas tillbaka till kunden. Medan de 

paket som anses vara fel hos företaget undersöks för vidare försäljning till personalen på 

verksamheten för ett billigare pris. Men detta gäller endast paket som värderas över 500 kr, 

paket som värderas under det priset skrotas.  
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5.1.1.1 Process karta 

 

 

 

 

Figur 2. Process karta över returavdelningen.  
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5.2 Layout  

Pilen på layouten pekar på en illustration som ungefär visar hur en arbetsstation ser ut idag.  

De tre återstående arbetsstationerna har ritats som en skugga med svarta konturer.  

Resten av layouten visar bilder på allt som berör en specifik arbetsstation. 

 

 

 

Figur 3. Layout över en arbetsstation och det som berör den. 
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5.3     Nulägesanalys 

I delkapitlet nedan beskrivs de val av metoder som används för nulägesanalysen i form av 

ordning och reda, några utvalda 7+1-slöserier och spagettidiagrammet. 

 

5.3.1 Ordning och reda 

Paket som har undersökts och väntas på svar från kontoret är placerade på golvet, pallar, 

bordet och hyllor nära arbetsstationerna, se figur 4. Det finns ingen struktur på dessa paket 

och eftersom operatörerna placerar dem överallt resulterar det i att missförstånd kan uppstå 

och paket kan förväxlas med paket som ännu inte har undersökts. Vid sjukdom eller semester 

är det svårt för en annan operatör att veta om paketen är undersökta eller inte. Detta leder till 

att paketet undersöks en andra gång för att veta om de väntar på svar eller inte. Eftersom det 

tar upp plats på golvytor, bord och hyllor leder det till att operatörerna får ett litet utrymme att 

röra sig och utföra sitt arbete på. 

 

 

 
 

Figur 4. Paket som väntar på svar står på golvet, pall, bord och hyllor. 

 

Viktig information står skriven med bläckpenna på gula klisteretiketter som sitter fast på 

bordskanten och dataskärmen, se figur 5. Texten har blivit väldigt otydlig, klisteretiketten har 

börjat lossna och gå sönder och inlånade operatörer har svårt att se vad som står och vad 

informationen används till. På grund av det har de varit tvungna att fråga om hjälp av andra 

operatörer.  

 

Det hänger även viktiga papper på bordet tillsammans med bilder på citattexter, och 

personliga bilder, se figur 5 nedan. På citattexterna står personliga skrifter som inte hör ihop 

med jobbet, det kan vara texter som kan vara konsekvent och inkonsekvent. Texterna kan 

uppfattas olika beroende på vem som läser den. Dessa hänger ostrukturerade och det blir svårt 

att hitta rätt information vilket leder till att inlånad operatör blir bunden till att ständigt fråga 

om hjälp. 
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Figur 5. Otydliga gula klisteretikett på bordskanten, dataskärmen och hängande papper.  

 

 

5.3.2 Slöserier 

Med hjälp av processkartläggning och 7+1-slöserier har ett antal slöserier i form av icke 

värdeskapande aktiviteter identifierats på returavdelningen. Dessa slöserier har tagits fram 

med hjälp av teori som tidigare nämnts under rubriken ”3.3.3 slöserier ”. 

 

Väntan  

 Operatören får vänta dagar, veckor, månader och ibland år på att få beslut från 

kontoret om vad som ska hända med varorna. Förutom att dessa varor tar plats kostar 

det även pengar för ytan som inte utnyttjas.  

 

 Operatörerna får ibland vänta på varandra vid skrivaren för att kunna skriva ut 

returpapper.  

 

Överarbete 

 Interna och externa kunder skickar inte med returpapper vilket leder till överarbete. 

Operatören måste själv se till att skriva ut rätt returpapper till respektive paket. Detta 

leder till att operatören förlorar en hel del tid på att skriva ut papper och hinner inte 

med så många paket per dag. 
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Transport 

 Onödig transport sker när operatören ska ordna plats åt nästa ankomst av returer 

genom att köra returpallarna till närmaste avdelning.  

 

 Pallar som står på arbetsplatsen körs med truck till inkörningsavdelningen av 

personalen varje dag efter avslutad arbetsdag. 

 

 Pallar med röda backar som ska in till kranlagret körs in till den ankommande 

avdelningen när alla backar är fyllda.  

 

 

Lager  

 Paket som väntar på svar skapar lager, där paketen placeras lite överallt på 

arbetsplatsen.  

 

 Extra lager skapas när operatörerna blir tvungna att låna yta från andra avdelningar. 

 

5.3.3 Spagettidiagram 

I spagettidiagrammet nedan, se figur 6, har rörelserna hos två av operatörerna, som arbetar på 

varsin arbetsstation, kartlagts, en med röd färg och en med blå färg. Den visar onödiga 

rörelser som en operatör gör på en normal arbetsdag och skapar en djupare förståelse på 

arbetsplatsen.  

 

Vid den blå operatörens arbetsstation är ett gemensamt bord för arbetsplatsen placerat, på 

vilket det finns skrivare och våg, se nummer 8 och 10. Alla operatörer på de fyra 

arbetsstationerna delar på dessa föremål. Eftersom den blå operatören har dessa föremål nära 

till hands kan operatören skriva ut returpapper samt väga paket utan att behöva gå ut ur sin 

arbetsstation. Operatören här utför sitt arbete effektivt vilket syns tydligt i figuren. 

   

Operatören som är ritad med röd färg är tvungen att gå ut från sin arbetsstation för att kunna 

skriva ut papper eller väga paket. Detta leder till en hel del onödiga rörelser. 

  

Under genomförandet av spagettidiagrammet upptäcktes det även slöseri i form av väntan på 

skrivaren, det vill säga att operatörerna måste vänta på varandra för att skriva ut returpapper. 

 

Andra onödiga rörelser som båda operatörerna utförde var i samband med att lämning av 

godkända paket på pallarna som ska till inkörningsavdelningen, se nummer 2 på figur 6. 

Dessa paket är stora och kan vara väldigt tunga att lyfta och bära. Detta är en brist i 

ergonomin då kroppen överbelastas och rörelserna orsakar värk[21].    
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Figur 6. Spagettidiagram över två av operatörernas rörelser i nuläget. 
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6 Resultat 

 

I det här kapitlet beskrivs ett flertal förbättringsförslag som författarna har tagit fram för att 

skapa ordning och reda på arbetsplatsen. Dessa förbättringsförslag har tagits fram med hjälp 

av litteraturstudier samt nulägesanalys.   

 

6.1 Förbättringsförslag – Innan en genomföring av ett förändringsarbete 

Innan en implementering med 5S-metoden är det väldigt viktigt att alla som blir berörda är 

delaktiga och överens i förändringsarbetet. Ledningen, cheferna och operatörerna ska få 

utbildning, träning och ständig information om metoden. Detta underlättar vid genomförande 

av metoden samt ökar förståelsen. Det är viktigt att alla förstår varför ett införande av 

metoden är av betydelse i en verksamhet. En viktig del i att öka förståelsen är att visa 

filmklipp från verksamheter som har infört metoden för att lyckas få operatörerna att vilja 

arbeta med det. Dessutom behöver ledningen och cheferna ha tålamod och ge tid till 

operatörerna innan de börjar med förändringsarbetet då det är vanligt med motstånd och 

negativitet hos operatörerna. Detta på grund av att det är operatörerna som påverkas mest och 

har anpassat sig till den nuvarande arbetsplatsen. Motståndet kan mötas genom att förstå 

operatörerna och prata med dem om vad som ligger bakom deras negativa inställning och 

försöka att få dem att inse alla vinster med det. Det är viktigt att operatörerna är motiverade 

och har energi för förändring, eftersom de är experter på sitt arbete och kan det bättre än 

någon annan i verksamheten. Att ständigt uppmuntra dem till att komma med nya idéer är en 

avgörande framgångsfaktor. 

 

En ansvarig för 5S ska utses som kan implementera metoden tillsammans med ledningen och 

operatörerna. Vid ett förändringsarbete är motivation viktig. Förutsättningar som behövs för 

att en individ ska känna sig motiverad är insikt, vision och mål, delaktighet, information och 

kunskap och trygghet, vilka beskrivs nedan. 

 

 Insikt: Operatörerna ska få en uppfattning om att förändringen kommer att leda till en 

förbättring. Genom det kan de känna sig drivna och göra allt för att uppnå målet.  

 

 Vision och mål: Alla berörda ska förstå målet och det ska vara tydligt och konkret. 

 

 Delaktighet: Ledningen ska utgå ifrån en delaktig förändringsstrategi som får  

operatörerna att känna sig delaktiga i frågor som påverkar dem. Det innebär att 

ledningen och operatörerna samlas och kommer fram till en lösning.  

 

 Information och kunskap: Det är viktigt att operatörerna ständigt får information om 

förändringsarbetet så att de känner sig trygga. Nya kunskaper kan höja motivationen 

hos operatörerna. 
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 Trygghet: Genom att operatörerna får vara med och delta och få information i 

förändringsarbetet kan trygghet skapas. [14] 

Inför genomföring för varje fas på arbetsplatsen ska tydliga instruktioner i form av 

föreläsningar hållas så att alla vet vad varje specifik fas innebär innan den genomförs. 

Metoden 5S står för fem S som är sortera, strukturera, städa, standardisera och skapa vana. 

Varje fas är ett S som måste införas innan nästa fas kan genomföras. Dessa olika faser 

beskrivs utförligt nedan.  

 

6.2 Steg 1 - Sortera 

Ledningen ska samlas tillsammans med arbetslaget på returavdelningen och börja med att 

undersöka arbetsstationerna. Undersökningen gå till genom att se om dokumentation vid 

respektive bord är tydlig, om arbetsytorna syns eller om de är täckta med massa pallar, paket 

och röda backar etc. Sedan ska alla föremål (dokument, paket, pallar, backar etc.) som både 

ligger på golvet och på alla bord flyttas till en yta utanför arbetsplatsen och sorteras med tre 

olika färger, till exempel grön, röd och gul där varje färg står för något. Där kan till exempel 

grön stå för nödvändigt, gul stå för osäkert och röd stå för onödigt och kan slängas eller ställas 

i ett förråd. Målet är att föremål som sällan används ska skiljas från föremål som används 

ofta. Därefter ska det som är osäkert undersökas ännu en gång om det ska ingå i kategorin 

nödvändigt eller onödigt. De föremål som är nödvändiga ska placeras där de används och de 

som är onödiga ska tas bort eller placeras i ett förråd. [19, 22] 

 

Andra föremål som är olämpliga, trasiga eller brister i arbetsmiljön och övriga risker ska 

markeras och åtgärdas. Detta steg hjälper till att skapa ett effektivt utnyttjande av utrymme 

genom att rensa ut föremål och förenkla arbetsuppgifter. Dessutom sparas en hel del tid på att 

slippa leta efter dokument, paket etc. [19, 22] 

 

6.2.1 Förbättringsförslag – Dokumentation 

Idag finns det otydligt handskrivna gula klisterlappar på borden och på datorn vilka håller på 

att gå sönder och lossna, på grund av att klistret har blivit dåligt. Informationen kan istället 

skrivas på dator då texten blir tydligare och tillägg kan göras angående vad informationen 

används till och vad som ska utföras, vilket saknas idag. Texten kan skrivas i olika färger och 

med stor textstorlek, lamineras och sättas fast på bordet, nära till hands vid tangentbordet. 

Ifall inlånad operatör kommer till arbetsstationen ska operatören direkt se informationen och 

veta när informationen ska användas.   

 

Idag hänger det även papper på borden. De papper som beskriver all information om arbetet 

ska istället sättas i en pärm som ska stå på hyllan vid datorn. I pärmen ska det finnas en 

förstasida som beskriver vad som står var. En inlånad operatör kan ta fram pärmen och med 

hjälp av förstasidan veta var de ska hitta det de söker.  orientera sig Dock ska papper på vilka 

endast beteckningar står lamineras och färgläggas och sättas på bordet nära till hands vid 

tangentbordet på samma sätt som klisterlapparna. 

 

Resterande citatpapper och personliga bilder ska tas bort på grund av att de både tar plats och 

energi [22].  
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6.2.2 Förbättringsförslag - Paket och backar 

Det ligger idag både undersökta och icke undersökta paket på arbetsstationerna. Där ska 

endast de paket som ska undersökas finnas och de som väntar på svar ska ha en bestämd plats 

på arbetsplatsen, mer om det finns på förslag för layouten. 

  

På arbetsstationerna ligger det även röda backar som är placerade lite överallt och tar upp 

utrymme. För att skapa ordning ska operatörerna inte behöva hämta mer än en pall per gång. 

Till skillnad från nu när det ligger två sådana pallar på några arbetsstationer.  

 

Denna pall ska ha en bestämd plats och operatörerna ska inte kunna ställa dem lite överallt på 

arbetsstationen.  

 

6.3 Steg 2 - Strukturera  

Efter sortering är nästa steg att strukturera vilket handlar om att skapa en struktur på 

arbetsstationerna. Arbetslaget och ledningen ska tillsammans diskutera om var de olika 

föremålen ska placeras på arbetsplatsen. Efter beslut och överenskommelse om vad som ska 

placeras var, ska varje föremål placeras på sin bestämda plats och märkas med hjälp av 

laminerade etiketter och en skuggtavla. Även olika ytor ska markeras för att underlätta för 

inlånade operatörer att förstå vad som ligger var och var de ska ställa det efter användning. 

 

Alla föremål ska ordnas efter hur de används och det ska vara lätt att nå dem som kommer till 

användning. Föremålen ska alltid rengöras efter användning innan de lämnas tillbaka på sin 

plats. Vid behov ska föremål repareras eller ersättas. 

 

Plats för truck, arbetsstationer, pall med backar, pall med paket som väntar på svar etc. ska 

märkas. Paketen får endast ligga där det har märkts och får inte ligga på ett annat ställe för då 

kommer oreda att skapas igen. Hela flödet ska ses över som till exempel alla fyra 

arbetsstationer, hjälpmedel och instruktioner. 

 

 

Detta steg underlättar städning och rengöring då allt ligger på sin plats och ger även en bättre 

ergonomi då placeringen av utrustning som används oftast är genomtänkt.  

 

6.3.1 Förbättringsförslag - Layout 

Genom spagettidiagrammet som finns i del kapitel 5.3.3 i nulägesanalysen har operatörernas 

rörelse kartläggas. Som tidigare nämnts utför operatören med röd färg onödiga rörelser till det 

gemensamma bordet där skrivaren och vågen finns. 

 

För att underlätta arbetet har det utförts en del förändringar i layouten, se figur 7 nedan. 

 

Den första förändringen på layouten är att: det ska skapas ordning och reda på paket som 

väntar på svar. Det är ett av de stora problemen på arbetsplatsen idag, se figur 4 på del kapitel 

5.3.1.  

 

Detta problem kan åtgärdas genom att paket som väntar på svar ställs på pallar, se nummer 10 

på layouten där pallarna ska numreras med 1-7. Dessa pallar kommer endast att flyttas nedåt 

till platsen för den tredje arbetsstationen och utökas med två extra pallar. 
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Det är bra att dessa pallar är placerade på arbetsplatsen nära till hands men inte i vägen för 

operatörerna eftersom kontoret kan ge besked på paket när som helst och då underlättar det 

för dem att hämta paketet.  

 

Idag informerar operatörerna kontoret via mejl om icke godkända paket och de noterar även 

var de ställer paketet tills de får svar. Detta är ett väldigt smidigt sätt och förenklar för 

operatörerna att veta var ett paket ligger då kontoret kan vägleda dem. Detta ska operatörerna 

fortsätta med, då de kan notera vilken pall de ska placera paketet på. Om dessa pallar blir fulla 

kan resterande paket ställas på RG-raden. 

 

Flertalet av de paket som väntar på svar har stått på RG-raden från månader upp till mer än ett 

år. På grund av att det inte finns en planering för hur länge ett paket ska vänta på svar skapas 

det lager och paketen ”göms undan”. 

 

Genom att sätta en gräns för hur länge ett paket får vänta på svar kan utrymme för nya paket 

skapas och kontoret tvingas att påskynda processen. En gräns på högst fem månader är en 

lämplig och tillräckligt lång period. Passeras den tiden och paket fortfarande inte har fått svar 

ska ett beslut genast tas om vad som ska hända med paketen. Denna gräns hjälper till att skapa 

utrymme för nya paket, kunden slipper vänta i flera år och bli missnöjd och värdet på paketet 

kommer till användning.  

 

 

Den andra förändringen på layouten är att: den tredje arbetsstationen längst till höger ska 

flyttas upp och placeras på andra sidan till höger om den befintliga arbetsstationen.  

 

Anledningen till denna förflyttning är att den tredje arbetsstationen är placerad långt bort från 

det som är gemensamt på arbetsplatsen men även på grund av att det är en liten yta. 

 

 

Den tredje förändringen på layouten är att: ett nytt gemensamt bord ska placeras mellan de 

två arbetsstationerna, på vilket det ska finnas skrivare och en våg. Denna förändring kommer 

att underlätta för operatörerna genom att de slipper att gå till det andra gemensamma bordet. 

Det blir mer effektivt och kön till skrivaren/vågen kan reduceras. 
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Figur 7. Layout över arbetsplatsen efter förändring. 
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6.4 Steg 3 – Rengöring/Städa 

Efter sortering och strukturering är nästa steg rengöring eller städning. Detta steg innefattar en 

initialrengöring under vilken det ska rengöras ordentligt och detta ska behövas göras endast 

en gång för sedan ska rutiner skapas för att behålla den nya nivån. [18, 22] 

Initialrengöring innebär att föremål och arbetsplatsen återlämnas till nyskick vad gäller 

renlighet. Efter rengöringen har en gemensam standard skapats för renlighet och detta ska 

dokumenteras med bilder på arbetsstationerna/arbetsplatsen. Även hur rengöringen har utförts 

ska dokumenteras. Detta leder till att alla operatörer, även de inlånade, får kunskap om 

rutinerna för rengöringen och hur den nya standardnivån ska se ut efter rengöringen.  

Efter initialrengöringen ska en uppskattad tid för rengöring gällande ett specifikt område 

bestämmas och hur många gånger, per till exempel vecka, som den ska utföras. Detta kan 

operatörerna besluta eftersom det är de som har rengjort. [18, 22] 

Genomförandet av initialrengöringen sker exempelvis genom att operatörer, två och två, 

börjar med ett specifikt område som de rengör. Efter varje område som har gjorts rent ska 

arbetet dokumenteras och registreras enligt följande: 

 

 Vilket område har rengjorts? 

 

 Vad ska göras regelbundet på området? 

 

 Hur ofta ska det göras? 

 

 Kan rengöringen underlättas i framtiden?  

 

 Hur lång tid skulle det ta om arbetet utförs regelbundet? [18, 22] 

 

Efter rengöringen och dokumentationen är det viktigt att några operatörer utses för att 

kontrollera arbetsplatsen varje dag om det är smutsigt eller inte. Om det är smutsigt ska de 

undersöka anledningen till varför nedsmutsning sker och vad som ska göras för att förhindra 

det. Risken för nedsmutsning kan minskas då det kan identifieras och åtgärdas när det sker. 

 

De föremål som inte fungerar ska markeras med lapp och antecknas i en handlingsplan över 

vad som behöver åtgärdas. [18, 22] 

 

Gemensam standard 

Arbetslaget ska tillsammans komma överens om en gemensam standard om vilken nivå som 

ska gälla på arbetsplatsen. Alla operatörer ska utgå från standarden och den existerar för att, i 

form av bilder, ständigt påminna operatörerna om hur det ska se ut efter initialrengöringen. 

Om rengöringen misslyckas och det inte liknar bilderna har en avvikelse skett och en 

förbättring måste göras. [18, 22] 

 

Detta steg hjälper till att uppnå en säkrare och trevligare arbetsplats då det är ordning och reda 

samt underlättar städning i framtiden. Avvikelser och fel identifieras tidigt och kan åtgärdas. 

[18, 22] 
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6.5 Steg 4 – Standardisera 

Detta steg och efterföljande steg som är att skapa vana, är allra viktigast för att behålla 5S-

metoden. 

 

Kulturen på arbetsplatsen kommer att förändras och förbättras och nu gäller det att bevara 

den. 5S-rutiner ska införas i denna fas som kommer att vara den nya standardnivån. [18, 22] 

 

Nya rutiner kan tas fram genom att utgå från dokumentationen från initialrengöringen. 

Eftersom alla operatörer var delaktiga i detta moment underlättar det för framtagning av nya 

rutiner. När rutinerna har genomförts kan förbättringar ständigt ske. [22] 

 

Vid förändringar av standardiseringen är det viktigt att alla har blivit informerade så det inte 

skapar förvirring mellan operatörerna. Detta steg hjälper till att behålla en effektiv och 

välorganiserad arbetsplats genom att operatörerna vet vad som förväntas av dem samt vad 

som ska göras. Detta är även bra att utgå från vid förbättringsarbete där standarden hela tiden 

kan bli bättre samt utvecklas. [22] 

 

 

 Dagliga rutiner 

Efter ett avslutat arbetspass ska operatörerna alltid rengöra efter sig för att skapa 

ordning både för sig själv och underlätta för inlånade operatör som kan arbeta på sin 

station. [22] 

  

 Veckorutiner 

Det finns även något som heter veckorutiner vilket innebär att operatörerna behöver 

utföra visa rutiner veckovis. Det kan till exempel göras under en veckostädning eller 

en fast tidpunkt. Det ska finnas instruktioner för veckostädningen tillsammans med en 

checklista som är kopplad till instruktionerna och denna information ska samlas i en 

pärm för 5S. 

Den som är 5S-ansvarig ska se till att checklistan och instruktionerna ständigt 

uppdateras vid förändringar. [22] 

 

 Sällanrutiner – Planeringstavla 

Det finns andra rutiner som utförs mer sällan och ett sätt att komma ihåg det är att 

använda en planeringstavla som är ett enkelt och visuellt system. Med hjälp av en 

planeringstavla kan rutiner skrivas upp. Tavlan ska ha tre olika kolumner vilka är 

följande: veckovis, månadsvis och rutiner som utförs mer sällan. Rutinerna ska skrivas 

på 5S-kort som ska ha en blå framsida och en grön baksida. På den blå sidan ska det 

stå vad som ska göras och var det ska göras och sedan placeras på de olika 

kolumnerna beroende på när rutinen ska utföras. Efter att rutinen är utförd ska korten 

vändas till den gröna färgen. Varje måndagsmorgon och månadsskift ska veckokort 

samt månadskort vändas av en teamledare. [22] 
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6.6 Steg 5 – Skapa vana 

Efter att standarder, rutiner och arbetsbeskrivningar har skapats ska operatörerna i denna fas 

följa dem och ha det som en vana eller kultur. För att operatörerna inte ska gå tillbaka till sin 

gamla vana och arbetsplatsen inte ska hamna på ruta ett är det ledningens och chefernas 

ansvar att ständigt följa, hålla och få rutinerna att fungera. Om de inte tar detta ansvar 

kommer operatörerna så småningom att tycka att det inte är viktigt eftersom ingen bryr sig 

och slutar följa det.  

För att uppnå en kultur med ordning och reda måste chefer och ledning med löpande och 

fastlagda ronder enligt en checklista (se bilaga B) undersöka om 5S-standarden följs. Detta 

kan göras en till två gånger i veckan men om vanorna inte är satta ska upprepade ronder göras 

varje dag. I samband med checklistan ska operatörerna även få feedback i form av stöd och 

hjälp samt ständigt motiveras. De operatörer som inte följer 5S-standarden och visat attityd 

ska varnas av ledningen och cheferna för att visa operatörerna hur allvarligt detta är. 

Revisioner vid ronder ska schemaläggas med olika nivåer så de inte glöms bort och det ska 

beslutas om vilka personer som ska vara delaktiga vid olika tillfällen. Revisioner får cheferna 

att vara engagerade och bevisar för operatörerna att de tar det på allvar samt upprätthålla 5S 

på arbetsplatsen. 

De olika nivåerna på schemaläggningen kan vara varje dag, varje vecka, varje månad, var 

tredje månad och årligen som beskrivs utförligt nedan. 

Varje dag: Efter en avslutad arbetsdag ska operatörerna granska om arbetsplatsen är som den 

ska, anteckna de avvikelser som har identifierats för att sedan ta upp det med en chef för att 

sedan förbättra det. 

Varje vecka: Gruppledaren granskar om alla rutiner på arbetsplatsen har utförts och om 

rutinerna inte har följts ska förslag till förändringar på rutiner ges.  

Varje månad: Gruppledaren poängsätter arbetsplatsen för hur väl rutinerna har utförts enligt 

en mall som placeras på arbetsplatsen så att operatörerna vet hur de ligger till poängmässigt.   

Var tredje månad: Ledningen granskar om systemet fungerar och beslutar åtgärder vid 

avvikelser.  

Årligen: Året kontrolleras för att se om 5S-metoden upprätthålls och diskutera lärdomar. 

Detta steg hjälper till att en långsiktig ordning och reda-kultur skapas. Standardnivån som har 

skapats i det fjärde steget, standardisering, ska följas samt ständigt förbättras. 

Det är även viktigt att fira returavdelningens gemensamma framgång med 5S. Detta kan göras 

med att varje arbetsstation får ett diplom efter att de har bevisat att de kan upprätthålla 

metoden. När alla arbetsstationer har fått diplom ska hela arbetslaget belönas med någon 

gruppaktivitet som till exempel fika eller middag. [18, 22]   
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7 Diskussion 

 

I detta kapitel diskuteras projektets resultat och trovärdighet samt förslag på fortsatt arbete 

som författarna tycker ska göras.  

 

7.1 Värdering av resultat 

Under resultatet har förbättringsförslag redovisats med hjälp av 5S. Detta har genomförts 

genom att under varje steg tydligt beskriva hur företaget kan gå tillväga för att implementera 

5S på arbetsplatsen. Varje förslag som har tagits fram har utformats genom att göra en 

noggrann nulägesanalys på hela processen. Detta har genomförts med hjälp av en 

kartläggning, spagettidiagram, layoutritning, ostrukturerade intervjuer, bilder på 

arbetsstationerna och vetenskapliga artiklar där liknande projekt har behandlats samt 

litteraturstudier. Varje hjälpmedel som använts i det här projektet har noggrant behandlats av 

författarna innan det kommit till användning.  

Den största utmaningen för Elektroskandia är att anpassa medarbetarnas beteende, attityder 

och upplevelser inför förändringsarbetet. Operatörerna är idag vana vid den kultur de har 

skapat och anser att det finns ordning och reda på deras arbetsstationer. Denna kultur behöver 

förändras och operatörerna måste inse att allt går att förbättra. Detta behöver inte vara stora 

förändringar för att det ska bli en förbättring, även små justeringar kan leda till stora 

förbättringar, se avsnitt 3.3.2 Kaizen. Det är även viktigt med chefernas och ledningens 

beteende och engagemang där de tydligt ska visa arbetets betydelse samt ständigt driva det.    

Det kommer att ta tid för företaget att implementera alla förbättringsåtgärder som har tagits 

fram, eftersom företaget är nya i Lean-tänkandet och behöver utbilda sig inom området. Men 

vissa förbättringsförslag kan företaget sätta igång och genomföra redan idag. Dessa förslag är 

förändringen av layouten som står under punkten 6.3.1. Den första förändringen på layouten 

leder till att paket som väntar på svar tas bort från arbetsstationerna. Detta kommer lösa 

problemet med den begränsade arbetsytan som uppstår på grund av paket som väntar på ett 

beslut från kontoret. Förändringen skapar mer utrymme för operatörerna på arbetsstationerna 

och reducerar även förväxling av undersökta samt icke undersökta paket. 

För att detta förslag ska uppnås måste ledningen och kontoret komma fram till att respektive 

returvara ska få besked inom loppet av fem månader. När denna förbättringsåtgärd har 

genomförts kan sedan de resterade två förbättringarna på layouten genomföras. Dessa tre 

åtgärder på layouten reducerar slöserier och det är en bra början för ordning och reda på 

arbetsplatsen.    

När cheferna, ledningen samt operatörerna fått tillräckligt med kunskap kring Lean och 5S 

kan sedan målet nås genom att genomföra de fem stegen som står utförligt under punkten 6.2 

- 6.6. Målet är att när inlånade operatörer arbetar på returavdelningen ska de inte behöva vara 

i stort behov av de erfarna operatörerna. Detta mål kan inte bevisas tills förbättringsförslagen 

har utförts och praktiserats av inlånade operatörer. Men sannolikheten är större för en ny 

operatör att lära sig arbetsrutinerna snabbare när processen är standardiserad och när 

dokumentationen är tydlig och varje föremål har en bestämd placering.  
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En standardiserad arbetsplats hjälper även till att slöserier ständigt identifieras och avlägsnas 

och på detta sätt kan processen hela tiden förbättras.   

En implementering av 5S kan leda till en hel del rationaliseringsvinster. Stress och frustation 

minskar på grund av att allt ligger på sin plats och det blir enklare att hitta det som behövs. 

Det leder även till en välstädad arbetsplats som både är trevlig att komma till och redo att 

börja arbeta på. En annan fördel är att det blir en säkrare arbetsplats där olyckor minskar men 

även att slöseri reduceras och det blir mer frilagda ytor. Med hjälp av metoden kan även tiden 

sparas vilket i sin tur leder till en ekonomisk besparing. Andra vinster är att effektiviteten 

ökar, det blir ordning och reda samt att goda vanor skapas. [18, 19]  

För att fortsätta behålla 5S efter implementeringen är det viktigt att ledningen fortsätter leda 

arbetet och är engagerad.  

 

 

7.2 Fortsatt arbete 

I detta delkapitel presenterar författarna två fortsatta arbeten till företaget.   

 

7.2.1 Ergonomi  

Operatörerna får idag göra tunga lyft såsom kabelrullar från sin arbetsstation till ”pall som ska 

till inkörningsavdelningen”, se figur 6. Detta sker utan något hjälpmedel och är en brist i 

ergonomin.  

 

Genom att reducera dessa brister i ergonomin kan värk i muskler och leder som uppstår vid 

tunga lyft minskas. En åtgärd är att ändra på layouten eller investera i lyfthjälpmedel. [21]  

 

7.2.2 SMED 

För att processen på returavdelningen ska bli effektivare föreslår författarna att slöseriet 

överarbete ska undersökas noggrannare med hjälp av SMED-metoden. Detta slöseri sker när 

operatörerna själva måste skriva ut returpapper på grund av att det inte följer med paketet, 

processen beskrivs mer ingående i punkt 5.1.1. Operatörerna förlorar både tid och energi på 

det vilket leder till att de inte hinner med så många paket. 

 

Genom att undersöka detta med SMED-metoden kan ställtiden som går åt vid omställning 

mellan olika moment för att skriva ut returpapper reduceras. [15]   
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8 Slutsatser 

 

En sammanfattning av genomförandet redovisas i kapitlet nedan. 

 

Det finns potential för Elektroskandia att implementera 5S på returavdelningen och på resten 

av företaget. Eftersom ledningen har visat stort intresse och tagit initiativet att följa 

projektarbetet. 

 

Syftet med det här projektet var att framställa förbättringsförslag för att skapa en 

välorganiserad och funktionell arbetsplats med hjälp av 5S-metoden. För att kunna genomföra 

detta har författarna gjort följande åtgärder: 

 

 Analys av nuläget 

 Noggrann processbeskrivning 

 Kartläggning av processen 

 Layout på arbetsplatsen 

 Identifiering av slöserier 

 Litteraturstudier och analys av vetenskapliga artiklar  

 Benchmarking genom att studera vad andra företag har gjort kring Lean och 5S 

 Spagettidiagram för identifiering av onödiga rörelser 

 Intervju med operatörerna och ledningen på Elektroskandia samt produktionsledare 

Allan Jansson på Stoneridge Electronics 

 

 

Med hjälp av punkterna ovan har viktig information samlats in för att ta fram förslag på 

förbättringar på returavdelningen. Slutsatsen är att verksamheten ska implementera 

layoutförändringsförslaget först, beskrivs mer ingående på punkt 6.3.1. Detta på grund av att 

det kommer att förenkla genomförandet av 5S på returavdelningen då metoden handlar om att 

endast ha det som är nödvändigt på arbetsstationerna samt ha en ändamålsenlig layout. 

Layoutförändringen har utformats med detta i åtanke och ska förenkla arbetet för operatörerna 

på returavdelningen. Med den nya layouten på returavdelningen kan två operatörer dela på 

skrivare och våg som kommer att placeras mellan deras arbetsstationer. På så sätt reduceras 

onödiga rörelser avsevärt och väntan på skrivare eller våg. Detta leder till att operatörerna 

sparar tid och kan utföra sitt arbete effektivt. 

 

Med en tydlig kartläggning av processen på returavdelningen och en del förbättringsförslag 

med hjälp av 5S-metoden samt diskussion kring projektets mål och syfte, är projektets 

frågeställningar säkra och syftet samt målet med projektet uppnått.  
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Bilaga A: GANTT-schema 

 

 

 

 

Figur 8. Tidsplan över olika tidsperioder. 

 

 

 

 

 

 

 



  Bilaga B 

 

Bilaga B: Checklista 

 

Exempel, 5S checklista 

 

Sortera – Steg 1 1 2 3 Förklaring 

Ligger det onödiga saker på 

arbetsstationerna? 

    

Ligger paket som väntar på 

svar på pallarna? 

    

Har föremål som är 

olämplig, trasig etc. 

återgärdats? 

    

 

Strukturera – Steg 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hjälp av denna checklista kan chefer och ledning undersöka om 5S-standarden följs 

genom att betygsätta varje fråga. Betygsättningen hjälper till att avvikelser upptäcks tidigt och 

kan reduceras.  

Ligger föremål på sin plats?     

Är nödvändiga föremål 

placerad nära där det 

används? 

    

Har alla föremål en bestämd 

plats och är de märkta med 

hjälp av laminerade etiketter 

och en skuggstavla? 

    

Är arbetsytor, golvytor och 

andra utrustningar märkta? 

    

Är dokumentation tydligt 

och nära vid hands? 

    

Böjs ryggen för att lyfta 

tunga material, kablar etc.? 

    

Sker det onödiga rörelser på 

arbetsplatsen? 

    

1 = Mycket dåligt 

2 = Bra 

3 = Mycket bra 

 




