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Sammanfattning 
Cementa AB är ett företag som idag ingår i Heidelberg koncernen som är en stor aktör inom 
tillverkning av cement. Företagets anläggning i Skövde har som uppgift att implementera 5S i 
sina lokaler främst inom underhållsavdelningen. På grund av tidigare misslyckat försök har 
företaget inte lyckats att implementera 5S fullt ut i företaget men kommer 2017 att göra ett 
nytt försök för att kunna lyckas implementera 5S i verksamheten. Denna gång tar företaget in 
två studenter från Högskolan i Skövde vars uppgift blir att ta reda på varför den tidigare 
implementeringen misslyckades och vad som kan göras bättre vid ny 5S-implementering. 

Examensarbetet går ut på att genomföra en rotorsaksanalys av de tidigare försök av varför 
5S inte lyckades drivas igenom på Cementas underhållsavdelning och eventuellt hur 
företagets operatörer och ledning bör jobba vidare för att lyckas med 5S-implementering och 
inte riskera att hamna i samma situation.  

Teorin som examensarbetet använder sig av stöds från hållbar utveckling och Lean-filosofin, 
med metoden 5S och slöseri. Teori om att lyckas med förbättringsarbeten tas med, för att 
kunna förklara hur förbättringsarbeten bör utformas och vilka viktiga delar som behöver 
finnas med för att lyckas med en ny metod eller ett arbetssätt inom en verksamhet. 

Metoderna som tillämpades var observationer, intervjuer med ledning, enkät med operatörer 
och en workshop. Alla resultat som studenterna fick från ledningen och operatörer 
sammanställdes och jämfördes mot teori för att se vilka orsaker som påverkade den tidigare 
misslyckade 5S-implementationen och hur nuläget ser ut för att kunna implementera 5S i 
verksamhetens underhållsavdelning.  

Resultatet sammanställdes och presenteras varför förbättringsarbetet med 5S misslyckades 
och vilka bidragande orsaker som avgjorde resultatet. Även vilka slöseri som kunde 
identifieras och dess negativa orsaker och påverkande faktorer på underhållsavdelningen 
redovisades. 

Det som framkommer av resultatet är att ledningen och operatörer har skilda åsikter som 
påverkar en 5S-implementering i nuläget. Men det finns även gemensamma åsikter som kan 
stödja en framtida 5S-implementering. Att påbörja en implementering utan kunskap om 
metoden skulle riskera ännu en misslyckad 5S-implementering i lokalerna. 

Det som påverkar är att inga tydliga mål har satts med vad verksamheten vill få ut av 5S. 
Andra faktorer var kunskap och brister om förståelse vad 5S är för något och hur arbetet ska 
bedrivas för att lyckas. 

Bristerna identifierades och förklaras i rapportens diskussionsdel där resultatet av studien 
kommenteras hur det har varit och vilka påverkande händelser som har lett till resultatet av 
arbetet på Cementa. Åtgärdsförslaget till fortsatta arbete för 5S på Cementa förklaras stegvis 
i rapporten, hur de skall jobba vidare med 5S och möjligheten att kunna nå målet dit hela 
företaget strävar efter att få komma. Förslaget är inspirerat av ett liknande företag som 
tillämpade en lyckad metod för sin 5S-implementering.  



 

 

Förord 
Examensarbetet på Cementa är det slutgiltiga arbetet i vår produktionstekniska utbildning på 
Högskolan i Skövde. Syftet är att genomföra ett självständigt projekt som ligger till grund för 
framtida arbeten inom produktion. Examensarbetet bedrivs på Cementas underhållsavdelning. 
Studenterna kommer kartlägga och analysera underhållsavdelningen för att identifiera orsaker 
till tidigare misslyckad 5S-implementering och med möjlighet komma med en åtgärdsplan för 
ny 5S-implementering. 

Vi vill tacka vår handledare på Cementa, Ulrik Henriksson (Underhållschef) för att vi fått göra 
examensarbete på Cementa. Vi vill även tacka de anställda som har tagit sig tid och svarat på 
vår enkät och våra spontana frågor. Vi vill även tacka ledning på Cementa för att de har ställt 
upp på intervjuer samt gett oss mycket underlag för vårt arbete med rotorsaksanalys för tidigare 
misslyckad 5S-implementering.  

Vi vill även tacka Fredrik Johansson på IDC (Industrial Development Center) för tips och idéer 
kring vårt examensarbete på Cementa.   

Slutligen vill vi ge ett stort tack till våra handledare på Högskolan i Skövde, Tehseen Aslam 
och Carina Larsson för stöttning och för att de hjälpt oss mot rätt riktning i examensarbetet.  

 

Trevlig läsning! 

 

/Mathias Hägglund & Erik Berglund 
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1 Inledning  
 

1.1 Företaget 
Cementa i Skövde är både en miljöanpassad och modern cementfabrik. Här arbetar cirka 95 
medarbetare (Cementa u.å.). Företaget ingår i en större koncern vid namn Heidelberg Cement 
Group. Koncernen har flera dotterbolag i många länder i hela världen. Cementa i Skövde 
sysselsätter även en ansenlig mängd transportörer och underentreprenörer, sammanlagt 
omkring 350 personer. Även underentreprenörerna och transportörerna använder och nyttjar 
Cementas lokaler och resurser. Cementas huvudprodukt består främst utav olika sorter av 
cement, vilka är: 

• Snabbhårdnande cement 
• Byggcement 
• Bascement med ett lägre koldioxidavtryck 
• Murcement 

Dessutom tillverkas ”TiOmix” som med sina speciella sammansättningar har en förmåga att 
bryta ner olika luftföroreningar och lämpar sig bra i både parkeringshus och tunnlar. 

2000 ton cement tillverkas varje dag i Cementas fabrik i Skövde, detta hjälper till att skapa en 
bra och hållbar infrastruktur både i ett samhällsperspektiv men även i resten av världen. 
Cementa är väl måna om både människan, klimatet samt naturvärden och arbetar hela tiden 
med att göra sina arbetsmetoder och produkter så hållbara, säkra samt kvalificerade i alla 
riktningar. De har även som mål att nå klimatneutralitet till år 2030 (Cementa u.å.). 

 

 

Figur 1. Cementa i Skövde (Cementa u.å.) 
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2 Bakgrund 
 

Heidelbergkoncernen satte som mål 2015 att Cementa i Skövde skulle införa 5S i verksamheten. 
Cementa i Skövde fick vid detta tillfälle själva ansvar för att 5S införs i fabriken.     

2.1 Problembeskrivning 
Cementa i Skövde har vid ett tidigare tillfälle (~2015) försökt implementera 5S men stötte då 
på svårigheter både med uppstart, genomförandet samt bibehållandet av införda rutiner. 
Företaget har i nuläget inte full kunskap om vad som gick fel med tidigare 5S-implementering. 
Cementas ambition är att under 2017 ta reda på vad som gick fel vid förra implementeringen 
samt att på nytt införa 5S.  

2.2 Mål 
Projektets mål är att urskilja rotorsaker för tidigare misslyckad 5S-implementering. Efter att 
rotorsaksanalysen är genomförd ska resultatet användas för att ta fram ett åtgärdsförslag för 
framtida 5S-implementering på företagets underhållsavdelning. Åtgärdsförslaget kan sedan 
användas som underlag för ny 5S-implementering på underhållsavdelningen. Projektets 
eventuella bidrag till hållbar utveckling ska även påvisas. 

2.3 Omfattning & Avgränsning 
Projektets plan är att genomföra rotorsaksanalys av tidigare 5S-implementering på 
underhållsavdelningen. Tillsammans med företaget Cementa har en avgränsning gällande 
studien tagits fram som gör att rotorsaksanalysen endast kommer utföras på 
underhållsavdelningen. Övriga avdelningar kommer inte påverkas av projektet.   
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3 Teori 
 

Den teoretiska referensramen som tillämpas i projektet stöder sig mot både Lean och hållbar 
utveckling. Lean är en relevant och prövad filosofi som skapat gott resultat och som ständigt 
används av stora organisationer för att få en väl fungerade verksamhet (Sörqvist, 2013). 
Sörqvist (2013) beskriver att Scania genom Lean ökat sin effektivitet med en årlig förbättring 
med 6–8% beräknat från år 1990 fram till idag i produktionen. Hållbar utveckling är teorin och 
läran om att kunna arbeta resurssnålt, ekonomiskt och kunna främja den sociala dynamiken i 
en organisation. Hållbar utveckling bygger också på att skapa balans i samhället och gynna 
efterkommande generationer med samma möjligheter både ekologiskt, ekonomiskt och socialt.  

3.1 Lean  
Lean är en filosofi och strategi för hur en organisation kan utvecklas utifrån ett kundorienterat 
och resurssnålt tankesätt, kompletterat med några tydliga metoder och verktyg som används för 
att åstadkomma hög effektivitet (Sörqvist, 2013). Det är viktigt att ha hög förståelse kring Lean-
filosofin innan verktyg som exempelvis 5S kan användas i en organisation eftersom filosofin 
lever i symbios med metoderna och verktygen. 

Lean har som central del att systematiskt gå igenom en process för att identifiera icke 
värdeskapande arbete (Sörqvist, 2013). Lean tankesättet skapar även ett mer tillfredställande 
arbetssätt genom att återkoppling ges direkt när ansträngningar görs för att omvandla icke 
värdeskapande arbete till värde i en process (Jones and Womack, 2014). Lean bidrar också till 
en bättre kostnadseffektivitet och lönsamhet i en verksamhet på grund av att Lean är en 
verksamhetsstrategi som främjar flödeseffektiviteten före resurseffektiviteten (Modig & 
Åhlström, 2012). Förutom de kostnadseffektiva besparingar som Lean medför bidrar det även 
till bättre kundrelationer, en mer positiv medarbetarkultur och en positiv påverkan på 
omvärlden (Sörqvist, 2013).  

Att tillämpa Lean innebär att många olika metoder och verktyg används, för att hjälpa 
organisationer att växa och bli starka. Ett exempel är 5S, som är ett Lean-verktyg som används 
för att skapa ordning och reda inom ett tillverkande företag och är en bra början för att komma 
igång med Lean-arbete hos en organisation (Bicheno & Whitty 2011). Dock vad många 
glömmer är att 5S är mer än enbart ordning och reda, det är en standard som används för att 
skapa en kulturförändring och kan inspirera arbetsplatsen mot ett bättre mål (Olofsson, 2013). 

En av Leans fördelar är att det har stor inverkan på ledarskapet i en organisation. Att utveckla 
organisationer i vilka medarbetarna prioriteras för deras bästa, är ett etiskt och moraliskt sätt att 
leda en organisation. Målet för all involverad personal, är fokus på kundens behov.  Lean bidrar 
även till ett hållbarhets- och miljötänk genom att onödig resursanvändning minskas (Sörqvist, 
2013).   

Verksamheter som idag använder Lean i sitt arbetssätt visualiserar sitt sätt att arbeta med hjälp 
av ett hus.  Med andra ord det så kallade Lean-huset som i olika organisationer kan skilja sig 
något, vilket är fullt normalt eftersom olika företag har olika tankesätt, brister och värderingar. 
Sörqvist (2013) beskriver att verksamheter som på allvar anammat och begriper Lean har i de 
flesta fall skapat en tydlig filosofi till varför verksamhetens Lean-hus utformats på det sätt som 
gjorts. Han menar även att huset används för att sprida det tankesätt som ska användas i 
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organisationen. Ett exempel på ett Lean-hus återfinns i figur 2 och representerar Lean-huset 
som inspirerats av företagen Ericsson och Scania samt Södertälje kommun (Sörqvist, 2013). 

Taket har en tydlig fokusering på ständiga förbättringar där ifrågasättande av processer och 
arbetssätt kontinuerligt görs (Sörqvist, 2013). Taket lyfts upp av två pelare. Vänstra pelaren 
innehåller individens kvalitetsansvar (”rätt från mig”), högra pelaren handlar om vad kunden 
efterfrågar (behovsstyrda flöden) exempelvis dragande system. Det som är grunden för Lean-
huset är ”golvet” och innehåller standardiserat arbetssätt som stärker de goda egenskaperna i 
arbetsformen samt minskar onödiga variationer. Standardiserat arbetssätt stödjer sig därefter på 
kundfokus, samarbete och starkt ledarskap och ambitionen att alltid få fram och eliminera 
slöseri i verksamhetens alla processer. I husets mittenplan finns olika värderingar som 
genomtränger vardagsarbetet i verksamheten (Sörqvist, 2013). 

  

 

Figur 2. Fri tolkning av Lean-huset från Ericsson, Scania och Södertälje kommun (Sörqvist, 
2013). 

Bicheno & Whitty (2011) beskriver att Lean-filosofin har som central del att ge både 
tillverkningsföretag och tjänsteföretag en vision om att endast producera efter kundbehovet. 
Detta tankesätt bör vara en grund hos den enskilde individen och företagsorganisationen att 
sträva efter som mål att lyckas. Författarna skriver att ledare och individer protesterar mot denna 
filosofi utifrån tidigare erfarenheter då de anser att metoden inte går att använda hos dem 
eftersom det skapar mer brister än lösningar. De missar en viktig poäng, ett försök med ett 
Lean-projekt kanske inte alltid lyckas, men det kan skapa underlag för andra att genomföra ett 
Lean-projekt och lyckas.  

Viktiga faktorer som påverkar att Lean ska kunna leva inom ett företag är: 

• Företagsledarnas engagemang. 
• Investeringen i sin personal. 
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• Främja kulturen för ständiga förbättringar för att kunna komma fram till det optimala 
och bästa resultatet. 

3.2 5S  
Bicheno, Holweg, Anhede, Hillberg (2013) beskriver att 5S skapar en positiv inverkan på både 
produktiviteten och kvalitén på företaget och ger förutsättningar för att alla ska kunna 
samarbeta. 5S är ett verktyg för teamarbete och hjälper de anställda på ett företag att eliminera 
de 7+1 slöserier som inte tillför kunden något värde i en produktion (Lean Manufacturing Tools, 
2017). Bicheno et.al (2013) menar att om inte 5S hanteras på rätt sätt kan grundidén falla 
samman ganska snabbt. Därför bör stor vikt läggas vid målbilden av 5S. Exempelvis behöver 
inte en lokal som enbart är ”stökig” ett 5S-arbete, det behöver egentligen bara städas och därför 
är det viktigt att urskilja dessa två, så 5S inte uteslutande förknippas med städning. Ifall bilden 
av 5S uppfattas på detta sätt är det lätt att personalens motivation och grundtankar om 5S brister 
samt att 5S ses som något mycket enkelt och i värsta fall enbart ses som ett gäng 
osammanhängande aktiviteter. Bicheno et.al (2013) menar att synen på 5S som ett par 
osammanhängande aktiviteter förekommer allt oftare i företag, vilket bör finnas i bakhuvudet i 
början när en implementering av 5S genomförs. De anser att det verkliga 5S-behovet är att 
identifiera brister, att minska variationer, öka maskinernas prestation och tillgänglighet samt att 
lättare kunna följa takttiden. De menar även att när dessa har klarlagts som det verkliga behovet 
för 5S kan ett 5S-program påbörjas där tre mål bör finnas i beaktande: 

• Reducering av variationer 
• Reducering av slöseri 
• Produktivitetsförbättring 

Bicheno et.al (2013) påstår även att vid ett välfungerande 5S-system är dessa tre mål uppfyllda 
och 5S uppfattas som ett verktyg som används för att tillgodose syftet med att minska 
variationer, slöseri och göra produktivitetsförbättringar. De påstår även att 5S bygger på ett 
tankesätt och filosofi som används för att få personal från att exempelvis tänka ”min arbetsplats 
är stökig och oorganiserad” till ”jag är stolt över min arbetsplats, den är både välorganiserad 
och jag hittar allt eftersom all personal vet vart allt ska finnas och direkt ser om något fattas” 
Bicheno et.al (2013). Bicheno et.al (2013) förklarar att 5S-tankarna ursprungligen härstammar 
från den japanska företags-filosofin “The Toyota Way” där de fem S:en står för Seiri (Sortera), 
Seiton (Strukturera), Seiso (Synliggör), Seiketsu (Standardisera) och Shitsuke (Se till/Skapa 
vana). 

3.2.1 Seiri (Sortera) 
Första steget i 5S menar (Bicheno et.al 2013) bygger på att komma fram till och diskutera olika 
prioriteringsförslag för sorteringsstrategierna på det område som bestämts. Exempelvis menar 
de att objekt som förvaras på arbetsplatsen bör ses över och sorteras utifrån om de används ofta 
och om de är viktiga och bör vara nära till hands. Men även saker som behövs för att hålla en 
bra nivå avseende säkerheten och hälsan har betydelse. Dessutom menar de att saker som 
används mer sällan eller inte alls ska slängas alternativt förvaras i skåp eller på lagret. Här är 
det viktigt att systematiskt gå igenom allt så inte viktiga verktyg som inte används ofta glöms 
bort och slängs. Sorteringssteget i 5S menar Bicheno et.al (2013) måste i jämna mellanrum 
följas upp och genomföras, exempelvis varje halvår för att personal lättare ska veta vad som 
bör och inte bör finnas på arbetsplatsen. Det är dock viktigt att inte vara för nitisk med 
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sorteringen, då det kan resultera i att arbetet blir oseriöst och syftet med sorteringen missar sin 
grundpotential.  

3.2.2 Seiton (Strukturera) 
I steg två menar Bicheno et.al (2013) att en strukturering av arbetsplatsen skall göras. De hävdar 
att meningen med strukturering är att varje verktyg ska få den “bästa platsen” för dess ändamål. 
En bra idé är att använda arbetstavlor med skuggning av verktygets siluett som utmärker platsen 
för verktyget (Bicheno et.al 2013). Freivalds and Niebel (2013) antyder att det är även en sund 
ide att tänka på bra ergonomi för arbetaren när platsen för arbetsverktyget och arbetsdesignen 
bestäms. De menar att detta är dels för att den som arbetar vid platsen får lättare att hämta 
verktyget och dels för att kroppen inte ska belastas onödigt. Vilket även kan resultera till ökad 
produktionseffektivitet för operationerna samt minskat antal olyckor på arbetsplatsen (Freivalds 
and Niebel 2013). Exempelvis menar Bicheno et.al (2013) att omställningsverktyg kan placeras 
på vagnar eller i korrekt höjd för personal och liknande verktyg kan sorteras i samma färg så de 
lättare kan hittas. Huvudmålet är att få en lika bra struktur och standard som finns på exempelvis 
sjukhus och tandläkarmottagningar där det kan bli enorma konsekvenser om standarden inte 
sköts (Bicheno et.al 2013).  

3.2.3 Seiso (Synliggör) 
Steg tre handlar om att fortsätta hålla en hög klinisk struktur på arbetsplatsen samt synliggöra 
dolda brister i verksamheten. Bicheno et.al (2013) anser att personalen vid detta steg kan 
använda ”visuell städning” för att få en överblick om något inte befinner sig på sin plats och 
åtgärdar det direkt. En fem minuters regel menar Bicheno et.al (2013) är ett bra koncept att 
använda vid ett sådant läge. Detta koncept menar de går ut på att all personal avsätter en viss 
tid veckans alla arbetsdagar till att städa och se till att allt ligger på sin plats innan hemgång. 
Enligt detta steg bör det finnas rengöringsmaterial som är ändamålsenliga och befinna sig nära 
till hands och som regelbundet bör fyllas på. Städa handlar inte enbart om att hålla rent och 
snyggt, det handlar om att kontrollera och undersöka efter avvikelser samt deras rotorsaker och 
förebygga brister i verksamheten så städning kan genomföras i minsta möjliga mån (Lean 
Manufacturing and Six Sigma Definitions, 2017). 

3.2.4 Seiketsu (Standardisera) 
När de tre första stegen har genomförts och bibehålls, är det möjligt att lansera standardisering 
som är själva kontentan av 5S (Bicheno et.al 2013). Däremot krävs det även att 5S-standarder 
upprätthålls och därför är det bra att utveckla och genomföra standarder som är visuella och 
självklara för de tre första stegen i 5S (Bicheno et.al 2013). Eftersom de tre första stegen i 5S 
används för att få en strukturerad och organiserad arbetsplats, d.v.s. rutiner upprätthålls av 
samtlig personal i en verksamhet. Men som Dennis (2015) antyder så har saker och ting lätt för 
att fallera, vilket grundas på termodynamikens andra lag. Därför används ett fjärde steg i 5S, 
standardisera. Standardisera bygger på att upprätthålla den ordning och reda som de tre första 
stegen i 5S har skapat genom att standarder utformas för dessa tre steg. Ohno (1988) menar att 
standarder är inget som ska tvingas fram från ledning eller liknande utan ska arrangeras av 
personalen som arbetar på arbetsplatsen. Han menar att endast när fabrikssystemet betraktas 
utifrån ett helhetsperspektiv gällande standarder så kan tillverkningsstationer bli flexibla och 
fria från defekter.  
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3.2.5 Shitsuke (Se till/Skapa vana) 
Bicheno et.al (2013) menar att självdisciplin verkar på bästa sätt genom förbättringar och 
deltagande, därför ligger stor vikt i att alla medverkar regelbundet i 5S-arbetet. På detta sätt blir 
det även enklare att skapa en vana för standardiseringen då alla är med dagligen och får lära sig 
hur standarden kan upprätthållas på bästa sätt. Femte steget se till/skapa vana är inte det sista 
steget av 5S, det är en oändlig cykel som används för att gå tillbaka till början av 5S-processen 
och riva ner barriärer som döljer nya problem som inte kunde hittas första gången (Graphic 
Products Info, 2017). Bicheno et.al (2013) skriver att ibland kan även ett sjätte S läggas till, 
(Säkerhet). Här är det av stor vikt att påpeka säkerheten för alla steg i 5S-processen. I vissa fall 
kan dock detta steg skapa förvirring, men är avgörande för en bra säkerhet på arbetsplatsen. 

3.3 Slöseri  
5S resulterar i att slöseri och administrativt bortfall reduceras genom att mindre brister och fel 
uppstår samt att fler ärenden avslutas punktligt (Larsson, 2008). I dagens verksamheter finns 
större mängd av oreda och oordning i vardagssituationen (Sörqvist, 2013). Material och verktyg 
befinner sig inte på angiven plats när behovet efterfrågas.  Material och verktyg som utgått eller 
med trasiga funktioner kvarstår på arbetsplatsen. Skräp och smuts förekommer bitvis och ger 
ett negativt intryck utifrån ett förbättringsperspektiv. Oftast som brus vilket skapar störningar 
och undanhåller brister som inte syns direkt. Dessutom bidrar en sådan situation till onödigt 
slöseri och bristande kapitalutnyttjande. Oreda leder till att mycket tid går åt till att leta efter 
verktyg, material och hjälpmedel samt att extra materialåtgång går åt vilket resulterar till icke 
effektivt resursutnyttjande. 5S är en metod för att skapa ett standardiserat arbetssätt i en 
verksamhet, med syfte att minimera ekonomiska effektivitetsrelaterade effekter och minska 
slöseri i verksamheten (Sörqvist, 2013). 

Liker (2009) berättar att Taiichi Ohno grundaren för TPS-Toyota production system, lärde sig 
att utforska de aktiviteter som inte var direkt värdeskapande för produkten samt reducera allt 
slöseri genom att tillbringa åtskillig tid på verkstadsgolvet. Han tillsammans med Toyota 
menade att det finns 7+1 huvudtyper av slöseri (Liker 2009). 

1. Överproduktion: Produkter som produceras utan beställning skapar onödig 
överproduktion. Överproduktion ger i sin tur överbemanning samt överflödiga 
kostnader för både transporter och lagerhållning. 
 

2. Väntan: Personal som står och väntar samtidigt som en automatisk cykel genomförs 
eller på grund av förseningar i produktionen, materialbrist, flaskhalsar i produktionen 
eller maskinstillestånd är ett slöseri. Denna tid hade istället kunnat användas till att 
utbilda personalen, låta personalen arbeta med något annat i produktionen eller 
effektivisera processen.  
 

3. Onödiga förflyttningar eller transporter: (PIA) Produkter i arbete, förädlade 
produkter in och ut i lagret mellan bearbetningen samt förflyttning av material som 
transporteras långa sträckor, frambringar ineffektiva rörelser i fabriken. 
 

4. Överarbete eller inkorrekt förädling: Överbearbetning av komponenter på grund av 
olämplig produktutformning eller användning av fel verktyg skapar felaktigheter och 
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överflödiga arbetsmoment. Att producera produkter med bättre egenskaper än vad 
kunden har begärt skapar slöseri.  
 

5. Överlager: Att ha mer (PIA) produkter i arbete, råmaterial, inkurans, felaktigt 
bearbetade produkter, lagringskostnader, överflödiga transporter, genomförda 
produkter som skapar långa genomflödestider samt långa förseningar skapar slöseri. 
Överlager resulterar i brister med förkastlig produktionsplaneringen, felaktiga 
produkter, stillestånd, för sent skickade leveranser från leverantör samt långa ställtider. 
  

6. Onödiga arbetsmoment: Att leta eller sträcka sig efter verktyg skapar onödigt slöseri 
för personalen, även att gå onödiga sträckor är en form av slöseri. 
 

7. Defekter: Att producera felaktiga eller defekta komponenter som medför att 
finjusteringar, skrotning, kontroller, omarbetningar eller ersättningsproduktion behöver 
genomföras är ett slöseri för hanteringen av personalresurser i verksamheten. 
 

8. De anställdas outnyttjade kreativitet: Att inte ta del av de anställdas kreativitet eller 
låta bli att lyssna på medarbetarnas åsikter medför att idéer, förbättringar, tillfällen att 
utbilda och kompetens försvinner och tid förspills.  

3.4 Lyckas med förbättringsarbeten 
Enligt Sörqvist (2004) sägs det att människans attityder, upplevelser och beteende har en ytterst 
central betydelse för hur ett förbättringsarbete lyckas. Sörqvist (2014) beskriver att många 
förbättringsprojekt misslyckas på grund av att ledningen och operatörer inte driver rätt frågor. 
Resultatet av detta gör att förbättringsmotstånd uppstår, vilket skapar svårigheter för att 
förbättringsprojekt ska kunna lyckas. För att förstå vad förbättringar innebär måste arbetet börja 
med de brister som existerar och påverkar möjligheterna att utvecklas. Brister kan antingen vara 
fel som påverkar personalen negativt, eller skapar chans till möjligheter. Sörqvist (2014) talar 
om att se det positiva ordet möjligheter för att ge den positiva bilden och viljan till lösning. Men 
här talar han om att brister, kan ha starkare betydelse och innebörd där fokus bör prioriteras för 
att åtgärda felet innan det uppstår större skada och processen förstörs. En förbättring menar 
Sörqvist (2004) är främst en minskning av de brister eller fel som påverkar processen negativt. 
Hantering av brister innebär dock ingen förbättring utan en tillfällig accepterad lösning innan 
bristerna återkommer. Förbättringar syftar till att brister undersöks och studeras för att 
åtgärdsförslag ska kunna uppstå med värdeskapande alternativ som skapar ett ökat positivt 
resultat i verksamheten. Teori om att lyckas med förbättringsarbeten innehåller flera viktiga 
delar som påverkar förbättringsarbeten. Arbetet fokuserar mestadels runt dessa utvalda 
kategorier eftersom de innehåller människan som faktor och som påverkar arbetet enligt 
Sörqvist (2004). Kategorierna används för att se vilken del i företaget som påverkar och vilket 
område som bör läggas mest fokus på för att lyckas med 5S. 

 

3.4.1 Förbättringsprocessen  
Brister som finns i hela processen måste vara tydliga för medarbetarna om vad som försenar 
hela processen. Mål med processen skall vara känt av alla, för att all personal skall ha förståelse 
vad företaget vill få ut av förbättringen. Vägen dit kan vara okänd, men standardiserade verktyg 
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för att testa förbättringar kan vara en stor fördel. Från Lean-filosofin kan verktyget 5S vara en 
metod att prova. Därefter kan företagets ledning och personal jobba utifrån det resultat som 
förbättrar processen, eller skapar underlag till fortsatta arbeten.  Arbetet bör senare 
vidareutvecklas och lyftas till nästa nivå, vilket kan leda till att företaget uppnår sitt 
drömscenario (Sörqvist, 2004). 

3.4.2 Operatörens engagemang 
Det är viktigt att få med sig personalens engagemang och vilja till förändring av brister i 
företaget. Attityden till att vilja lösa bristerna har stor påverkan. Viljan att jobba och lösa brister, 
kräver rätt inställning och en positiv syn på förändringar på arbetsplatsen. Personalen kan 
komma att påverka alla involverade i företaget. Författaren förklarar att tre faktorer påverkar 
hur personalen förhåller sig till olika företeelser. Faktorerna är kunskap, känsla och 
handlingsberedskap. Kunskap hämtas från tidigare erfarenheter och tidigare källor som 
personal tagit in antingen via läsning eller förmedlande kunskaper. Känslan är upplevelsen för 
förändringen som beror på den tidigare erfarenheten och kunskapen. Attityden kan bilda en 
hotande känsla mot förändring. Människors attityder är relaterade till vår självkänsla, därför 
måste ofta inre brister och hinder bearbetas för att attityder skall kunna vidareutvecklas 
(Sörqvist, 2004). 

3.4.3 Ledningens engagemang 
Under ett förbättringsarbete är det viktigt att ledningen på företaget informerar om vad som 
skall uppnås med förbättringsarbetet och vilken riktning personal skall ta för att nå målet. Utan 
ett mål från ledning och chefer om vad personal skall uppnå eller förväntas leverera, kommer 
inga framsteg att genomföras. Bristande erfarenhet och kunskap hos ledning är ofta orsak till 
att förbättringsarbeten inte genomförs eller vidareutvecklas. Om ledningen enbart ger en 
uppgift, men förklarar inte helhetsbilden eller syftet vad företaget skall få ut av 
förbättringsarbetet så kommer inga framsteg att göras. Motivation och engagemang bör finnas 
hos ledning som aktivt skall driva personalen till att förbättra processen och arbetsplatsen 
(Sörqvist, 2004). 

3.4.4 Motivation 
Motivation är viktigt för att förstå personalens egna driv att prestera eller bli bättre. Mycket 
beror på individens motivation som har stor betydelse för att prestera mera vilket kan förklara 
varför människor beter sig som de gör i vissa situationer. Motivationens grund kommer från 
individers drifter, önskemål och behov som är olika. Ledningen ska bidra till personalens vilja 
att bli bättre och kunna mer. Viktigt här är att lyfta fram individen efter dess kunskap, 
kompetens, tidigare livserfarenheter och behov (Sörqvist, 2004). 

 

 

3.4.5 Mål 
Målet är riktningen företaget styr förbättringsarbetet mot. Målet skall vara tydligt och 
tidsbestämt samt mätbart, önskat och utmanande för företaget. Samtliga på 
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underhållsavdelningen skall vara involverade i förbättringsarbetet. Dock skall 
förbättringsarbetet vara realistiskt att genomföra (Sörqvist, 2004). 

3.5 Förändringsarbeten 
För att genomföra en lyckad förändring i en organisation är det viktigt att den ansvarige till 
förändringen skapar en upplevelse av att förändringen är nödvändig (Thorsvik 2014). Viktiga 
förändringar genomförs genom analyser av ekonomiska förhållanden och konkurrensaspekter 
som förklarar hur relevant det är för verksamheten. Detta kan kompletteras med 
brukarbeteendet och vad konkurrenterna tillämpar för att kunna komma fram med vart metoden 
eller produkten behövs i organisationen och för att kunna förbättra resultatet och skapa 
möjligheter (Thorsvik 2014). För att förstå behovet av förändring behöver företaget information 
om framtidsutsikterna och den generella samhällsutvecklingen, det innebär i relation till 
områden som arbetsmarknad, kompetens och teknikutveckling. Dessa områden ger grund till 
förändringsbehov (Thorsvik 2014).  

Det är vanligt vid förändringar att mötas av motstånd. Men motstånd ska ses utifrån ett 
lösningsfokuserat ledarskap som en naturlig aspekt av förändringsarbetet (Lätt, 2015). Olika 
sorters motstånd brukar uppstå på grund av tidigare förändringar som har skett i en organisation 
(Thorsvik 2014). Effekten som sker vid upprepande förändringar är stress och frustration som 
försvagar uppslutningen till förändringen hos personalen. Detta leder till motstånd som rationell 
reaktion från individer och grupper. Motståndet är dock inte alltid onormalt tillstånd som 
uppkommer hos personal vid nya metoder och rutiner, utan oftast av redan kända eller redan 
provade förändringar som inte lyckats genomföras (Thorsvik 2014).  

När förändringsarbeten skall genomföras eller tillämpas av en organisation är det vanligt att det 
skapar förvirring och ostrukturerat arbetssätt (Erikson 2015). Anledningen till att 
förändringsarbeten misslyckas är på grund av att ledningen inte tänkt igenom olika aspekter 
innan genomförandet (Erikson 2015). Ibland kan ledningen inte svara på frågor om varför 
förändringen skall genomföras. Det blir svårt att motivera om ledningen inte kan svara på 
frågorna vilket resulterar i att de hamnar i underläge. Några områden som vanligast påverkar 
förändringar presenteras här i kapitlet.  

Otydligheter: 

Otydligheter i förändringsbehov eller där ledningen ser nya möjligheter kanske inte uppfattas 
av operatörerna. Har inte ledningen och operatörerna insikt till att förändring behövs kommer 
det att ta tid för att kunna genomföra en förändring. Viktigt att kunna avgöra är om 
organisationen har förändringsinsikt samt ta reda på om förändringen är akut eller om 
förändringen kan ske på längre tid. Resonemanget blir här grunden för vilken taktik 
organisationen skall tillämpa för att lyckas (Erikson 2015). 

Oklara visioner och mål: 

Har inte ledningen varit tydlig om varför förändringen skall göras och vad det bidrar till i 
organisationen skapas ett vakuum av oförståelse hos operatörerna. Detta blir en farlig fälla som 
ger ett stort glapp från nuläget fram till drömläget.  Budskapet som framförs blir irrelevant och 
vägledningen diffus att förstå hur det skall gå till väga. Risken är att det leder till en spretig 
strategi i genomförandet, men även osäkerhet bland personalen om vad som sker när målet inte 
uppnås (Erikson 2015).  
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Felaktig retorik: 

Felaktig kommunikation eller presentation av metoder eller åtgärder leder till att 
förändringsarbeten stannar. Typiska misstag är ensidig toppstyrt budskap från ledningen eller 
ensidigt beska och monotona dialoger som är tråkiga att uppfånga (Erikson 2015).  

Otillräcklig psykologisk insikt: 

Den stora motsägelsen till förändringar är att personalen har tidigare erfarenheter kring 
genomföranden av förändringar. Om ledning inte har följt upp tidigare förändringar, får dom 
inget förtroende av personalen när nya förändringar skall genomföras. Att följa upp projekt som 
påverkar arbetsprocessen och kvaliteten är viktigt för att organisationen skall kunna jobba 
vidare med förändringar. Några delar som bör studeras är mål, metoder, förutsättningar och 
resultat. Vanligt negativt påverkande är att avståndet, och förtroende mellan ledning och 
operatörer ökar (Erikson 2015). 

3.6 Varför 5S arbeten misslyckas 
Det är svårt att komma igång och lyckas med ett förbättringsarbete som 5S om inte rätt 
tillvägagångsätt används. Men det finns flera tydliga fallgropar till varför 5S och andra Lean 
arbeten misslyckas. Det är svårt att hitta artiklar eller forskningsrapporter om varför 5S 
implementering misslyckas i organisationer. Några troliga punkter som kan refereras från en 
tidningsartikel skriven av Sofia Brax i tidningen Publikt, som har intervjuat en 
organisationskonsult förklarar sin version av varför Lean arbeten misslyckas (Publikt, 2017). 
Claes Molin är erfaren organisationskonsult, han förklarar att bara några få organisationer har 
lyckats med att både införa metoderna och uppnå resultat. Han beskriver fyra framgångsfaktorer 
som tydligt utmärker de lyckade satsningarna för att 5S & Lean arbeten skall lyckas (Publikt, 
2017). 

Förankring och delaktighet. Organisationer som har en toppstyrning som kontrollerar och 
bestämmer hur arbetet skall ske och inte tillåter delaktighet eller förankrar metoden misslyckas 
(Publikt, 2017). Men i några organisationer där arbetslagen själva får vara med och tala om vad 
de vill bidra med för att förbättra helheten och hur de ska jobbas och mäta skapar bättre 
förutsättningar att lyckas enligt Clase Molin. Det skapar ett uthålligt engagemang ”som du 
aldrig kan få i en toppstyrd organisation. Cheferna skall fortfarande leda, driva och visa vägen. 
Men dom måste låta sina medarbetare få komma fram med idéer och nya tankar.” 

Uthållighet. Att jobba med Lean och 5S kräver tid som kan ta flera år för att komma fram till 
ett effektivt resultat (Publikt, 2017). Organisationer som börjat med korta tidsintervaller och 
hastar sig fram med 5S projekt misslyckas inom kort. Arbeten som siktar på snabba resultat 
leder ofta till att arbetet misslyckas (Publikt, 2017).  

Ständiga förbättringar. Ett systematiskt arbetssätt är bättre än snabba utryckningar och enkla 
problemlösningar (Publikt, 2017). När organisationen vågar utvärdera förändringar och lära 
både av framgångar och motgångar så finns möjlighet att lyckas med 5S. Dock kräver det tid. 
Systematik ger möjlighet att tänka igenom vad som skall uppnås när förbättringar genomförs 
(Publikt, 2017). 

Integrera Lean. Om Lean betraktas som ett separat projekt, kommer det med all sannolikhet 
att dö ut (Publikt, 2017). Uppstår behov av att justera ansvar eller befogenheter, ska man också 
kunna genomföra åtgärden. Även företagskulturen måste få vara föremål för förändring 
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(Publikt, 2017). Ofta kommer behovet av att behöva förändra ledarstilen, från ordergivande till 
en mer konsultativ hållning (Publikt, 2017). När någon del av verksamheten undantas från 
förbättringsarbetet, kommer Lean-arbetet att dö ut (Publikt, 2017). 

Ett praktiskt exempel på vad som är orsaken till att ett 5S-program misslyckas förklarar David 
Visco i en text. David förklarar att den del av ledningsstöd som ofta blir förbisedd är behovet 
att hålla människor ansvariga. Det är den handlingen som oftast saknas. Om exempelvis en chef 
ser att operatörer bryter mot en viss rutin eller regel t.ex. som att lägga verktyg på ej avsatt eller 
anvisad plats och inte agerar på det, riskerar 5S-rutinen att misslyckas. En chef eller lagledare 
kan aldrig låta det hända. En sådan handling kommer att skada personalens förmåga och 
förstöra rutinen. Chefen måste agera och informera operatörerna om vad som gäller med 
tillbakalämnade av verktyg och varför operatörerna skall följa rutinen. Arbetar ledningen på ett 
sådant sätt kommer rutiner bibehållas och underlätta för organisationen och att 5S kommer att 
överleva (5sbestpractices.ning.com, 2017). 

Ett examensarbete som är skrivet av Tobias Nordahl (2012) hade en liknande uppgift att 
implementera 5S på ett tillverkande företag i Sverige. Fabriken hade startat upp och kommit 
igång med 5S-arbetet. Problemet som ledningen stötte på var att vissa avdelningar inte lyckades 
med att upprätthålla 5S-rutinen på delar av verksamheten. Nordahl fick en liknande uppgift för 
ett examensarbete, dvs att implementera 5S på en fabrik. Nordahl tillämpade metoder som 
observationer och intervjuer och förklarar hur genomförandet skedde i rapporten. Resultatet av 
Nordahls studie var att kunskapen om metoden var bristande och engagemang från ledningen 
var låg. Men även ett stort missnöje bland operatörerna över varför de ska jobba med 5S-
rutinen, då operatörerna redan ansåg att dom har ordning på sina verktyg och material. 
Rapporten som skrevs förklara också att det saknades en tydlig dialog mellan ledning och 
operatörer. Det som saknades var vilken rutin som gällde, vilken målbild som skulle finnas och 
vad företaget ville få ut av arbetet med 5S. Studentens arbete resulterade i rekommendationer 
om vad företaget bör göra innan de implementerar 5S i företaget och ett åtgärdsförslag till 
företaget för att kunna fortsätta att arbeta med implementering av 5S. Nordahl förklarar i sin 
diskussion att det är svårt att implementera ett förbättringsarbete på några få veckor när 
utomstående kommer till en företagskultur med människor som arbetar på ett sätt som de är 
bekväma med (Nordahl, 2012). 

 

 

 

 

 

 

3.7 Ishikawadiagram 
Ishikawadiagram eller fiskbensdiagram är en metod för att visuellt identifiera, sortera och 
tydligt kartlägga specifika orsaker (Petersson & Ahlsén, 2015). Metoden har fått sitt namn efter 
att diagrammet liknar ett fiskskelett. Det problem som ska identifieras skrivs in i fiskens huvud, 
därefter skall tänkbara huvudorsaker identifieras och skrivas in i diagrammet (Petersson & 
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Ahlsén, 2015). Vanligaste orsaker att koppla till är efter dom 5M:en, vilka är: Människa, Metod, 
Miljö, Maskin och Material som blir utgångspunkten för att kunna felsöka och analysera 
orsaken (Petersson & Ahlsén, 2015). Arbetssättet benar upp problemet genom att visualisera 
det. Metoden kan användas med eller utan post-it-lappar. Förbättringsarbetet börjar med en 
fördjupad insikt om de problem som ska förbättras och fiskbensdiagrammet ger här en bild av 
nuläget. Syftet är att på ett strukturerat sätt hitta orsaker till ett problem.  

 

 
Figur 3. Ishikawadiagram (Petersson & Ahlsén, 2015) 

 

Tillvägagångssättet är enligt följande steg: 

1. Problemet som skall analyseras är utgångspunkten i huvudet. 
 

2. Därefter ritas en ”huvudpil” för att ge riktning på problemet. Denna pil är ryggraden 
för diagrammet. Sedan ritas fem andra pilar med riktning mot huvudpilen, dessa 
rubriceras efter dom fem M:en.  
 

3. Nu söks och diskuteras orsaker till problem. Exempelvis kan brainstorming tillämpas 
som hjälpmedel. Sedan sorteras och kategoriseras orsakerna efter de fem olika M:en 
och skrivs in på sidopilarna som leder mot huvudpilen. Exempelvis om det är osämja i 
arbetsgruppen så är det en mänsklig påverkan d.v.s. arbetsmiljö. Då visualiseras vilka 
orsaker som hänger ihop med påverkande faktorer. En rotorsak kan dyka upp på flera 
platser i diagrammet, det beror på att både exempelvis människa och material kan vara 
påverkande faktorer. 
 

4. Kontrollera om det finns ytterligare bakomliggande orsaker. Se över om det finns 
förbättringsmöjligheter, om problemet är åtgärdat eller om det saknas tillräckligt med 
fakta. 
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Under identifieringen bör orsakerna rangordnas utifrån gruppens kunskap (Ternov,1994). Detta 
kan göras genom att låta varje gruppmedlem få poängsätta vilken orsak som de tycker är 
troligast eller viktigast (Ternov, 1994). Resultaten av poängen summeras och analyseras. Det 
område som har fått flest poäng är det område som är identifierat för att förbättras och arbetet 
går vidare med att lösa grundorsaken. Fiskbensdiagrammet ger ingen lösning, utan skapar en 
förutsättning till att hitta lätta lösningar genom analyserade orsaker (Petersson & Ahlsén, 2015). 

3.8 Fem varför  
Ohno (1988) menar för att få fram grundorsaken för ett problem kan verktyget fem varför 
användas. Fem varför bygger på grundidén, varför uppstår ett problem? Han menar, genom att 
fråga varför fem eller fler gånger kommer dolda problem lättare upp till ytan eftersom 
problemet följs upp mer djupgående. Exempelvis om ett oljeläckage uppstår i en maskin kan 
fem varför användas. Här börjar frågan varför blir det ett oljeläckage? Svaret i detta fall kan 
vara att oljefiltret är dåligt och behöver bytas ut. I vissa fall kan byte av oljefiltret göra att 
problemet försvinner, men om detta problem är återkommande kan en mer djupgående analys 
av problemet behöva göras där frågan varför händer detta? Ytterligare kan ställas tills 
rotorsaken för problemet djupare har identifierats. Svaret på denna fråga kan resultera i att 
oljefiltret är av dålig kvalité och därigenom kanske en genomgång av en ny leverantör behöver 
göras. Ohno (1988) berättar att detta är själva grunden för verktyget fem varför och ju djupare 
ett problem följs upp desto lättare blir det att få fram rotorsaken för problemet och därigenom 
kunna förebygga att det inte uppstår igen. Denna metod visualiseras i figur 4. 

 

Figur 4, Fem varför diagram (Anon 2017) 

3.9 Hållbar utveckling  
En hållbar samhällsutveckling baseras på termodynamikens första och andra lag om 
materialenergins oförstörbarhet samt att allt sprider sig i ett slutet system (Persson & Persson, 
2011). Det kan sammanfattas med att naturen förr eller senare visar att det vi gör med vår jord 
får konsekvenser någon annanstans. Persson & Persson, (2011) menar att en dag kommer vi att 
få betala för vår bekvämlighet och det vi producerar, brukar och förbrukar i form av 
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naturförstöring. De menar även att tanken bakom ekologisk hållbarhet reflekteras ofta till 
miljöpåverkan i naturen.  

3.9.1 Ekologisk, Ekonomisk & Social hållbarhet 
Människan får inte bedriva vinst på annan arts bekostnad. För att samhället ska vara hållbart 
rent ekologiskt på sikt måste resursslöseriet minskas och samhällen anpassas till 
kretsloppssamhällen (Persson & Persson, 2011).  

I Brundtland avtalet står det att varje individ skall hushålla med ekonomiska resurser på lång 
sikt (Persson & Persson, 2011). Syftet är att företag ska planera sina val och skapa en strategi 
för människor och miljö. Men det innebär även att kunna skapa en fri marknadsekonomi och 
handelsekonomi som tillåter företag och privatpersoner att sälja varor och tjänster (Ax, 
Johansson & Kullvén, 2015).  

Social hållbarhet är att bygga ett samhälle under långsiktigt, stabilt och trygga omständigheter 
där grundläggande behov uppfylls (Ax, Johansson & Kullvén, 2015). Områden som berörs mest 
är anställningsförhållanden och arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och samhällets- och 
produktansvar (Ax, Johansson & Kullvén, 2015). Människor skall även fördela våra resurser 
och inte utnyttja varandra utan ge möjligheter för andra att få det bättre och inte göra saker på 
annans bekostnad (Persson & Persson, 2011).  Syftet med social hållbarhet är att skapa nöjda 
samhällen som känner trygghet och tillförlitlighet till varandra (Ax, Johansson & Kullvén, 
2015).  

 

4 Metod 
 

De metoder som ska användas i examensarbetet kommer vara insamling av data i form av 
observationer, intervjuer och en enkät. En analys kommer senare göras för att identifiera 
rotorsaker för den tidigare misslyckade 5S-implementering på underhållsavdelningen. Även en 
workshop i form av ett Ishikawadiagram och fem varför metoden, kommer genomföras för att 
djupare visualisera bakomliggande faktorer för tidigare misslyckad 5S-implementering på 
underhållsavdelningen. Resultaten från analysen verifieras sedan mot resultatet från 
workshopen för att se om samma eller varierande resultat erhålls.  

4.1 Insamling av data  
Syftet med att genomföra observationer är att skapa underlag för utformningen av de intervjuer 
och enkäter som används. Intervjuer och enkäter används i sin tur för att identifiera olika 
rotorsaker för tidigare misslyckad 5S-implementering på underhållsavdelningen på Cementa. 
De identifierade rotorsakerna ska utgöra ett underlag för ett förslag till en ny implementering 
av 5S samtidigt som examensarbetets eventuella bidrag till hållbar utveckling påvisas. Därmed 
ska målet med detta examensarbete således vara uppfyllt. Metoderna har valts utifrån 
problemformuleringen, enligt Harboe (2013).  

4.1.1 Kvalitativ metod 
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Kvalitativa metoder är mjukdata som används som undersökande eller utforskande i ett projekt 
(Harboe 2013). Vanligtvis används kvalitativa metoder när projekt undersöker nya områden 
och resultatet d.v.s. målet inte är helt tydligt. Kvalitativa metoder kan vara i form av intervjuer 
och fältobservationer. Om projekt bedrivs med kvalitativa metoder kan den som forskar inte i 
förväg säga vad denna förväntar sig att se eller få svar under sitt utförande. Kvalitativa metoder 
bidrar till att teorier och antaganden förändras på grund av undersökningen. Syftet med 
kvalitativa metoder är att samla in livsnära och nyanserad information samt för att kunna tolka 
intervjuer och observationer i förhållande till deras omgivning (Harboe 2013).  

4.1.2 Observation  
Att bedriva observationer i en lokal där bristerna med 5S-implementering förekommer ger en 
visuell bild och förståelse för nuläget (Bell & Nilsson, 2006). Regelbundna besök vid olika 
tidpunkter och olika dagar ger vitala data om vilka påverkande faktorer som sker i samband 
med observationerna. Observationer görs för att få förståelse samt för att kunna tolka 
personalens uppfattning. Deltagande observationer i lokalen bidrar till djupare förståelse, 
motivation och inspiration till problemlösning (Bell & Nilsson, 2006). Genom observationer 
kan projektet bilda uppfattningar för de bristerna som sker i underhållsavdelningen. 
Observationer på underhållsavdelningen ger ett bra underlag till rotorsaksanalysen som ska 
genomföras i underhållslokalen på företaget. 

4.1.3 Enkät 
En enkät innebär att ett frågeformulär sammanställts och överlämnas till den utfrågade som 
skall besvara enskilt (Sörqvist, 2004). Enkäten är utformad efter resultatet från observationerna 
med öppna svarsfält. Enkäten används för att de anställdas åsikter kring det tidigare 5S-arbetet 
skall tydliggöras. Utgångspunkten i enkätens frågeställningar baseras på den tidigare 5S-
implementeringen, vilken kännedom om 5S operatören har, operatörernas inställning till 5S och 
hur implementeringen genomfördes. Fördelen med en enkät är att det är en billig och enkel 
metod att genomföra på en stor grupp. Nackdel med en enkät är att enkätundersökningar är 
tidskrävande att utforma. Det tar lång tid att analysera och sammanställa svaren. Operatören 
har även ingen att fråga då enkäten besvaras vilket kan leda till att misstolkningar i svaren 
uppstår (Sörqvist, 2004). 

När enkäten besvaras av operatören, skall denne sitta i en lugn miljö och själv få möjlighet att 
reflektera över sina svar och inte påverkas av andra (Trost & Hultåker 2016). Enkäten ska bestå 
av 11 frågor som operatören ska besvara utifrån egna erfarenheter och upplevelser om vad som 
misslyckats vid tidigare 5S-implementering. 

 

 

4.1.4 Intervjuer 
Jacobsen (1993) beskriver att intervjuer kan ge åsikter, erfarenheter, kunskaper, värderingar, 
upplevelser och attityder från exempelvis personal till en större mängd individer och att 
intervjuaren fungerar som mellanled för att föra informationen från personalen vidare. Med 
andra ord blir olika synpunkter och idéer från en intervjuad person åtkomliga för en större 
mängd människor. Det frågeformulär som utarbetades innehåller öppna frågor som har skapats 
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för att erhålla underlag till rotorsaksanalysen. Desto öppnare frågorna är desto enklare blir det 
att identifiera olika brister och tydligare skapa förslag på lösning (Jacobsen 1993). 

Intervjuernas frågeställningar baseras på den tidigare 5S-implementeringen, vilken 
kännedomen om 5S som finns, ledningens inställning till 5S och hur implementeringen 
genomfördes. Intervjufrågorna består av 12 frågor som de tre deltagande personerna från 
ledning ska besvara utifrån egna erfarenheter och upplevelser om vad som misslyckades vid 
tidigare 5S-implementering. Syftet är att ledningen ska svara enligt egna erfarenheter och 
uppfattningar (Jacobsen 1993). 

4.2 Analys 
Att analysera data har som syfte att kategorisera insamlad information för att kunna beskriva 
och förklara och förenkla finsamlade data (Halvorsen, 1992). Genom att kategorisera och 
klassificera data kan jämförelser och relationer bilda mönster.  

Hur långt arbetet med analys av insamlade data kan gå beror på syfte med undersökningen och 
vad arbetet skapar för resultat. Viktigast är att få fram förklaringar på märkliga betelser som 
observerats och kan ge ökad förståelse till olika situationer och förhållanden (Halvorsen, 1992). 

I utgångspunkt för forskning säger Halvorsen (1992) att det är möjligt att dela in insamlade data 
från observationer, intervjuer och andra sekundärkällor. Materialet måste sedan struktureras 
eller bearbetas för att kunna analyseras. 

Halvorsen (1992) säger att idealt bör en analysmetod vara vald innan utformning av 
forskningsdesignen/metod för den viktiga datainsamlingen. Utgångspunkten för analysen bör 
vara den problemställning som arbetet har och den teori som tillämpas och används.  

En analysmetod möjliggör att arbetet kan tillämpa det insamlade data som erhålls, så att brister 
kan kartläggas. Syftet är att undvika att hamna i situationer där stora mängder av insamlade 
data tagits fram utan en tydlig plan hur dessa ska tillämpas eller användas i examensarbetet. 
Därför bör endast analysmetoder som är enkla och som är självbehärskade tillämpas i arbetet 
(Halvorsen, 1992). 

4.2.1 Analys av observationer 
Observationernas resultat skall summeras ner i anteckningar med meningar som skall kunna 
förklara vad som sker i underhållsavdelningen. Resultatet från observationerna visualiseras i 
bilder för att skapa en verifiering och styrka för den text som skrivs i observationerna. Från 
resultatet av observationerna kommer olika slöseri identifieras och skapa underlag för intervju- 
och enkätutformningen. Syftet är att ge läsaren förståelse för händelserna, men också för att 
kunna verifiera och ge en annan observatör möjligheten att kontrollera det som skedde och få 
detta bekräftat. Men även för att skapa grund för de intervjuer och enkäter som används för att 
styra vilka frågor som skall ställas för att få fram orsaker för den tidigare misslyckade 5S-
implementering på underhållsavdelningen. 

4.2.2 Analys av intervjuer och enkäter 
Efter de genomförda intervjuerna och enkäterna skall svaren struktureras, kategoriseras och 
analyseras enligt Harboe (2013). Syftet är att identifiera ämnen som respondenterna kommer in 
på eller vilka faktorer som tydligt syns i svaren. Det första steget kan vara en kodning av det 
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insamlade data i samspel med den teori som tillämpas vid ett projekt. Arbetet ska börja med att 
jämföra vad mottagarna svarar på varje fråga för att identifiera tydliga kopplingar och faktorer 
om vad som påverkar arbetet med 5S. Arbetet ska ske i två metoder som Harboe (2013) 
beskriver utförligt och som används för analysering av svarens resultat. 

Först kodas insamlade data i samspel med den teorin som finns för att lyckas med 
förbättringsarbeten. Denna kodning sker under själva insamlingsstadiet av intervjuerna men blir 
tydligare under processens gång som sedan bildar meningar som ger arbetet bättre förståelse 
och underlag (Harboe, 2013). Här sammanställs materialet och summeras ihop för att få tydlig 
struktur för att se samstämmiga faktorer. Resultatet delas in mellan operatörer och ledningen 
för att se likheter och skilda faktorer som påverkade den tidigare 5S-implementeringen.  

Den andra metoden är rekontextualisering där varje faktor får färgmarkering eller paras ihop 
med liknande meningar och resultat för att skapa nya sammanhang (Harboe, 2013). Syftet är 
att arbeta fram ett sammanhang för att finna faktorer som påverkar varje del i teorin. Här går 
arbetet in på djupet för att finna samband mellan olika individers svar. Vanligtvis är syftet att 
kartlägga vissa fenomen för att finna nyanser och genomgående drag. Resultatet skall kopplas 
efter svarens påverkande faktorer och jämföras med teorin för att lyckas med 
förbättringsarbeten. Syftet är att tydligt se de negativa effekterna av den insamlade data från de 
intervjuer och enkäter som genomförs och jämföra detta med teorin för att skapa en tydligare 
förståelse av vad som behöver arbetas vidare med. Här summeras först operatörerna och 
ledningens kommentarer för sig för att ge tydliga faktorer om det råder samråd eller delade 
meningar i arbetet (Harboe, 2013). 

4.3 Workshop 
 

4.3.1 Rotorsaksanalys 
När bristerna från observationerna, intervjuerna och enkäten är identifierat, måste arbetet gå 
vidare med att försöka urskilja bakomliggande orsaker som påverkar den nuvarande situationen 
i verksamheten. Ett systematiskt sätt att kunna identifiera problem är med hjälp av ett 
Ishikawadiagram som är ett diagram för att åskådliggöra olika orsaker för ett problem som kan 
användas för att skapa underlag vid problematik (Petersson & Ahlsén, 2015). Metodens struktur 
efterliknar ett fiskskelett. Metoden är främst ett tillvägagångsätt för att åskådliggöra orsaker för 
ett problem, men är även lämplig att användas vid andra typer av problemidentifieringar.   

Grundproblemet ska analyseras i utgångspunkten och ritas in i själva ”huvudet” i diagrammet. 
Därefter skall alla möjliga orsaker identifieras och ritas in i diagrammet. Dessa orsaker kan 
kopplas till de fem M som förklaras i teorin (Petersson & Ahlsén, 2015).  Här skall samtliga ur 
personalen skriva ner ett problem på en lapp, totalt fem lappar per personal.  Därefter skall 
personal placera varje lapp på diagrammet efter dom fem M:en som kan vara orsaken till 
problemet. Diagrammet används för att beskriva vilka orsaker som finns för det observerade 
problemet. Därefter fokuseras och koncentreras arbetet på de beskrivna orsakerna och 
undersökning sker mer detaljerat. Detta kan resultera i att en diskussion kring varje lapp bedrivs 
om hur den uppkommit och vad som påverkar. Det kan också vara i form av en poängsättning 
där den orsak som har troligast högst påverkande faktor i underhållsavdelningen får flest poäng. 
När detta är gjort skall en eller flera av orsakerna klassificeras ytterligare (Petersson & Ahlsén, 
2015).  När arbetet är klart finns ett antal orsaker som påverkar underhållsavdelningen. Dessa 
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ska senare kartläggas vilket ger arbetet en utgångspunkt av vilket område som skall fokuseras 
och bör prioriteras för hur åtgärder kan vidtas. 

Ishikawadiagrammet ger dock inga lösningar utan förutsättningar att hitta rätt orsaker genom 
en analys (Petersson & Ahlsén, 2015). Efter att orsakerna är identifierade går arbetet vidare på 
djupet med frågeställningar vart orsakerna är och hur det uppkommer på 
underhållsavdelningen.  

Arbetet går vidare med metoden ”fem varför” som syftar på att identifiera en eller flera 
avvikelser för att på ett strukturerat sätt hitta rotorsakerna. Genom att hitta avvikelser och se till 
att åtgärder vidtas, kommer risken för att en upprepning av att avvikelser ska ske att minimeras. 
Avvikelser som skall identifieras skall vara specifika, inte ett generellt problem (Petersson & 
Ahlsén, 2015). 

Metoden fungerar genom att vid upptäckt avvikelse ställs frågan ”varför” tills rotorsaken är 
identifierad som beskrivs mer i detalj i teorin. Vanligtvis används minst fem frågor tills rotorsak 
är identifierad, därav metodens namn. Efter varje besvarad fråga går analysen djupare ner mot 
rotorsaken för att få förståelse för avvikelsen och varför den uppkommer (Petersson & Ahlsén, 
2015). Efter att frågan är ställd den femte gången så bör rotorsaken vara identifierad. Det är vid 
denna identifierade rotorsak som åtgärder skall tas för att avvikelsen inte skall uppträda igen.  

Metoden är enkel att lära ut och använda. Däremot är det inte alltid lätt att identifiera den rätta 
rotorsaken till avvikelsen. Metoden ifrågasätter arbetssättet som utförs, inte individen. Detta 
kräver att den som använder sig av metoden inte får peka ut en individ att det är dennes fel, 
utan felet ligger vid arbetssättet eller tillvägagångsättet. Fem varför används för att lyfta fram 
avvikelser så de upptäcks och kan åtgärdas. Metoden används för att förbättra förutsättningarna 
för bättre standarder och förståelse kring bakomliggande rotorsaker till problem (Petersson & 
Ahlsén, 2015).   
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5 Genomförande 
 

5.1 Utförd observation 
Observationerna genomfördes vid fem planerade tillfällen på underhållsavdelningen. Genom 
att följa underhållsarbetet i lokalen får observatören överblick av alla händelser som sker i 
underhållsavdelningen. Observationerna sker på passivt avstånd för att inte påverka fysiskt eller 
psykiskt den undersöksmiljö som studeras (Harboe, 2013). Observatörerna följer operatörernas 
rörelser i underhållsavdelningen när verktyg hämtas eller när operatörerna utför arbeten i 
underhållslokalen. Viktiga faktorer som studenterna observerar är hur nuläget är med 
standarden på underhållsavdelningen, hur uppmärkningen är i nuläget och vad operatörerna har 
för rutiner gällande verktygsutlämning. Syftet med observationerna är att skapa en uppfattning 
av vad som händer i underhållslokalen. Under observationerna dokumenterades viktiga data 
med fotografier och anteckningar. Att anteckna och fotografera är bra för att inte missa eller 
glömma bort viktiga faktorer. Genom att sätta sig in i processens situation och observera det 
som sker, kan faktorerna som påverkas identifieras och skapa grundförståelse till att arbeta 
vidare med processen (Sörqvist 2013). Därför kommer observationernas resultat indelas i de 7 
+ 1 slöserierna för att få en sammanställning av observationerna i underhållsavdelningen. Enligt 
Sörqvist (2013) sägs det att när studier i ett arbete utförs i en process upptäcks vanligen att en 
betydande del av moment i arbetet inte är värdeskapande för kunden. Observationerna och 
tolkning av slöseri i processen kan senare skapa underlag för utformningen av de intervju- och 
enkätfrågor som ska användas. Syftet är att verifiera de observerade moment som studerats med 
frågor som ställs till personalen efter deras erfarenheter och värderingar kring händelserna i 
underhållsavdelningen. Observationer medför att en hypotes verifieras, och när dess 
konsekvenser verifieras ökar tilltron till hypotesen (Vetenskapsteori.se, 2017). Verifierade 
hypoteser, teorier och lagar är tillsammans med observationer en viktig del av vetenskapen. När 
hypotesen verifierats av observationer som blir accepterade ökar tilltron för att hypotesen 
stämmer med verkligheten och kan bli benämnd som teori. En falsifiering, det vill säga 
verifiering av en falsk hypotes eller dess konsekvenser, minskar tilltron till hypotesen och kan 
medföra att hypotesen förkastas eller modifieras (Vetenskapsteori.se, 2017). 

Syftet är att verifiera tolkningen genom intervjuer från ledning och enkätsvaren från 
operatörerna, för att få med data till analys för rotorsaksanalysen och den nuvarande situationen 
på underhållsavdelningen. Fördelarna att bedriva observationer är att inte dra några för tidiga 
slutsatser, utan studera specifika fenomen som sker under observationerna (Harboe, 2013). En 
annan fördel med observationer är att studera faktiska beteenden och inte bara åsikter och 
attityder. Nackdelen är att observationer inte visar dolda orsaker och tolkningen av resultatet är 
ofta svårt (Sörqvist, 2004). 

5.2 Enkät-undersökning 
Introduktion om enkäten förmedlades till alla operatörer på underhållsavdelningen och 
förklarades hur den är utformad. Operatörerna fick möjlighet att fråga om det var några 
otydligheter. Operatörerna fick besvara enkäten när tid och möjlighet fanns. Operatörerna fick 
svara med egna meningar. Enkäten var anonym vilket gjorde att operatörerna inte skulle behöva 
känna rädsla över sina svar eller formuleringar. Operatörerna svarade på enkäten ostört i ett 
enskilt rum. Svaren analyserades för att identifiera vad som brast i den tidigare 5S-
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implementeringen, hur nuläget ser ut i underhållsavdelningen och hur möjligheterna ser ut idag 
för att implementera 5S på nytt. Syftet är att ge underlag för rotorsaksanalysen och den 
nuvarande situationen på underhållsavdelningen. 

5.3 Intervju-undersökning 
Intervjuerna genomfördes med tre personer från ledningen. Intervjuerna var enskilda och 
genomfördes på respektives kontor för att få denne att känna sig bekväm med att svara på 
frågorna och inte behöva påverkas av någon annan person.  

Intervjuerna började med att frågeställaren förklarade ämnet för den som intervjuas. Därefter 
introducerades vad intervjun kommer att handla om och vilket syfte resultaten kommer 
användas till. Intervjuaren styr frågorna och temat under intervjun, (Jacobsen 1993). Den 
intervjuade personen blev informerad om att intervjun registreras med bandspelare och 
anteckningar som kommer användas som underlag i rapporten. 

Intervjuerna började med bakgrundsinformation om tidigare erfarenheter och nuvarande 
position på företaget.  

Den intervjuade besvarade frågorna med öppna svar och förklarade med exempel på vad som 
specifikt pekar på bristerna som påverkar 5S i underhållslokalen. Efter avslutad intervju togs 
all insamlad data till rotorsaksanalysen, som nuläget i underhållsavdelningen och hur 
möjligheterna ser ut att implementera 5S. Efter intervjuerna analyserades svaren och 
redovisades i ett sammanfattande dokument, i syfte att identifiera grundproblemet. 

5.4 Utförd rotorsaksanalys-Workshop 
Målet med rotorsaksanalysen var att en person från varje område på underhållsavdelningen 
skulle delta. På grund av ett produktionsstopp, som gjorde att större del av personalstyrkan var 
upptagna och inte kunde delta så genomfördes workshopen endast med en person ur ledningen 
på Cementa. 

Ishikawadiagram och fem varför metoden användes under workshopen. Syftet med att anordna 
en workshop var att identifiera rotorsaker från den tidigare misslyckade 5S-implementeringen, 
och för att verifiera resultaten från de intervjuer och enkäter som genomförts.  

Workshopen startade med en introduktion till den deltagande personen för att ge information 
om syftet med workshopen och hur den kommer att genomföras, samt vilka metoder och 
verktyg som kommer att tillämpas. Den deltagande personen informerades om att ordet är fritt 
och alla idéer är välkomna. Därefter började workshoppen och den deltagande personen fick 
möjlighet genom en brainstorming uttrycka och ta fram olika orsaker som har resulterat i att 
problem har uppstått med tidigare 5S-implementering på underhållsavdelningen. 
Grundproblemet ”varför misslyckades 5S implementeringen” skrevs in i huvudet på 
”fiskbenet”. Efter att brainstormingen genomförts kunde ett par bakomliggande orsaker kring 
den tidigare misslyckade 5S-implementeringen synliggöras.  

Brainstormingens resultat fördes in i ett Ishikawadiagram som visuellt sorterar och tydligt 
kartlägger tänkbara orsaker till problem. Den deltagande personen fick vid detta skede själv 
placera de olika bakomliggande orsakerna på det 5M ben som deltagaren ansåg att det passade 
under och fick muntligen förtydliga varför orsaken placerats på dessa ben. 
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Deltagaren fick 15 poäng att fördela på de olika orsakerna och information om att flest poäng 
delas ut till den troligaste orsaken för tidigare misslyckade 5S-implementering på 
underhållsavdelningen. Med den information som getts till den deltagande kunde han/hon 
senare placera ut poängen efter hur han/hon ansåg att poängen skulle fördelas.  

Poängfördelningen av orsakerna gav underlag för att kunna genomföra fem varför metoden med 
den deltagande personen. Metoden fem varför introducerades till den deltagande personen och 
användes på de två orsaker som fått högst poäng.  
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6 Resultat 
 

6.1 Observationer 
Genom att observera det aktuella nuläget skapades en förståelse om hur situationen på 
underhållsavdelningen på Cementa är. Vid undersökningen fanns det upplevda brister av 
operatörerna som kan ha inverkan på ett eventuellt nytt försök med en implementering av 5S. 
Brister noterades vid observationer av nuläget på underhållsavdelningen. Operatörerna på 
underhållsavdelningen fick möjlighet att beskriva, förklara och visa varför det uppstår brister 
gällande rutinerna på avdelningen. De brister som observerades beskrevs även av operatörerna 
som upplevd oreda i lokalen. Observatörerna noterade att rutiner saknades på arbetsbänkarna. 
Observatörerna noterade även att operatörerna hade svårt att hitta rätt material och verktyg, 
trasiga verktyg fanns på arbetsplatsen, materialspill fanns på golvet, fyllda sop- och 
avfallshinkar samt kasseringsstationer och bristande uppmärkning i lokalen. Bristerna som 
observeras upplevs även av operatören ha en negativ inverkan på arbetet. Dokumentation i form 
av fotografier genomfördes för att visualisera nuläget i underhållsavdelningen se figur 8,9,10 
och 11. 

 

 

Figur 8, Bild på smörjbänk. 



 

M. Hägglund, E. Berglund  24  2017-11-09 
 

 

Figur 9, Bild på verktygsbänk. 

 

Figur 10, Bild på svetsbord. 

 

Figur 11, Bild på arbetsbänk. 
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6.1.1 Specifik observerad händelse 
Händelsen beskrivs utifrån en specifik situation som observerades på verktygsavdelningen i 
underhållslokalen. Verktygsavdelningen är ett mindre område för uppsamlade verktyg på 
underhållsavdelningen. Händelsen kan verifieras från intervjuer med ledning och enkätfrågor 
som operatörerna besvarade utifrån sina åsikter och upplevelser på underhållsavdelningen. Vid 
observationen noterades följande:  

När operatör lånar ett verktyg på verktygsavdelningen går operatören in i avdelningen och 
hämtar det verktyg som de behöver använda. Operatören får vid observationstillfället leta efter 
verktyget han/hon är i behov av. Vid observationstillfället noterades irritation av den berörde 
operatören.  

Operatören tillfrågas och menar att verktygen inte finns tillgängliga på anvisad plats. På plats i 
verktygsavdelningen finns verktygsanvarige, vars uppgift är att ta emot utlånade verktyg samt 
sköta utlånandet av verktygen och se till att verktygen är funktionsdugliga samt tillgängliga för 
operatörer när de är i behov av verktyg. Verktygsansvarige hittar felplacerade verktyg och icke 
funktionsdugliga verktyg. Verktygsansvarige tillfrågas angående rutinen för återlämning av 
verktyg i verktygsavdelningen. Rutinen består av att återlämna i luckan och verktygsansvarig 
ska anteckna samt ta hand om verktyget så de kommer på rätt plats. Återlämningen av verktyg 
observerades och sker på två observerade sätt:  

1. Operatören lämnar de lånade verktyget i luckan till verktygsavdelningen utan att 
informera verktygsansvarig på verktygsavdelningen. 

2. Operatören som lånat verktyget återlämnar det genom att lägga verktyget på en helt 
annan plats utan att uppmärksamma och meddela verktygsansvarige. 

6.1.2 Sammanställning av observerade slöserier  
Vid observationerna som genomfördes på underhållsavdelningen, kunde flertal händelser 
noteras och sorteras in i de 7+1 slöseri som förklarats mer ingående i avsnitt 3,3 i teorin. Slöseri 
är icke effektivt resursutnyttjande enligt (Sörqvist, 2013). 5S är en metod för att skapa ett 
standardiserat arbetssätt i en verksamhet, med syfte att minska slöseri i verksamheten (Sörqvist, 
2013). Genom att definiera slöseri som finns i processen, kan arbetet med implementering av 
5S på underhållsavdelningen underlättas. 

1. Överproduktion: Kan inte identifieras.  
 

2. Väntan: På Cementas underhållsavdelning får operatörer vänta på att underhållsarbete 
skall aktualiseras och därigenom få ett uppdrag. Det innebär att operatörerna väntar och 
inte utför något värdeskapande arbete. 
 

3. Onödiga förflyttningar eller transporter: Operatörerna på underhållsavdelningen gör 
förflyttningar för att leta efter verktyg. Det skapar slöseri i form av onödiga 
förflyttningar när operatörer letar efter de verktyg som ska användas. 
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4. Överarbete eller inkorrekt förädling: Verktyg som lånats ut hängs inte tillbaka på 
avsedd plats. Detta medför att verktygsansvarige måste gå och leta rätt på verktygen för 
att kunna placera dem på rätt plats igen. Företeelserna upprepas flera gånger.   
 

5. Överlager: Kan inte identifieras.  
 
 

6. Onödiga arbetsmoment: Operatörer letar efter verktyg för att kunna påbörja arbete. 
När operatörer lägger tillbaka verktyg de använt, läggs de på icke avsedd plats. Detta 
leder till att verktygsansvarige letar efter verktyg som skapar slöseri i form av onödiga 
arbetsmoment. 
 

7. Defekter: Trasiga verktyg läggs in i luckan utan att rapporteras till verktygsansvarige 
på underhållsavdelningen. Detta medför att verktyg som är trasiga hängs tillbaka utan 
reparation. Detta leder till att verktygslokalen innehar verktyg som inte är funktions 
dugliga. Kasserat material och kasserade verktyg finns på underhållsavdelningen. 
 

+ 1 De anställdas outnyttjade kreativitet: Underhållsavdelningens personal har varje 
morgon ett morgonmöte där personalens åsikter och idéer lyfts fram. Under mötet bedrivs 
diskussion om att kunna förbättra verksamheten. Men dock saknas rutin för hur åsikter och 
idéer skall tillvaratas.  

6.2 Intervjuer och enkät 
Tre personer från ledningen intervjuades på Cementa med hjälp av ett frågeformulär med öppna 
svarsalternativ. Dessa intervjuade personer gav underlag för rotorsaksanalysen från tidigare 5S-
arbeten. Fyra operatörer på underhållsavdelningen genomförde en enkät med öppna frågor. 
Utifrån dessa intervjutillfällen samt de besvarade enkäterna kunde resultatet sammanställas och 
användas för att få fram rotorsaken från varför tidigare 5S-implementering hade fallerat. 

Sammanställningen som baserats på enkätsvaren från fyra operatörer och intervjusvaren från 
ledningspersonerna visar att det råder delade meningar om hur 5S ska implementeras på 
underhållsavdelningen. Men det råder även gemensamma åsikter som kan stödja en framtida 
5S-implementering. Resultatet av intervjuerna och enkäten har analyserats och sammanställts 
nedan. Resultatet används för att identifiera vilka orsaker som påverkade den tidigare 5S-
implementeringen. Detta skapar underlag till hur 5S kan implementeras vid ett nytt försök med 
implementering.  

6.2.1 Sammanställning av operatörernas enkätsvar  
Operatörerna på underhållsavdelningen har delade åsikter kring processen för implementering 
av 5S. Operatörerna upplever att det är svårt att lära sig ett helt nytt system, enligt vad en av 
operatörerna svarade i enkäten. Operatörerna svarade att det är svårt att förstå hur 5S ska 
förbättra deras nuvarande arbetssätt.  Operatörerna anser att ledningen i sin tur får svårt att 
genomföra 5S-implementeringen på grund av okunskap.  Det är svårt att få med operatörer på 
att vilja genomföra arbetet när ingen förstår vad det innebär. Detta förklarar dom genom 
ordspråket ”det är svårt att få gamla hundar att sitta”. Enligt enkätsvaren har operatörerna lite 
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intresse och engagemang för att vilja ändra på rutinerna och arbetssätt. Operatörerna kan inte 
föreställa sig vad målet med 5S är. 

Operatörerna anser att ledningen inte engagerar sig i att följa upp projektet eller kontrollera så 
att rutinerna följs. De upplever att de inte har något stöd vid eventuella frågor, åsikter och 
funderingar. Otydligheter som operatörerna upplever samt bristande uppföljningarna av 5S-
rutinerna skapar bristande förståelse för 5S bland operatörerna.  

Något som operatörerna också beskriver är att samarbetsviljan på underhållsavdelningen 
brister. De anser även att inhyrd personal har stor inverkan på att ett 5S-arbete inte fungerar. 
Operatörerna anser att den inhyrda personalen inte följer rutinerna eller vilka regler som gäller 
rådande ordningen på underhållsavdelningen. Underhållsavdelningen på Cementa är inte en 
producerande avdelning, därför så tror inte operatörerna att 5S passar in på deras avdelning, 
vilket resulterar till att operatörerna tycker det är svårt att ändra rutiner och arbetssätt. 

6.2.2 Sammanställning av ledningens intervjusvar  
Koncernledningen för Cementa satte som fabriksmål 2017 att 5S skulle införas i verksamheten. 

Ledningen anser att operatörerna har bristande kunskap beträffande 5S-metoden. Ledningen 
saknar även operatörer med kompetens för att kunna arbeta enligt 5S samt personal som kan 
förklara hur 5S fungerar. Ledningen anser också att rutiner på underhållsavdelningen inte följs.  

Ledning menar att bristande uppmärkning och tillgång till synlig information på avdelningen 
saknas, samt att det är svårt att hitta verktyg i lokalen. Det i sin tur resulterar i onödigt letande 
och mycket tid går förlorad. Alla involverade på underhållsavdelningen påverkas utav att 5S 
inte fungerar. Ledning menar att underhållsavdelningen på Cementa har väldigt varierande 
arbetsuppgifter och det finns ingen dag som är den andra lik beträffande arbeten och vad som 
skall göras. Arbetet påverkas negativt av att 5S-rutinerna inte används då mycket tid går åt till 
att leta verktyg vilket leder till att planerat arbete försenas.  

Ledning menar även att diskussion inom ledningen har varit otydlig gällande hur verksamheten 
kan komma igång med 5S och sedan jobba vidare med det. De menar att de inte har fått några 
tydliga direktiv på varför och hur 5S ska implementeras. Dock har ingen heller ifrågasatt varför 
5S ska implementeras. Att inte 5S-rutinerna fungerar är ett problem då det påverkar ny personal 
som inte hittar verktygen. De menar att det kan ta lång tid för nya operatörer att lära sig hitta i 
underhållsavdelningen samt lära sig de nya arbetsuppgifterna. Ledningen berättar även att 
annan personal och konsulter påverkar ordningen på underhållsavdelningen negativt. Detta på 
grund av att utomstående personal är verksamma i deras lokaler och följer inte företagets rutiner 
och struktur. Engagemanget att vilja ta tag i 5S-rutiner eller stämma av hur arbetet går eller hur 
rutinerna fullföljs är bristande. Det finns ingen plan gällande hur 5S skall användas eller hur 
dess rutiner skall stämmas av. Det finns inte heller någon plan på åtgärder som skall tillämpas 
vid eventuella brister i rutinerna. En gemensam plan för hur implementationen skall genomföras 
saknas också. Småkonflikter och inre strider är något som påverkar 5S-arbetet negativt. 
Ledningen tror att detta är en bidragande faktor till att 5S-arbetet fallerar. Samtidigt så sätts det 
inga krav på operatörerna på Cementa. Ledningen tycker att det är svårt att bibehålla rutinerna 
gällande 5S på underhållsavdelningen. Detta är en händelse som påverkar deras motivation och 
intresse till att vilja ta tag, genomföra och upprätthålla 5S-arbetet. Ledningen berättar även att 
de inte har några tydliga mål eller delmål som 5S-arbetet kan riktas mot. Dom har väldigt svårt 
att se helheten med 5S eller vad poängen med det är. Det har svårt att se vad de får ut av arbetet 
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och kan inte heller se vinsten med att implementera och fullborda 5S-arbetet till en hållbar 
lösning på deras oreda och på deras problem. Ledningen kan helt enkelt inte se vad Cementa i 
Skövde skulle få ut av en 5S-implementering i nuläget. 

6.2.3 Analys av intervjuer och enkäter 
Analyseringen av intervjuerna från ledningen och enkätsvaren från operatörerna visade att 
orsaker som påverkat den tidigare misslyckade 5S-implementerigen är bristande kunskap och 
kompetens, detta har bidragit till att 5S inte lyckats implementeras på underhållsavdelningen. 
5S har förknippats med att städa. I svaren framkommer det att det inte har förts någon diskussion 
på företaget varför 5S skall implementeras, eller vilka mål som finns för 5S-arbetet. Det har 
heller inte genomförts några delmål eller rutinkontroller för att kunna stämma av hur långt 
underhållsavdelningen har kommit i 5S-implementeringen. Problemen som uppstår enligt 
svaren från intervjuerna och enkäten på underhållsavdelningen är att det är svårt att hitta verktyg 
och material för att utföra arbeten. Detta på grund av den bristande uppmärkningen. Något som 
operatörerna också beskriver är att samarbetsviljan tryter dom emellan. Båda parterna påstår 
även att jobben påverkas negativ och planerat arbete försenas. Enligt svaren leder detta till 
småkonflikter och inre strider är något som påverkar 5S-arbetet negativt. Annat som påstås från 
intervjuerna och enkäterna är att annan personal och konsulter nyttjar lokalen och följer inte 
rutiner. 

Möjligheterna som syns är att personalen vill ha förståelse om vad 5S innebär och vad det kan 
tillföra. Samtliga vill också ha ett lättare sätt att hitta verktygen och material i lokalen, Detta för 
att ordningen påverkar deras arbete mycket. Enligt båda parterna skulle det vara smidigare att 
ha verktyg och material uppmärkta och mer organiserat för att minimera letandet. Det som syns 
från intervjuerna och enkäten är att operatörerna vill ha stöd för att lyckas med 5S-
implementeringen i underhållslokalen. Vad som behövs för att kunna genomföra 5S-
implementeringen på underhållsavdelningen menar de är en plan.  

6.2.4 Resultat av Analysen 
Resultatet från analysen av intervjuerna och enkäterna presenteras i några punkter utifrån vad 
ledning och operatörer anser är orsaken till den tidigare misslyckade 5S-implementeringen. 
Varje orsak som påverkar negativt återfinns både hos ledningen och hos operatörerna. 

Orsaker som ger möjligheter i arbetet och kan ge förutsättningar för att kunna arbeta vidare med 
5S-implementeringen, presenteras i tabell 1 och kan skapa underlag för hur arbetet bör 
fokuseras och jobbas vidare med. 

 

 

 

 

 

Tabell 1, faktorer som påverkade den tidigare 5S-implementeringen på Cementa. 

Orsaker som påverkar negativt: Orsaker som skapar möjligheter: 
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• Kunskap saknas hos ledning och 

operatörer.  
• Kompetens saknas eftersom ingen 

har erfarenhet av 5S. 
 

• Intresse är lågt och ingen vill 
engagera sig i arbetet. 
 

• Bristfälligt samarbete finns och 
engagemanget brister. 
 

• Småkonflikter och irritationer 
existerar. 
 

• Motivation brister eftersom det inte 
finns någon önskan eller behov för 
5S-arbetet. 
 

• Planen fallerar för ingen vet hur 
arbetet skall bedrivas. 

 
• Inga åtgärder vidtas då ingen vet vad 

planen är för implementeringen av 
5S samt att målbild saknas. 

 

 
• Personalen vill ha förståelse och 

kunskap om 5S. 
 

• Personal vill ha tydligare 
uppmärkning för att underlätta 
arbetet i lokalen. 

 
• Personal vill ha lättare att hitta rätt 

verktyg snabbt och veta vart dom 
skall placeras efter avslutat arbete. 
 

• Personal vill att letandet ska 
minimeras. 

 
• Personal vill ha stöd för 5S-

implementeringen. 
 

• Personal vill ha en tydligare plan för 
hur implementeringen ska 
genomföras. 

 

6.2.5 Resultat av Workshop 
En brainstorming genomfördes med en deltagande person ur ledning. Det resultat som erhölls 
från brainstormingen var ett par bakomliggande orsaker som den deltagande personen ur 
ledning ansåg medförde att tidigare 5S-implementering på underhållsavdelningen 
misslyckades.  Dessa presenteras nedanför:  

• Bristande kunskap  
• Olika målbilder 
• Syfte 
• Otydliga direktiv 
• Bristande implementering 
• Brist på avsatt tid 
• Kompetensbrist 

Brainstormingens resultat fördes in i ett Ishikawadiagram där den deltagande personen ur 
ledning själv fick fördela orsakerna på de 5M benen som förklaras mer ingående i kapitel 3.6. 

Efter att fördelningen gjorts av den deltagande personen fick han/hon möjlighet att poängsätta 
de olika orsakerna utifrån den troligaste orsaken till att tidigare 5S-implementering misslyckats. 
Resultatet från poängsättningen återfinns i figur 5.    
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Figur 5, Utförd Ishikawadiagram. 

 

De orsaker som fick flest poäng under huvudorsak människa var (syfte) med 5 poäng och 
(kompetensbrist) med 4 poäng. Övriga orsaker under huvudorsak ”människan” var (fel-
implementering) med 2 poäng, (Otydliga direktiv) med 2 poäng och (olika målbilder) med 2 
poäng. 

Poängsättningen gav underlag för att genomföra fem varför metoden med den deltagande 
personen ur ledning. Fem varför metoden användes på de två orsaker som fick flest poäng av 
den deltagande personen ur ledning. Dessa två orsaker var Syfte och Kompetensbrist.  

Resultatet från fem varför metoden visade att orsaken ”syfte” med 5S som presenteras i figur 
6, påverkade att den förra 5S-implementeringen misslyckades på underhållsavdelningen. 
Operatörerna visste inte varför dom skall implementera metoden och vad metoden skulle tillföra 
arbetet på underhållsavdelningen. Operatörerna blev inte informerade om hur 
implementeringen skulle gå till eller vad som skulle uppnås.  

Resultatet av orsaken ”kompetensbrist” som presenteras i figur 7 visade att operatörerna inte 
har kunskap om metoden. Ingen har arbetat med 5S tidigare och metoden har inte tillämpats 
enligt teorin. 5S har inte förmedlats på ett sätt som ger operatörerna förståelse och praktiska 
verktyg för hur metoden skall tillämpas. 
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Figur 6, 5 Varför diagram, orsak-Syfte. 

 

 

Figur 7, 5 Varför diagram, orsak-Kompetensbrist. 
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6.3 Projektets bidrag till hållbar utveckling 
Projektet bidrar till hållbar utveckling på Cementas underhållsavdelning genom tre 
hållbarhetsfaktorer. Dessa tre hållbarhetsfaktorer är ekologisk, ekonomisk och social 
hållbarhet. Dessa är även lagstadgat att följa från och med 1 dec 2016 (Regeringskansliet, 
2017). 

6.3.1 Ekologisk hållbarhet 
Operatörernas arbetssätt i nuläget är att de lånar verktyg i verktygsavdelningen utan att 
rapportera in det till verktygsansvarige. Detta resulterar i en ostrukturerad arbetsplats samt att 
det uppstår förvirring bland operatörer i underhållsavdelningen, som i sin tur leder till verktyg 
som försvinner och operatörer som måste leta efter verktyg och att företaget behöver köpa in 
nya verktyg. Utifrån ett ekologiskt perspektiv är det aldrig bra att använda mer resurser än vad 
som är nödvändigt (Persson & Persson, 2011). Därför är detta slöseri direkt förödande för den 
ekologiska hållbarheten. 5S skapar en tydligare bild för Cementas underhållsavdelning vart 
allt material och verktyg ska finnas samt formar en gemensam standard som 
underhållsavdelningen följer. Letande och förbrukning av resurser mer än nödvändigt kan 
med hjälp av 5S minskas och därigenom skapa en mer ekologisk hållbarhet för företaget och 
resten av världen.  

6.3.2 Ekonomisk hållbarhet 
Målbilden ur ett Lean-perspektiv är att olika processer i ett företag ska genomföras så 
effektivt som möjligt med få avvikelser. Slöseri är inte värdeadderande för kunden och ska 
uteslutas från processen (Liker 2008). Genom att visualisera slöseri som inte är 
värdeadderande för kund med hjälp av verktyget 5S, kan Cementas underhållsavdelning få 
upp dolda brister till ytan för att sedan åtgärda dessa samt förebygga för att minska riskerna 
för slöseri. Detta kan resultera i minskning av användningen av resurser för 
underhållsavdelningen. Detta är inte enbart bra utifrån ett ekologiskt perspektiv utan det kan 
också göra att företagets ekonomiska hållbarhet främjas ur ett längre perspektiv.  

6.3.3 Social hållbarhet 
Med hjälp av 5S kan underhållsavdelningen på Cementa skapa en strukturerad arbetsplats där 
alla följer samma standard vilket kan bidra till en bättre arbetsmiljö för de anställda. Att ha en 
standardiserad arbetsplats enligt ”The Toyota Way” skapar samarbetsgemenskap och minskar 
konflikter mellan ledning och operatörer och därigenom förbättras kommunikationen inom 
företaget (Liker 2009). 5S är en metod som används för att få operatörer att känna sig 
delaktiga i olika processer. Genom att alla får vara med och komma med åsikter kring den 
standard som ska sättas i företaget. Ett förväntat resultatet av detta blir att alla får känna sig 
delaktiga i de olika beslut som tas på företaget och skapar en större förståelse kring varför 5S 
ska implementeras i företaget. 
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7 Fortsatta arbeten för Cementa 
 

Vi redovisar en teoretisk metod, hur företaget skulle kunna lyckas bättre vid ny 5S-
implementering på underhållsavdelningen. Denna teoretiska metod stödjer sig på: 

• Teorier från forskare. 
• Erfarenhet från industri coach på IDC. 
• Resultatet från rotorsaksanalysen för tidigare 5S-implementering på företaget.  
• Från boken lyckas med 5S, där Olofsson (2013) beskriver fallstudien ”5S för effektivare 

rapporter” hur verksamhetutvecklingschefen vid Holmen Paper AB gjorde när företaget 
skulle införa 5S i verksamheten.  

Denna väg skall Cementa arbeta vidare med för att kunna lyckas bättre med sin nya 5S-
implementering: 

 
1. Ledning på Cementa beskriver att de har bristande kunskap om 5S och Lean. Därför 

krävs en kompetensutveckling i form av en utbildning inom 5S och Lean, för att förstå 
konceptet och hur en eventuell ny 5S-implementering bäst ska kunna lyckas.  
  

2. Efter att ledning har ökat sin kunskap om Lean och 5S så kan samtliga ur personalen på 
underhållsavdelningen på Cementa få grundläggande kunskaper inom Lean för att lära 
sig konceptet och mål med ett Lean-arbete. Högskolan i Skövde har ett par Lean-
utbildningar som både är kostnadsfria och som ger en bra grund för ett lyckat Lean-
arbete.  
 

3. Efter att alla ur personalen på underhållsavdelningen fått grundläggande kunskaper 
inom Lean ska en ur personalen utses för att gå en fördjupad utbildning i metoder och 
verktyg.  
 

4. Personen ur personalen som genomfört utbildningen i metoder och verktyg utses till 
Lean-koordinator och skall stödja både operatörer och ledning i rätt riktning för arbete 
med 5S.  
 

5. 5S-arbetet påbörjas med en introduktionsutbildning om Lean för både personal och 
ledning. Syftet med utbildningen är att informera alla om vilka mål och syften 5S-
implementeringen har.  
 

6. Därefter delas avdelningen in i olika mindre områden som Lean-koordinatorn ansvarar 
för och följer att underhållsavdelningen arbetar enligt 5S.  
 

Efter att dessa sex punkter är genomförda fortsätter arbetet med att utöka ett Lean-arbete och 
en ny implementering av 5S kan genomföras.  
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Sortera 

När ledning och all personal på underhållsavdelningen har fått grundläggande kunskap om 
Lean-filosofin och metoden 5S, kan ett 5S-arbete påbörjas. Lean-koordinatorn som genomgått 
fördjupad utbildning inom Lean och metoder och verktyg inom Lean kommer att fungera som 
stöd för operatörer och ledning i arbetet med 5S. Lean-koordinatorn utbildar övriga operatörer 
om styrkan med metoden 5S. Det första steget är en genomgång av arbetsplatsen för att se över 
material och verktyg som inte behöver finnas kvar och som kan slängas alternativ förvaras i 
lager. Verktyg som behövs för underhållsarbetet på arbetsplatsen sorteras utifrån hur ofta de 
används. Verktyg som behövs på arbetsplatsen men som inte används ofta bör sorteras för sig. 
Detta 5S-steg utförs regelbundet exempelvis varje halvår för att skapa en lättare bild för 
operatörer om vad som bör och inte bör finnas på arbetsplatsen. 

Strukturera 

I detta steg måste både operatörer och ledning komma överens vilken struktur på arbetsplatsen 
som bör finnas. Strukturen kommer senare att användas för att skapa en bild vart den ”bästa” 
platsen för olika verktyg och material bör finnas. Vid överenskommen struktur bör genomgång 
av ergonomiaspekten tas hänsyn till. Med bra ergonomi ökar produktionseffektiviteten och 
mindre skador bland operatörer uppkommer (Freivalds & Niebel 2013). Exempel på en bra 
struktur är att verktyg som används ofta ska finnas på en korrekt höjd för operatörerna så 
kroppen inte belastas olämpligt på grund av olämplig ergonomi. Färgmarkering av olika 
verktyg som är snarlika varandra kan minska letande och val av verktyg. Spagettidiagram och 
ergonomisk revison är två metoder som är bra att använda vid strukturering av en arbetsplats 
(Bicheno et.al 2013).  

Synliggör 

Att synliggöra handlar främst om att fortsätta och bibehålla den struktur som har genomförts 
och bestämts samt fortsätta följa strukturer/standarden av verktygens placering på arbetsplatsen. 
Här är det även viktigt att synliggöra dolda brister i verksamheten genom exempelvis ”visuell 
städning” där operatörer får möjlighet till avsatt tid varje dag innan hemgång för att gå igenom 
”sin” arbetsplats och säkerställa att alla verktyg och allt material finns på rätt plats. Det behövs 
även en handlingsplan i detta steg i form av en dokumentation från arbetet som kan tas upp på 
morgonmötena som genomförs på underhållsavdelningen. Även en uppföljning av vad som har 
genomförts och vad som kan förbättras ska lyftas fram under morgonmötena. 

Standardisera 

5S är att standardisera. Lean-koordinatorns främsta uppgift i detta steg blir att skapa förståelse 
hos all personal varför ett standardiserat arbetssätt skapar en tryggare och bättre arbetsmiljö för 
personalen och hur slöseri i arbetet kan minskas med ett standardiserat arbetssätt. 5S-standarder 
behöver även upprätthållas och fortsätta att utvecklas. Standarderna ska fortsätta att vara 
visuella och tydliga för de tre första stegen i 5S. Standarder som ska användas bör utarbetas av 
operatörer som arbetar på arbetsplatsen dessa ska förstås av så både ledning och operatörer. 
Detta kan även förhindra ett ”vi och dom” tankesätt och göra att fabrikssystemet betraktas 
utifrån ett helhetsperspektiv gällande standarder. 
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Se till/Skapa en vana 

Ett aktivt 5S-arbetet inkluderar alla på underhållsavdelningen.  

Slutligen har vi sammanställt ett par punkter utifrån vår rotorsaksanalys för tidigare 5S-
implementering på Cementa. Dessa inkluderar att: 

• Införa revisioner av standarder och rutiner, samt avsätta tid för att återkommande kunna 
genomföra olika aktiviteter i företagets 5S-arbete. 

 
• Ge positiv feedback och skapa positivitet när arbetet utvecklas samt stödja genomförda 

förbättringar både visuellt men också genom synlig feedback för att visa hur långt 
arbetet har kommit. 
 

• Inhyrd personal ska följa företagets struktur och standarder. 

 

• Operatörer ska själva ansvara för att deras arbetsplatser håller den standard som 
företaget har satt och säkerställa att allt är enligt den struktur som finns efter varje 
avslutat arbetspass. 
 

• Tydliga och mätbara mål samt uppföljning av 5S-arbetet är en förutsättning för att 
lyckas med ett 5S-arbete. 
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8 Diskussion  
 

8.1 Diskussion av examensarbetets utförande 
Examensarbetet på Cementa har varit både intressant och spännande att bedriva. Det har för oss 
som studenter skapat möjlighet att visa och använda våra kunskaper både praktiskt och 
teoretiskt ute på ett tillverkande företag i Skaraborg.  

Examensarbetet började med att observera nuläget för att därigenom skapa förståelse hur 
situationen på underhållsavdelningen ser ut. Vi anser att resultatet av observationerna var 
tillräckliga för att skapa en förståelse hur nuläget såg ut på underhållsavdelningen och för att 
kunna skapa enkät- och intervjufrågorna. Observationsresultatet kunde på så sätt användas som 
underlag för utformningen av de intervju- och enkätfrågor som användes i studien. Detta dels 
för att både få det vi observerade bekräftat och verifierat, men också för att avgöra vilken 
bidragande orsak som gjort att tidigare 5S-implementering har misslyckats på företaget. Vi 
upplevde en viss osäkerhet över vilken information operatörerna fått från ledningen angående 
syftet med vår studie. 

Tre personer ur ledningen intervjuades, Detta anser vi skapade en grund för att analysera 
ledningens uppfattning om 5S-implementeringen. Det kan råda brister i intervju-materialet då 
vi inte haft tillräckliga erfarenheter eller kunskaper om intervju-teknik utan enbart kunskap som 
vi fått utifrån den teori vi har erhållit från examensarbetet. Därför kan vi således inte avgöra om 
vi har fått med all viktig information som behövs för att skapa ett 100 % tillförlitligt resultat. 
Då det finns ovisshet om vi har missat viktiga följdfrågor eller ställt frågorna på ett missvisande 
sätt. Det finns även risk att materialet lämnar subjektiva märken från studenterna då materialet 
har summerats för att underlätta för läsaren. 

Fyra operatörer genomförde en enkät som utarbetats av studenterna från underlaget av 
observationerna. Enkäten anser vi ha gett ett tillförlitligt underlag då båda studenterna har haft 
erfarenheter från att utforma enkäter tidigare. Utifrån observationerna har vi utformat en enkät 
med öppna svarsalternativ. Detta anser vi skapade ett sätt för operatörerna att dela med sig av 
sina erfarenheter och kunskaper. Vi anser utformningen av enkäten gjorde att operatörerna 
kunde sitta i en lugn miljö och svara på frågorna utan att bli påverkad av andra. Nackdelen som 
kan finnas utifrån teorin vid en enkät är dock att operatören inte har möjligen att direkt få en 
förklaring om de inte förstår eller missuppfattar något gällande enkäten. 

De tre befattningsgrader ur ledning som intervjuades och enkäten som gjordes anser vi har 
skapat en grund för att identifiera rotorsaken för det tidigare misslyckade 5S-implementeringen 
på företaget. Vi anser att de som intervjuats och de som svarat på enkäten har haft kunskap 
gällande underhållsavdelningens misslyckade implementering av 5S. Därför anser vi att 
resultatet från intervjuerna och enkäten har gett ett resultat som kan underlätta för 
underhållsavdelningen vid en ny implementering av 5S. 

Resultatet från enkäten som operatörerna svarade på har svagheter eftersom fyra av tolv valde 
att genomföra enkäten. Vi gav alla tolv operatörer möjligheten att svara på enkäten. Fyra 
operatörer genomförde enkäten kan vilket kan medföra att flera personers synpunkter och 
erfarenheter från tidigare 5S-implementering på underhållsavdelningen saknas. Det ger en 
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svaghet till rotorsaksanalysen. De operatörer som svarade på enkäten gav en bild av vad som 
gjort att tidigare 5S-implementering har misslyckats och som stämmer med ledningens bild.  

Den workshop som vi studenter tillämpade i examensarbetet har visat att orsaker som bidrog 
till den tidigare misslyckade 5S-implementeringen på underhållsavdelningen berodde på att det 
saknades kunskap och syfte om metoden 5S.  Workshop genomfördes med en person ur 
ledningsgruppen på grund av ett underhållsstopp, som medförde att personalen på 
underhållsavdelningen på Cementa inte kunde frigöras för att delta på workshopen. Vår 
planerade metod att en person från varje arbetsområde på underhållsavdelningen skulle delta i 
workshopen för att verifiera resultaten blev inte möjligt att genomföra.  Vår bedömning är att 
resultatet har brister pga. att endast en person deltog i workshopen. Vi bedömer dock att 
resultatet vi fått fram kan användas för att stödja resultaten från de intervjuer och enkät som 
genomfördes. Stora likheter mellan resultatet från intervjuerna, enkäten och workshopen kunde 
identifieras. Resultatet pekar på att kunskapen om 5S behöver förbättras. Därför anser vi att 
workshopens genomförande har givit oss en rotorsaksanalys över den misslyckade 
implementeringen på underhållsavdelningen.  

Projektets utförande i sin helhet har varit bra men förbättringar skulle kunna gjorts i form av 
mer strukturerat utförande, exempelvis genom att följa en PDCA eller DMAIC-modell kunde 
arbetet blivit mer strukturerat och lättare kunnat följas upp.   

8.2 Diskussion av examensarbetets resultat 
Arbetet har gett oss inblick i otydligheter och oväntade händelser i underhållslokalen. Studierna 
tog oväntade vägar och vi hade svårigheter att sätta oss in i hur en implementeringsmetod för 
5S skulle ske för att ge ett hållbart resultat. På grund av ett oväntat produktionsstopp i hela 
Cementas verksamhet så kunde endast en person delta i workshopen som genomfördes.  

Resultatet av observationer, enkät, intervjuer och en workshop samt oväntat produktionsstopp 
har lett till en teoristudie för hur arbetet är på underhållsavdelningen på Cementa i nuläget, vad 
som har orsakat bristerna och vilka påverkande orsaker som spelar in i 5S-arbetet på 
underhållsavdelningen. Vi som genomförde examensarbetet har sammanfattat att det finns ett 
visst motstånd att införa 5S i Cementas underhållsavdelningen. Metoden följs inte i nuläget och 
kan skapa konflikter.  

Resultatet från enkäter och intervjuer pekade på samma resultat som från workshopen, d.v.s. 
kunskap och syfte saknas. Resultatet från workshopen och enkäten kan dock ha flera brister på 
grund av att endast en deltagande person ur ledning kunde frigöras till workshopen samt att fyra 
av tolv operatörer genomförde enkäten.  

Studien identifierade orsaker som påverkade införandet av metoden 5S på Cementas 
underhållsavdelning. Om ett nytt försök till 5S-implementering skulle göras i nuläget är det inte 
säkert att 5S-metoden skulle upprätthållas eller kontrollerats att den bidrar till förbättring.  

Mot bakgrund av våra observationer, intervjuer, enkätsvar och workshop tolkar vi att orsaker 
som identifierats och som påverkat 5S-implementeringen negativ skall åtgärdas och förebyggas 
innan en ny implementering kan tillämpas. På så sätt minimeras risken att implementeringen 
misslyckas.  

Vår studie är en början för underhållsavdelningen på Cementa att arbeta vidare med vid ett 
införande av 5S.  
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Utifrån den teori som förklaras i kapitel 3.6 varför företag misslyckas med 5S samt det resultat 
vi fått fram från observationer, intervjuer, enkätsvar och workshop, så kan vi konstatera att 
dessa fyra punkter kan delvis förklara varför 5S-implementeringen har misslyckats i 
underhållsavdelningen: 

• Förankring och delaktighet 

Förankring och delaktighet brister därför att kommunikation och information varit otillräcklig 
kring 5S-arbetet. Detta framkommer i intervjuer, enkätsvar och i workshop. Allt ansvar har 
lagts på en person som fått ansvaret att implementera 5S i underhållsavdelningen. Det kan ha 
medfört att informationen inte nått fram till alla, vilket i sin tur kan ha medfört att 5S-arbetet 
inte har fått genomslagskraft. 

• Uthållighet 

Översiktlig tidsplan för 5S-arbetets införande med milstolpar och utvärderingar saknas. 
Utvärderingar skall ligga till grund för när nästa steg i att förbättringar kan genomföras och att 
5S skall ingå som en naturlig del av arbetet. 

• Ständiga förbättringar 

Lärdomar av tidigare motgångar har inte utvärderats, det har heller inte analyserats varför 5S-
arbetet inte upprätthölls från tidigare försök i underhållsavdelningen. Därmed har processen för 
ständiga förbättringar inte fullföljts. 

• Integrera Lean 

Den uppfattning som framkommer är att Cementa startat 5S-arbetet som ett separat projekt som 
inte ingår i produktionen eller företagets övriga verksamhet. 5S är ett kvalitetsverktyg som bör 
ingå i hela produktionen och arbetssättet. Enligt teorin bör 5S ingå i företagets kultur och att 
både ledning och operatörer aktivt arbetar med att alltid förbättra verksamheten. 
Ledarengagemang som stödjer hur alla skall arbeta med 5S samt åtgärdsplan och tydlig riktning 
för hur 5S-arbetet ska genomföras i företaget krävs. Det saknas en tydlig ansvarsfördelning om 
vem som ansvarar för vad i 5S-arbetet. Rutiner saknas för vad som skall göras eller hur 5S-
arbetet skall upprätthållas. Det finns ingen utsedd person som följer upp arbetet med de 5S-
rutiner som skapats. Detta har gett upphov till irritation och missnöje bland personalen. Det 
grundar sig på att kunskap om hur 5S-rutiner och 5S-arbetet upprätthålls brister. Ingen tydlig 
dialog eller kommunikation mellan ledning och operatörer finns, vilket har medfört svårigheter 
att införa och upprätthålla 5S-arbetet.  
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8.3 Sammanfattning för tidigare 5S-implementering på 
underhållsavdelningen  

Koncernledningen satte som mål att Cementa i Skövde skall implementera 5S i lokalerna.  
Fabrikschefen får uppgiften att skaffa kunskap och implementera 5S. Informationen om 5S ges 
på ett möte med hela ledningen där ledning säger att 5S skall implementeras på 
underhållsavdelningen. Ansvaret för att implementera 5S ges på uppdrag från ledning till 
arbetsledare för underhållsavdelningen. Arbetsledaren får i uppdrag att gå en utbildning i 5S. 
Från utbildningen får arbetsledaren med sig informationsmaterial i form av en PowerPoint. 
Arbetsledaren förevisade PowerPoint-presentation i 5S för operatörerna på 
underhållsavdelningen, därefter började operatörerna att städa och ställa i ordning utifrån det 
första s:et i 5S. Men sedan misslyckades 5S-arbetet då operatörer och ledning insåg att dom 
hade slängt viktiga verktyg. Det saknades krav och en målbild för vad som skulle uppnås. Efter 
detta gjordes aldrig en uppföljning eller en kontroll på det aktuella läget i lokalerna. Detta 
resulterade i att hela 5S-implementeringen misslyckades. 2017 har Heidelbergkoncernen 
beslutat att 5S skall implementeras åter igen för arbetsmiljöskäl.  
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9 Slutsats 
 

Examensarbetet som bedrevs på Cementas underhållsavdelning hade till uppgift att identifiera 
vad som orsakade den tidigare misslyckade 5S-implementationen på underhållsavdelningen. 
Arbetet började med observationer på underhållsavdelningen. Observationerna gav senare 
underlag till de intervjuer och enkät som genomfördes. Även en workshop i form av ett 
Ishikawa diagram och fem varför metod genomfördes för att skapa underlag till 
rotorsaksanalysen för varför tidigare 5S-implementering på Cementas underhållsavdelning 
misslyckats.   

Rotorsaksanalysen som genomfördes identifierade flera brister från i tidigare 
implementeringsförsök av 5S i verksamheten.  

Slutsats:  
 

• Förankring och delaktighet har brustit vid implementeringen av 5S. 
• Bristande kunskap. 
• Bristande syfte och mål. 
• Det saknas en tydlig ansvarsfördelning om vem som ansvarar för vad. 
• Översiktlig tidsplan för 5S-arbetets införande med milstolpar och utvärderingar saknas. 
• Lärdomar av tidigare motgångar har inte utvärderats. 

 

9.1 Mål med examensarbetet 
För att genomföra och bedriva studierna med examensarbetet har målen varit riktningen för hur 
arbetet skall uppnå förväntat resultat. 

• Urskilja rotorsaker för tidigare misslyckad 5S-implementering.  

Denna del har examensarbetet har uppnåtts då identifiering av dom påverkande orsakerna för 
den förra 5S-implementeringen på underhållsavdelningen presenteras. Rotorsaker är analyserad 
och sammanfattad utifrån observationer, intervjuer, enkät samt en workshop. Slutsatser har 
kunnat dras för vilka orsaker som påverkade den tidigare 5S-implementeringen på 
underhållsavdelningen. 

• Ta fram ett åtgärdsförslag för framtida 5S-implementering på företaget. 

Resultatet som har identifierats har gett underlag för skapandet av ett förslag för en ny 5S-
implementationsmetod för underhållsavdelningen på Cementa. Denna metod har inspirerats 
från ett liknande företag som genomfört en lyckad 5S-implementering. Metoden är även 
inspirerad från en industri coach på IDC och stödjer sig på både teori från olika forskare samt 
från vårt resultat från rotorsaksanalysen. Denna metod presenteras i avsnitt 7 fortsatta arbeten 
för Cementa.  

Eftersom en ny metod för framtida 5S-implementering på underhållsavdelningen på Cementa 
har tagits fram och redovisas i avsnitt 7 så anser vi att detta mål är uppfyllt och ger 
arbetsledningen ett bra underlag för ny 5S-implementering på underhållsavdelningen på 
Cementa.     
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• Projektets eventuella bidrag till hållbar utveckling ska även påvisas 

Examensarbetet har i ett eget kapitel kunna påvisa vad projektets bidrag till hållbar utveckling 
medför utifrån tre hållbarhetsfaktor ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Det resultat vi 
fått fram anser vi gör att detta mål har uppfyllts eftersom vi kunnat identifiera vilka orsaker som 
påverkar och behövs förbättras för att en hållbar utveckling ska kunna fortgå.
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Bilaga 1 Gantt-Schema 
Vecka: 
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13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Produktionsutrustningar 
II G1F AU318G                     

Uppstart examensarbete                     
Preliminär 
examensspecifikation                     

Subskription av teori 
preliminärt klar                     

Rotorsaksanalys av 
tidigare misslyckad 
implementering av 5S 

                    

Deltidsrapport färdig 
06/03 kl. 17:00                     

Deltidspresentation 
färdig V. 11                     

Uppdaterad version av 
teori klar                     

Framtagande av metod 
för ny 5S-implemetering                     

Införande av 5S på 
pilotstation 
verktygsavdelningen 

                    

Uppföljning av 
vidareutveckling av 5S på 
pilotstationen 

                    

Utifrån uppföljning 
eventuell 
modifiering/förbättring 
av framtagen 
implementationsmodell 
för 5S 

                    

Undersöka projektets 
bidrag till hållbar 
utveckling 

          
          

Preliminär inlämning av 
rapport 17/05 kl. 17:00                     

Slutgiltig presentation 
examensarbete 23/05                     

Slutgiltig inlämning av 
rapport 02/06 kl. 17:00                     
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