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Abstract 

 

Standardized work – Barrier identification and 
presentation of reimplementation guidelines of 5S 
 
Nina Didriksson 
 
 

 
The study has the intention to identify factors that prevent 
Organization X from succeeding with 5S as well as establish 
guidelines for reimplementation of the working method. 
Collected materials, through qualitative methods within 
phenomenological research framework, demonstrate that 
Organization X used to have good level of 5S in the 
organization. Maintaining this level has how ever been 
neglected during recent years. Current work in 5S is 
inadequate and several employees have requested structure 
and orderliness at the work place. Analyzation of differences 
between past and present work of 5S as well as analysing 
the difference between the employees’ expectations and 
Organization X promises of 5S in the organization and 
barriers affecting the accomplishment of 5S were identified. 
The identified barriers are: lack of top management 
commitment and requirement, lack of goals, vision and 
strategy, lack of education and training, inadequate 
leadership, resource shortages for improvement work, lack 
of follow-up and revision, unclear ownership responsibility 
and role allocation as well as lack of improvement process. 
A performed cultural analysis shows a rational organizational 
culture in Organization X which strives for stability and rapid 
short term changes. The organizational culture demonstrates 
a consonance with the current 5S-work, which may mean a 
resistance for change. An important activity to focus on in 
future reimplementation of 5S is to identify norms, values 
and incentive which have ability to affect drive forces to 
foster change. Organization X should focus on educating the 
top managers and the employees in 5S as well as initiating 
and follow up the implementation. The last implementation of 
5S was successful. Based on the result of the previous 
implementation, Organization X could use previous strategy 
for reimplementation based on organizational experience. 
The chosen strategy for reimplementation of 5S should be 
adapted to Organization X words of value and business. 
Follow-ups and revisions as well as constructing an 
improvement process are important activities for 5S 
anchoring in the organization. The activities contribute to the 
cultural change 5S requires for successful reimplementation. 
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Industry, Organizational change, The Toyota Way 
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Sammanfattning 

Studien har för avsikt att identifiera vilka faktorer som hindrar Organisation X att efterleva 5S i 

verksamheten, samt upprätta riktlinjer för framtida återimplementering av arbetssättet. Insamlat 

material, genom kvalitativa metoder inom fenomenologiska forskningsramar, påvisar att 

Organisation X upprätthöll en god 5S-nivå i verksamheten, där arbetssättet har åsidosatts och 

negligerats sedan dess. Nuvarande arbete enligt 5S är undermåligt där flera medarbetare 

efterfrågar ordning och struktur på arbetsplatsen. Genom analysering av skillnader mellan 

tidigare och nuvarande arbete och organisering för 5S-arbete i relation till analysering av 

skillnader mellan medarbetarnas förväntningar och Organisation X:s utlovande av 5S på 

arbetsplatsen, identifierades faktorer som hindrar för nuvarande efterlevnaden av 5S i 

verksamheten. De faktorer som identifierats för hindrande av efterlevnad av 5S är bristande 

efterfrågan och engagemang från ledningen, avsaknad av mål, vision och strategi, kunskapsbrist, 

bristande ledarskap, resursbrist för förbättringsarbeten, avsaknad av uppföljning och revidering, 

otydligt ägaransvar och rollfördelning samt avsaknad av förbättringsprocess. Genomförd 

kulturell analys påvisar att en rationell organisationskultur råder på Organisation X som strävar 

efter stabilitet och snabba kortsiktiga förändringar. Organisationskulturen påvisar en konsonans 

med nuvarande arbete enligt 5S, vilket kan innebära ett förändringsmotstånd i verksamheten. 

Viktiga aktiviterer att fokusera på vid framtida implementering av 5S är därmed att kartlägga 

normer, värderingar och drivkrafter för att påverka drivkrafternas förmåga så att de främjar för 

förändring. Organisation X bör vid implementering fokusera på att utbilda ledning och 

medarbetare i 5S och fokusera på initiering och uppföljning av implementeringen. Tidigare 

implementering uppnådde goda 5S-nivåer i verksamheten. Organisation X:s tillvägagångssätt 

uppnådde därmed resultat vilket påvisar att Organisation X kan genomdriva implementeringen 

baserat på tidigare erfarenheter, men där vald implementeringsstrategi bör vara anpassat till 

organisationens värderingar och verksamhet. För förankring av 5S i verksamheten efter 

genomförd implementering är uppföljning och upprättande av en förbättringsprocess av stor vikt 

för lyckad kulturell förändring, vilket genererar ett nytt stabilt läge för Organisation X.  

 

Nyckelord: 5S, Implementering, Industri, Kulturell förändring, Organisationsförändring, The 

Toyota Way
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Förord 

Föreliggande rapport är framtagen av Nina Didriksson i uppdrag av Uppsala Universitet, Campus 

Gotland och Organisation X. Rapporten beskriver resultatet av den förbättringsstudie som 

genomfördes under perioden mars till juni. Studien har genomförts i samarbete med 

organisationen och dess medarbetare vilka jag vill tacka för all hjälp och stöd i projektet.  

 

Jag skulle vilja rikta ett extra tack till min handledare Johan Kjellander för ditt stöd och 

behjälplighet under genomförandet, det har varit guld värt. Ett extra tack vill jag även tilldela 

Henrik Lettström för den hjälp jag fått under de perioder Kjellander inte varit närvarande, samt 

för det engagemang och den stöttning du bidragit med under studietillfället. Jag vill även tacka 

min ämnesgranskare Annika Henningsson för de tillfällen du hjälp mig vid tidpunkter av 

osäkerhet och tvivlande.    

 

Jag vill också rikta ett tack till medarbetare i produktionsgrupp 431 som bidragit till insamling av 

material till studien. Ett extra tack till medarbetare som på något sätt bidragit med material och 

data till studien och för det stöd och engagemang ni visat. Jag vill även tacka produktionstekniker 

och beredare för en välkomnande atmosfär och ett trevligt bemötande på avdelningen. De 

individer som jag på något sätt kommit i kontakt med under min tid på Organisation X vill jag 

tacka för bidragande till studiens genomförande samt för ökad trivsel.   

 

 

 

Mjölby, maj 2018 

Nina Didriksson  
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Terminologi 

Begrepp 

5S-objekt  Objekt, föremål som 5S implementeras på eller följer 5S 

 

Produktionsgrupp 431  Avser huvudmonteringen av en av organisationens 

maskiner 

 

Produktionsledare  Chef/ansvarig för produktionsgrupperna 

 

The Organization Production  Produktionsfilosofi inspirerad av Toyota Production 

System  System anpassad efter organisationens verksamhet 

(Internt material, 2017) 

 

The Organization Way Organisationens produktionssystem inkluderande 

värdegrund, kärnvärden och arbetssätt (Internt material, 

2011, s. 6) 

 

Förkortningar 

5S Arbetsmetod som inkluderar elementen Sortera, 

Strukturera, Städa, Standardisera och Skapa vana. 

Metoden har som syfte att åstadkomma en funktionell 

och välorganiserad arbetsplats (Petersson, et al,. 2009, 

ss. 190-191) 

 

TOPS The Organization Production System  

 

TOW The Organization Way 
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1. Introduktion 

 

Kapitlet introducerar studieämnet samt den problematisering studien grundas på. Kapitlet 

inkluderar studiens syfte och frågeställning som genomgående präglar rapporten.  

 

1.1.  Inledning 

Tillverkningsindustrin har genomgått flera paradigmskiften på grund av anpassningar till 

kundens efterfrågan och köpbeteenden samt omvärldens förändringar (Vinodh, Selvaraj, 

Praveen, 2012, s. 380). Ökad konkurrenskraft på marknaden ställer högre krav på 

organisationer att generera högkvalitativa produkter för att generera i långsiktig ekonomisk 

lönsamhet (Randhawa och Ahuja, 2017a, ss. 334-335). Det kräver produktionssystem som 

bland annat fokuserar på värdeskapande arbete, säkerhet, flexibilitet, leveranssäkerhet och 

kostnadsoptimering. Produktionssystemen Toyota Production System (TPS) och Lean 

fokuserar på att uppnå hög kvalitet till låg produktionskostnad genom eliminering av 

slöserier (Randhawa och Ahuja, 2017b, s. 948). Genom nyttjande av kvalitativa verktyg 

och metoder som ständiga förbättringar, 5S, just-in-time och standardiserade arbetssätt har 

TPS och Lean kommit att prägla de moderna organisationerna (Liker, 2009, s. 23). 

Verktyget 5S anses underlätta för implementering av TPS och Lean i verksamheten genom 

direkt eliminering av slöserier. 5S synliggör även problematiseringar genom 

standardisering samt bidrar till förverkligande av ständiga förbättringar som kulturellt 

förhållningssätt (Randhawa och Ahuja, 2017a, s. 334; 2017b, ss. 948-949; Petersson, 

Johansson, Broman, Blücher och Alsterman, 2009, s. 190). 5S kan därmed anses vara det 

verktyg som utgör grunden för produktionssystemet samt underlättar för effekthemtagning 

av de övriga verktygen.  

 

1.2. Problembeskrivning   

Organisation X är en mellanstor industriell organisation (Internt material, 2018). 

Produktionsgrupp 431, har sedan 2017 inte uppnått angiven produktivitetsnivå på 56 %.  

Produktionsgrupp 431 avser huvudmonteringen på en av de maskiner som förutspås vara en 

viktig produkt för organisationens framtid. De låga produktivitetsnivåerna beror till stor del 

på avsaknad av standardiserade arbetssätt och 5S-arbete på organisationen, vilka bidragit 

till ökad andel slöserier i produktionen. Tidigare arbetade organisationen strukturerat enligt 
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beslutade arbetssätt där 5S var ett central begrepp. Effekterna av tidigare systematiskt 5S-

arbete generade i en strukturerad arbetsmiljö och goda leveransflöden. De nuvarande låga 

produktivitetsnivåerna är en indikator på hur de standardiserade arbetssätten och 5S 

negligerats och åsidorsatts. 5S-arbetet är idag undermåligt i organisationen vilket påvisas 

genom stor grad av slöserier och en ostrukturerad arbetsplats. På grund av att 5S anses ha 

en påverkande roll på effekten av övriga arbetssätt och verktyg (Randhawa och Ahuja, 

2017a, s. 341), samt för att förbättra organisationens produktivitet och förmåga att leverera 

maskiner inom angivna tidsramar, bör 5S återimplementeras i verksamheten.  

 

1.3. Syfte och frågeställningar 

Studien har för avsikt att undersöka varför beslutat arbete enligt 5S inte efterföljs samt 

identifiera underliggande orsaker som hindrar tillämpandet. Studiens syfte är därmed att 

identifiera hinder för uppfyllande av standardiserade arbetssätt samt framställa riktlinjer för 

bästa tillvägagångssätt för återimplementering. Studien baseras på följande frågeställning:   

1. Vilka faktorer upplevs hindra uppfyllandet av 5S? 

2. Hur bör 5S återimplementeras? 

 

1.4. Antaganden, avgränsningar och begräsningar 

1.4.1. Avgränsningar och begränsningar 

Studien är anonym, där organisationen som studien genomförts i benämns som 

Organisation X. Studien förhåller sig till angiven tidsram genom avgränsningar i studien. 

Studien avgränsas endast till det standardiserade arbetssättet 5S. Övriga standardiserade 

arbetssätt analyseras inte vidare.  

 

Studien utgår endast från produktionsgrupp 431. Resterande produktionsgrupper och 

processer i verksamheten exkluderas helt såvida det inte framgår i studien att dessa har en 

väsentlig påverkan på studiens resultat eller problematisering. För vidare anpassning till 

angiven tidsram avgränsas studien till att endast leverera riktlinjer för eventuell 

återimplementering av 5S till organisationen vid studiens färdigställande. Identifierade 

hinder för efterlevnad av 5S kommer inte att värderas. Hindrens påverkningsgrad eller dess 

beroenden kommer inte att redogöras för. 
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1.4.2. Antaganden  

Problematiseringen berör ett sammanlänkat system där faktorer och delsystem påverkar och 

påverkas av förändringar gällande standardiserade arbetssätt och 5S. Systemets och 

situationens komplexitet antas vara likartad i hela produktionen. Riktlinjerna konstrueras 

för syfte till återimplementeringen av 5S i organisationen, men ligger endast grundad på 

insamlat material rörande produktionsgrupp 431. Resultat från insamlat material från 

produktionsgrupp 431 antas spegla situationen i övriga produktionsgrupper i verksamheten. 

Framtaget resultat generaliseras därmed för att utgöra underlag för återimplementering i 

hela organisationens produktion.    

 

Organisation X arbetar enligt beslutade arbetssätt. Beslutade arbetssätt kan liknas med 

standardiserade arbetssätt. För tydliggörande av begreppens likheter benämns endast 

standardiserade arbetssätt i studien, för eliminering av eventuell begreppsförvirring.  

 

Organisation X arbetar enligt produktionsledningssystemet The Organization Way (TOW). 

Vid tidigare organisering för 5S-arbete var avdelningen The Organization Way drivande. 

För särskiljande av avdelningen och produktionsledningssystemet benämns produktions-

ledningssystemet TOW och avdelningen The Organization Way. 
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2. Teori 

 

Kapitlet behandlar relevant teori i förhållande till studiens fokusområde och frågeställning. 

Teorin omfattar 5S, vilket ingår i The Toyota Production System och är ett centralt begrepp 

i studien. Även teori rörande organisationsförändring, förändringsstrategi och - ledarskap 

samt organisationskultur inkluderas i detta kapitel. Även en implementeringsmodell för 5S 

anges som teoretisk referensram. Kapitlet redovisar även tidigare forskning inom 5S-

implementering.    

 

2.1. Den teoretiska bakgrunden  

2.1.1. The Toyota Way och Toyota Production System 

Toyota och deras förmåga att producera högkvalitativa produkter och leverera 

konkurrenskraftigt pris ut mot kund, ledde till ökat globalt intresse för Toyotas 

produktionsstrategier (Liker, 2009, ss. 20-24). The Toyota Way är ett ledningssystem som 

utgör Toyotas grundläggande filosofi, processer, arbetssätt och verktyg, vilka tillsammans 

bildar fundamentet till produktionssystemet Toyota Production System (TPS). Tillsammans 

med The Toyota Way utgör TPS fundamentet till Toyotas framgång och unika ledarskap.  

 

TPS är Toyotas produktionssystem som utgör ramarna för hur Toyota förhåller sig till 

produktion (Liker, 2009, s. 24). Produktionssystemet fokuserar på ökad andel 

värdeskapande arbete, där icke värdeskapande arbetsmoment, även kallat slöserier, skall 

elimineras (s. 49). Central princip för TPS är att eliminering av slöserier och icke 

värdeskapande arbete för kund genererar ökat kundvärde genom kortare ledtider, ökad 

produktivitet samt förbättrad arbetsmiljö (s. 57). TPS missuppfattas ofta som en 

uppsamling verktyg som tillämpas och därmed skapar värde genom slöserieliminering 

(Liker, 2009, s. 216). Liker förklarar att verktygen enligt Gary Convis endast blir effektiva 

med rätt ledarskap och en lämplig filosofi. Figur 1 (s. 5) visualiserar Convis tankesätt 

rörande TPS. Convis poängterar att chefernas betydelse för organisationskulturen och det 

dagliga arbetet, där cheferna har som ansvar att utforma arbetssätt och arbetsuppgifter samt 

främja för organisationskulturen. För uppfyllande av produktion av högkvalitativa 

produkter måste cheferna ta sitt ansvar genom efterfrågan av hög kvalitet samt filosofiskt 

förhållningssätt hos sina medarbetare (s. 216). 
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Figur 1. Gary Convis syn på TPS enligt Liker (2009, s. 215) 

 

Svårigheterna med att påbörja arbetet enligt TPS är att konstruera en organisation som lever 

enligt organisationens filosofi, känner en konsonans med uppsatta värderingar och som 

tillsammans utvecklas för ökat kundvärde (Liker, 2009, s. 340). Förankring av en 

organisationskultur och filosofi som främjar ständiga förbättringar, samt lever enligt de 

uppsatta verktygen och principerna innebär kulturella förändringar. Framgångsrika 

kulturella förändringar kräver långsiktigt och kontinuerligt ledarskap (s. 341). Ledningens 

engagemang utgör förutsättningen till uppbyggnaden av produktionssystemet samt en 

kultur som överensstämmer med principerna för The Toyota Way. Liksom Convis 

visualisering i figur 1 förespråkar, är ledarskapet av lika stor vikt som de verktyg som 

nyttjas inom TPS. Ett ledarskap som inte förespråkar organisationskulturen upprättar hinder 

för organisationen att bli en lärande organisation, samt begränsar verktygens effekt på 

verksamheten.  
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 Liker (2009, ss. 354-358) förespråkar att ledare skall förmedla och förankra arbetet genom 

förespråkande och uppmuntrande av den kulturella förändringen. Det TPS belyser är vikten 

av testandets och misslyckandets betydelse för yrkesmässigt lärande. Teoretisk 

undervisning utgör endast en femtedel av uppmärksamheten vid implementering, där den 

bästa träningen är utbildning med direkt tillämpning som följd. Liker (2009, ss. 356-358) 

förespråkar även vikten av att nyttja verksamhetens egen historia för optimal anpassning till 

aktuell verksamhet. Produktionssystemet måste för god effekt vara förankrat i 

verksamheten. Organisationens historia, syfte och inriktning bör prägla kulturen och 

produktionssystemet. Anpassning av produktionssystemet enligt aktuell verksamhet är 

därmed optimalt för möjliggörande av fullständig förankring i verksamheten. Ledningen 

måste förstå verksamheten och dess kultur för effektiv anpassning, samt för möjliggörande 

av effektiv efterlevnad av TPS. Driver inte ledningen förändringen framåt påverkas 

resultatet i negativ bemärkelse. För en kulturell förändring krävs ett ledarskap som har 

förmågan att motivera och engagera medarbetarna. Ständig uppföljning och efterfrågan av 

efterlevnad av TPS och The Toyota Way är en central ledarskapsroll inom TPS. Liker 

menar även att ledningen bör kräva efterlevnad av det beslutade systemet där avvikelser bör 

ge konsekvenser.  

 

2.1.2. 5S 

Vid strävan mot Lean managment och Kaizen är implementering av 5S en lämplig 

startpunkt (Randhawa och Ahuja, 2017b, s. 949). Randhawa och Ahuja (2017a, s. 341) 

menar även att 5S är en nödvändig förutsättning för lyckad implementering av Lean i 

verksamheten. Brist på 5S påverkar effekten av de övrigt implementerade Lean-verktygen 

negativt. Lyckad användning av 5S resulterar i en välorganiserad och funktionell 

arbetsplats, vilket är en förutsättning för standardisering av processer och arbetsmoment. 

Standardisering utgör fundamentet för möjliggörande av eliminering av slöserier genom 

synliggörande av avvikelser (Petersson, et al,. 2009, s. 190). Utveckling av 5S bidrar till 

kostnadsreducering, eliminering av slöserier och säkrare arbetsmiljö, genom tillämpning av 

de ingående elementen Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu och Shitsuke (Gapp, Fisher och 

Kobayashi, 2008, s. 566; Bergman and Klefsjö, 2012, s. 591), se figur 2 (s.7).  
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Figur 2. Osadas 55-koncept (Randhawa och Ahuja, 2017a, s. 337) 

 

Seiri står för sortera och organisera (Bergman and Klefsjö, 2012, s. 591). För att uppnå en 

överskådlighet skall verktyg och material sorteras och organiseras (Petersson, et al,. 2009, 

s. 192). Endast föremål som brukas i arbetsområdet skall vara tillgängligt där verktyg som 

inte kontinuerligt används avlägsnas (Srinivasan, Ikuma, Shakouri och Nahmers, 2016, s. 

365). Seiton fokuserar på struktur och organisering (Bergman and Klefsjö, 2012, s. 560). 

Kontinuerligt använda verktyg och föremål placeras logiskt i förhållande till cellens 

utformning för ökad effektivitet samt med avseende på medarbetarnas dagliga arbete 

(Petersson, et al., 2009, s. 192; Randhawa och Ahuja, 2017a, s. 339). Placeringen 

underlättar för identifiering och hämtning av nödvändiga föremål och verktyg. Seiri och 

Seiton maximerar arbetsprocessens effektivitet och produktivitet genom eliminering av 

tidskrävande letande efter erforderligt verktyg eller material. Tredje elementet Seiso 

fokuserar på renhållning av arbetsplatsen (Liker, 2009, s. 188). Upprätthållande av Seiso 

genererar i säkrare arbetsmiljö, ökad produktkvalitet, minimerade maskinfel och 

underhållskostnader samt förbättrad arbetsglädje (Randhawa och Ahuja, 2017a, s. 339). 

Seiketsu innebär upprätthållande och standardisering av Seiri, Seiton och Seiso (Liker, 

2009, s. 188). Upprättade standarder skapar enhetliga och stabila processer som utgör 

förutsättningarna för förbättringsarbete (Randhawa och Ahuja, 2017a, ss. 339-340). Andra 

positiva effekter av standardisering är kostnadsreducering, förbättrad effektivitet samt ökad 
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arbetsglädje. I synergi med Seito bidrar Seiketsu till en säkrare arbetsmiljö, förbättrad 

prestanda och transparens på arbetsplatsen (Gapp, Fisher och Kobayashi, 2008, s. 566).  

 

Syftet med Shitsuke är att åstadkomma självdisciplin där tillämpning av 5S inkluderas i 

organisationskulturen (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 592). Randhawa och Ahuja (2017a, 

ss. 340) anser att möjliggörande för uppfyllande av Shitsuke kräver förståelse för 

bakgrunden till implementeringen, på grund av krav på proaktiva förändringar hos 

medarbetarna. De proaktiva och kulturella förändringar, samt upprättande av självdisciplin 

är ett tidskrävande förbättringsarbete som baseras på ett teamorienterat förhållningssätt och 

kontinuerligt ledarskap (Liker, 2009, s. 188). Liker (s. 60; s. 188) menar att Shitsuke enligt 

många anses vara svårast att genomföra och upprätthålla på grund av underestimering av 

implementeringens omfattning, men som möjliggör för fullgörande av övriga S. Ledarna 

besitter en central roll vid implementering, där de ansvarar för motivering, stöttning och 

coachning av medarbetarna (s. 188). Misslyckade implementeringsprojekt av 5S bottnar 

främst i bristande ledarskap där organisationen inte uppnått självdisciplin och den kulturella 

förändring, som implementeringen kräver, innan ledarna släpper ansvaret för 

upprätthållande till medarbetarna (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 592).  

 

Implementering av 5S genererar förbättrade resultat genom mindre åtgärder och resurser i 

förhållande till implementering av övriga Lean-verktyg (Petersson, et al,. 2009, s. 191). 

Gemensamma beslut och standarder bidrar till ekonomiska, sociala och 

produktionsförbättrade resultat. Medarbetarnas motivation förbättras på grund av påtagliga 

förbättringar utifrån resurssnåla åtgärder, vilket skapar en välvilja till framtida förändringar 

och förbättringar. Implementering av 5S anses därmed utgöra grunden för en 

organisationskultur som främjar för förbättringar.  

 

2.1.3. Organisationsförändring  

Organisationer betraktas som ett socialt system bestående av delelement som gemensamt 

bildar en helhet (Jacobsen, 2013, s. 67), se figur 3 (s. 9). Jacobs, von Witteloostuijn och 

Christe-Zeyse (2013, s. 779) menar att en full förståelse för organisationer och 

organisationsförändringar endast uppnås genom att systematiskt analysera och förstå de 
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grundläggande elementen och hur dessa integrerar mellan varandra. Otillräcklig kunskap av 

organisationens sociala system och delelementens förmåga att integrera, påverkar 

förändringar i organisationernas miljö vid brist av hänsyn till det sociala systemet.  

 

 

Figur 3. Illustration av essentiella element i en organisation baserat på modell av Jacobsen 

och Thorsvik (2014, s. 221; Jacobsen, 2013, s. 70)   

 

Moderna organisationer inkluderar enligt Jacobsen (2013, s. 68) fyra centrala element. Mål 

och strategi, formell struktur, organisationskultur och maktrelationer.  Elementen bildar den 

sammansättning som organisationerna nyttjar vid produktion för uppfyllande av 

kundnöjdhet. Förändringar av elementens sammansättning och omfattning påverkar 

organisationens förmåga att producera värde för kunden. För bibehållande av 

konkurrenskraft på marknaden och uppfyllnad av kundvärde är förändringar i och av 

organisationens element centrala. Bergman och Klefsjö (2012, s. 46) anser att en 

organisation som slutar förändras enligt externa och interna krav, samt upphör att sträva 

mot ständiga förbättringar misslyckas med tiden att leverera värdeskapande produkter.  
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Centralt för förändringar är konstruktion av gemensam vision för förändringen. 

Sveningsson och Sörgärde (2014, ss. 110-114), samt Jacobsen (2013, ss. 180-181; 196-198) 

beskriver flertalet förändringsmodeller där samtliga betonar vikten av upprättande av vision 

eller målbild för förändringen. Figur 4 illustrerar en generell förändringsprocess. Centralt 

för förändringar är strävan mot ett framtida läge, även kallad vision. Grundläggande för 

möjliggörande av lyckat förbättringsprojekt är upprättande av målbild eller vision för 

kunskap rörande mot vilket mål förändringen skall leda.  

 

 

Figur 4. Grundläggande planering för bättringsarbete (Jacobsen, 2013, s. 198) 

 

Förändringar i organisationernas element och system påverkar medarbetarna genom dess 

sätt att agera i den sociala kontexten (Jacobsen, 2013, ss. 159-160). Implementering av nya 

arbetssätt och verktyg innebär förändringar i medarbetarnas agerande genom att nya rutiner 

införs. Beteendeförändring hos medarbetare är därmed central del för möjliggörande av 

förändringens progression och resultat. För möjliggörande av beteendeförändringar krävs 

enligt Jacobsen (2013, s. 72) förändringar i organisationen strukturella ramar eller genom 

förändring av organisationskulturen.  
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2.1.4. Förändringsstrategi och förändringsledarskap 

Jacobsen (2013, s. 169) menar att lyckade förändringsprojekt baseras på uppfyllande av två 

villkor. Det första villkoret innebär att förändringsstrategin är vald baserat på vilken typ av 

förändring som skall genomföras. Det andra villkoret bottnar i ett ledarskap som är anpassat 

till förändringsprocessen och den kontext förändringen existerar i. Tillvägagångssättet för 

förändringen är därmed beroende på anpassat ledarskap, förändringsstrategi och den sociala 

kontext denna befinner sig.  

 

Jacobsen (2013, s. 170) förklarar två huvudstrategier som bottnar i två förhållningssätt till 

förändringar. Strategi E fokuserar på kortsiktiga ekonomiska fördelar genom att fokusera på 

formella strukturer och system. Ledningen driver förändringen baserat på uppfattningen om 

att ledningen är de enda som besitter ett helhetsperspektiv av verksamheten (s. 175). 

Strategi O fokuserar på mänsklig utveckling genom att dra lärdomar genom praktiskt arbete 

(s. 170). Strategins fokus ligger i utvecklande av organisationskulturen för ökat 

medarbetarengagemang och för möjliggörande av organisatoriskt lärande, där ledningen 

fokuserar på förankring av förändringen i den operativa kärnan (s. 191). Medarbetarna är 

verksamma i den operativa kärnan där problemen uppstår, och har därmed god inblick i de 

faktiska problemen samt har förståelse för vilka lösningar som är tillämpbara. Delegerande 

och stöttande ledning uppmuntrar medarbetarna till att känna en äganderätt för 

förändringen.  

 

För lyckad förändring anser Sveningsson och Sörgärde (2014, s. 184) att förändringen 

måste ske i linje med medarbetarnas intressen. Avsaknad av medarbetarnas intressen i 

förändringen hindrar förändringen genom förändringsmotstånd. Politisk makt och 

motsättningar är viktiga aspekter för förändringens effekt som ofta marginaliseras. 

Organisatoriska påtryckningar kan innebära ökat förändringsmotstånd hos medarbetarna 

genom att använda ett starkt ledarskap baserat på kommandon och tillrättavisningar. Det 

starka ledarskapet har en förmåga att stärka politiskt motstånd vid en påtvingad förändring. 

Det starka ledarskapet kan liknas med ett ledarskap enligt strategi E, där ledarskapet präglas 

av en typisk top-down struktur där ledningen ansvarar för planering och genomförande av 
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förändringen (Jacobsen, 2013, s. 191).  Genom nyttjande av strategi O känner medarbetarna 

äganderätten av förändringen genom aktivt deltagande i analysen av grundorsaken till 

förändringens syfte, samt identifierar problemområden och tillämpbara lösningsförslag. 

Förändringen förankras hos medarbetarna i den operativa kärnan för att låta medarbetarna 

driva förändringen framåt. Ledningen har trots medarbetarnas drivkraft i förändringen en 

central roll för förändringens resultat. 

 

För lyckade förändringsprojekt krävs det av förändringsaktörerna, ledarna, att uppmuntra 

medarbetarna till förändring (Jacobsen, 2013, s. 207). Individer och sociala system består 

av förändringskrafter och motståndskrafter. Sociala system och individer tenderar enligt 

Lewin (N.D se Jacobsen 2013, s. 206) att söka efter stabilitet. För åstadkommande av 

förändring krävs det att ledarna påverkar medarbetarnas förändringskraft eller 

motståndskraft så att drivkraften för förändring är större än moståndskraften (s. 207). 

Baserat på drivkrafterna konstruerade Lewin en förändringsmetod i tre steg. De tre stegen 

är upptining, genomförande och nedfrysning, vilka illustreras i figur 5. De främsta 

ledarskapsutmaningarna grundas i hur ett förändringsklimat skall skapas i organisationen, 

hur medarbetarna ska motiveras till att driva förändringen samt vilket ledarskap som nyttjas  

(s. 208).  

 

 

Figur 5. Lewins förändringsprocess (Jacobsen, 2013, s. 207) 

 

Ledarskapets betydelse är av störst vikt i fasen för upptining (Jacobsen, 2013, s. 208). 

Ledarskapet skapar förutsättningarna för förändringsarbetet och förändringsprocessen 

genom att fokusera på förändringens behov i verksamheten. Ledningen har för ansvar att 
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initiera ett förändringsbehov som medarbetarna anammar (Sveningsson och Sörgärde, 

2014, s. 78). Synliggörande av problemet och förändringsens behov skall generera i en 

attitydsförändring till det nuvarande stabila läget som främjar för förändring. Ledningen bör 

synliggöra att förändringen är viktig, riktig och bra för möjliggörande av förankring av 

förändringen hos medarbetarna (Jacobsen, 2013, ss. 209-210).  Viktigt syftar till att 

ledningen skall påverka medarbetarnas tankesätt där nuläge innebär större risker för 

medarbetarna än de risker de tar för att genomföra förändringen. Riktigt innebär påvisade 

av att förändringen utgör en lösning för organisationens problem. Det gäller för ledningen 

att övertyga medarbetarna om att resultatet av förändringen kommer generera 

överkommande av dagens hinder. Bra syftar till att förändringen leder till en förbättring av 

dagens läge.  

 

Efter lyckad förändring av medarbetarnas förändringsvilja bör förändringsarbetet påbörjas i 

ett tidigt stadium (Sveningsson och Sörgärde, 2014, s. 78). Det gäller i detta stadie att skapa 

förutsättningar för medarbetarna att genomdriva förändringen genom att eliminera hinder 

och förse medarbetarna med resurser (Jacobsen, 2013, s. 222). Nedfrysning handlar om de 

aktiviteter som resulterar i att resultatet får fäste i organisationen och dess verksamhet 

(Svenningsson och Sörgärde, 2014, ss. 78-79). Det kräver att normer och ageranden har 

förändrats och som främjar för det nya arbetssättet. Nedfrysning är ett viktigt steg i 

förändringsprocessen för att inte återgå till tidigare rutiner och förhållningssätt. Fasen 

belyser vikten av att låta resultatet för förändringen utgöra ett nytt stabilt läge för 

individerna och det sociala systemet.  

 

2.1.5. Organisationskultur 

Kultur är gemensamma föreställningar som utgör sociala ramar för hur medarbetarna i 

organisationen agerar och handlar i en social kontext (Alvesson, 2015, s. 13). Kulturen 

definierar indirekt ett gemensamt accepterat beteende, handlade och agerande inom 

organisationen, där kulturen utgör ramarna för medarbetarnas tankemönster (Jacobsen och 

Thorsvik, 2014, ss. 113-115). De kulturella ramarna är gemensamt konstruerade och 

påverkar medarbetarna genom samhörighet, trygghet och begränsningar. Kulturen påverkas 

även av det sociala sammanhang denna befinner sig, vilket även speglas i organisationens 
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utformaning och förhållningssätt till processer, ledningsstrategier, visioner och 

belöningssystem (Cameron, Quinn, DeGraff och Thankor, 2014, s. 120).  Ledarskapet är en 

kulturpåverkande aktivitet som genom ageranden, beslut och förespråkande påverkar 

medarbetarnas agerande, beteende och tankesätt (Alvesson, 2015, s. 135). Jacobsen och 

Thorsvik (s. 125) menar att vissa organisationskulturer är mer vanligt förekommande än 

andra. Baserat på kulturella kännetecken i organisationen i förhållande till flexibilitet och 

risktagande har fyra dominerade organisationskulturer identifierats. De fyra dominerade 

organisationskultuerna är gruppkultur, hierarkisk, utvecklande och rationell kultur 

(Cameron, et al., 2014, s. 8). Ramverket belyser organisationens fundamentala värderingar 

och förhållningssätt som existerar i organisationen i relation till organisatoriska element (s. 

11).  

 

Gruppkulturer präglas av teamarbete där medarbetarna och deras värderingar och normer 

präglar organisationens kultur (Pakdil och Leonard, 2015, s. 729). Organisationskulturen är 

familjär med en hög flexibilitet där fokus ligger på individuell och personlig utveckling 

genom teamarbete (Cameron och Quinn, 2006, s. 41). Organisationens framgång är 

beroende på tillgång, utvecklande och behållande av talang, kompetens och arbetskraft 

(Cameron, et al., 2014, s. 38).  Ledarskapet fokuserar på utvecklande av humant och socialt 

kapital, genom ledarskapets förhållningssätt och antagande av att det humana kapitalet 

producerar ekonomiskt kapital (s. 39).  

 

Den utvecklande kulturen präglas av en hög flexibilitet med ett yttre fokus (Pakdil och 

Leonard, 2015, s. 731). Organisationerna vill förändras i takt med marknaden, vilket kräver 

en hög flexibilitet, innovationsförmåga och entreprenörskap. Grundläggande antagande för 

utvecklande kulturer är att banbrytande initiativ som präglar och förändrar marknaden är 

den faktor som främst leder till framgång (Cameron och Quinn, 2006, s. 43).  Ledarskapet 

fokuserar i denna kultur på att främja för kreativitet, flexibelt och entreprenörskap.  

 

Rationell kultur främjar för stabilitet och har ett externt fokus (Cameron, et al., 2014, s. 32).  

Kärnvärdena för kulturen är konkurrenskraft, produktivitet och lönsamhet (Pakdil och 

Leonard, 2015, s. 733). Marknaden kännetecknas som en tävling om kunderna och 
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marknadsandelar (Cameron och Quinn, 2006, s. 40).  Organisationer med en rationell kultur 

drivs av en tävlingsinstinkt och är målinriktade. Ledarskapet i denna organisationskultur 

anser att organisationens konkurrentkraftiga ställning stärks genom pådrivande av ökad 

produktivitet, förbättrade resultat och vinst genom en aggressiv marknadsstrategi. 

Ledarskapet präglas av ordergivning, direktiv samt ett drivande ledarskap där höga 

målsättningar uppmuntras. Individuella insatser mäts på resultatuppfyllnad framför 

ansträngning eller metodanvändning (Cameron, et al., 2014, s. 35).   

 

Den hierarkiska kulturen speglas i organisationer där struktur, standardisering, 

specialisering och regler är centrala (Pakdil och Leonard, 2015, s. 732; Cameron och 

Quinn, 2006, s. 37). Kulturen präglas av hög byråkrati och hierarki (Pakdil och Leonard, 

2015, s. 732) där ledarna betonar vikten av samordnings- och uppföljningsuppgifter för 

upprätthållande av stabila processer (Jacobsen och Thorsvik, 2014, s. 125). Stabilitet och 

pålitlighet är av stor vikt där flexibilitet och osäkerhet ses som ett hot mot organisationens 

existens (Pakdil och Leonard, 2015, s. 732). Strävan är att producera värdeskapande 

produkter genom processförbättringar (Cameron, et al., 2014, s. 33). Centrala 

ledarskapsaktiviteter är eliminering av störningar och produktionsstopp samt förbättring av 

processernas förutsägbarhet genom nyttjande av kvalitetsverktyg. Rutiner, standardiserade 

arbetssätt och strategier för ökad effektivitet och kostnadsreducering leder organisationen 

till stabilitet och kontroll, vilket är grundläggande för en värdeskapande produktion.  

 

2.1.6. Implementeringsmodell för 5S 

5S är ett system för ordning, enkelhet och renlighet som avser att öka säkerheten, 

driftsäkerheten och produktiviteten (WCM Consulting AB, 2016). Syftet med 5S är att 

bygga ett system som upprätthåller tre standarder.  

1. Den första standarden avser hur arbetsplatsen ska se ut och vilket nivå som 

organisationen anser vara lämplig. 

2. Den andra standarden av ser vem som ska göra vad och när det ska göras? 

Standarden underlättar för visualisering av vem som är ansvarig för en aktivitet 

samt om aktiviteten är genomförd eller inte.  
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3. Den tredje standarden avser hur uppföljning och förbättringar av arbetssättet ska 

genomföras.  

5S-aktiviteter är enligt WCM Consulting AB (2016) icke värdeskapande arbete. Därmed 

bör organisationer sträva mot att upprätthålla en god nivå av 5S i verksamheten genom 

minimal ansträngning för att uppnå de positiva effekterna av ett väl utarbetat 5S-system.  

 

Organisationer som misslyckas med implementering av 5S i verksamheten syftar ofta till att 

uppnå perfektion och arbetar mot uppfyllande av perfektionen (WCM Consulting AB, 

2016). För lyckade implementeringsprojekt krävs uppfyllande av samtliga tre standarder 5S 

syftar till att uppfylla. Det vill säga skall arbetet enligt 5S ständigt förbättras och sträva 

efter att minimera medarbetarnas insatser för att förbättra arbetsmiljön. Revideringar skall 

vara förbättringsorienterade och resultera i en lista med förbättringar. Misslyckade 

implementeringsprojekt syftar ofta till problemidentifiering framför förbättringsorientering. 

Fokus på förbättringar präglar kulturen genom ett förbättringsorienterat förhållningssätt.  

 

WCM Consulting AB (2016) förespråkar sekvensvis implementering i hela verksamheten 

och har upprättat en implementeringsmodell för lyckad implementering av 5S. Modellen 

baseras på de fem stegen i 5S, inkluderat förberedelser inför implementeringen, se figur 6 

(s. 17). Det första steget syftar till utbildning av ledningen och organisering för 

förändringen. Ledningen skall ha en förståelse för och kunskap om 5S och helheten för att 

med egna ord förmedla arbetssättet. Ledningen skall förstå vilket engagemang som krävs 

och hur ledarnas ledarskap påverkas av implementeringen. Organisering för förändring 

grundar sig i konstruerande av förändringens syfte, prioriteringar och vision. Därefter skall 

förändringsledare och kärnteam utses för genomdrivande av förändringen i organisationen. 

Förändringsledare och kärnteam skall återfinnas i varje avsnitt där 5S implementeras. 

Förändringsledaren har resurser avsatta för förbättringsarbeten och ansvarar för 

genomdrivande av 5S i varje avdelning. Medlemmar i kärnteamet är samverkande individer 

med ett ökat ansvar för genomdrivandet av 5S.  
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Figur 6. WCM Consulting AB:s (2016) process för implementering av 5S 

 

Medarbetarna skall utbildas i 5S i nära anslutning till implementeringen (WCM Consulting 

AB, 2016). Efter genomförd utbildning påbörjas implementeringen av 5S genom 

inventering och strukturering av verktyg, tillbehör och föremål. Kända fel skall åtgärdas 

och verktyg, tillbehör och föremål som inte nyttjas på arbetsplatsen ska avlägsnas. för 

avställningsytor och verktyg skall beslutas för visualisering. Visualiseringen underlättar, 

förenklar och effektiviserar arbetet för medarbetarna. Det tredje stegen behandlar renlighet 

på arbetsplatsen. Renlighetsskulder skall betalas för att upprätta en standard för 

arbetsplatsens renlighet. Nästkommande steg utvecklar nya standarder för arbetsplatsen. 

Arbetsplatsens nya standard skall dokumenteras och en rutin för upprätthållande skall 

upprättas. Hur avvikelser dokumenteras och hanteras är även en viktig del i denna fas. Det 

sista steget vid implementeringen av 5S är att uppnå självdisciplin. Syftet med sista steget 

är skapandet av goda vanor för ledare och nyckelpersoner. Handlingsplaner för 

uppföljningar och beslutande om en förbättringsprocess ska upprättas. Det sista steget skall 

underlätta för ledarna att vara bra ledare för sina medarbetare. Steget inkluderar även 

uppdatering av befattningsbeskrivningar och uppdateringar av mål och verksamhetssystem 

för underlättande av framtida arbete enligt 5S 
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WCM Consulting AB (2016) påvisar att stegen vid implementeringen skall generera i en 

handlingsplan på fyra veckor för varje implementeringssteg, där medarbetarna genomför 

arbetet i smågrupper. Avdelningschefen ansvarar för uppföljning varje vecka för 

avstämning mot handlingsplan. Medarbetarna skall vara den resurs som driver 

implementeringen där avdelningschefen ansvarar för uppföljning och stöttning under 

arbetets gång. Medarbetarna ska gemensamt upprätta rutiner och standarder för 

arbetsplatsen och ansvarar för uppföljning och uppdatering av dessa. Ägaransvaret och 

drivandet av förändringen är medarbetarnas med stöd av chefer och ledningen. Ledningen 

ansvarar endast för möjliggörande av genomdrivande av systemet. Det är ledarnas ansvar 

att arbeta enligt det utarbetade systemet och vara ett föredöme för medarbetarna.  

 

2.2. Tidigare forskning/arbeten  

2.2.1. Barriärer för 5S-implementering 

5S anses vara en förutsättning för lyckad implementering av Lean management samt utgör 

grunden för ständiga förbättringsprocesser (Attri, Singh och Megra, 2017, s. 1834). 

Problematiken för flera organisationer vid implementering av 5S baseras på 

missbedömning av implementeringens omfattning. Flera organisatoriska barriärer utgör 

hinder för implementering av 5S i organisationen. Ignorering av dessa hinder riskerar 

misslyckande av implementeringen vilket påverkar övriga Lean-verktygs effekt negativt (s. 

1835).  Attri, Singh och Mehra redogör i studien Analysis of interaction among the barriers 

to 5S implementation using interpretive structural modeling approach för kontextuella 

samband mellan de barriärer som hindrar implementering av 5S i en tillverkningsindustri. 

 

Attri, Singh och Mehras (2017, ss. 1848-1850) studie identifierade 15 barriärer som hindrar 

5S-implementering i tillverkningsindustrier. Figur 7 (s. 19) visualiserar studiens barriärer 

uppdelade i åtta hierarkiska nivåer baserat på barriärernas påverkningsgrad och drivkraft. 

Barriärer i låg hierarkisk nivå innehar en låg drivkraft med hög påverkningsgrad, där 

barriärer på en hög hierarkisk nivå innehar en hög drivkraft och låg påverkningsgrad. Enligt 

Attri, Singh och Mehra (2017, ss. 1848-1850) utgör barriärer med låg påverkningsgrad och 

hög drivkraft fundamentet till lyckad implementering av 5S. Dessa nyckelbarriärer 
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identifierades som ekonomiska begränsningar, bristande engagemang från högsta ledningen 

samt otydlig vision och mission. För lyckad implementering skall överkommande av 

nyckelbarriärerna stå i fokus hos högsta ledningen. Studien visade att samtliga barriärer är 

av stor vikt för implementering av 5S, men där ledningen bör fokusera på att överkomma 

barriärer med hög drivkraft. Fokus på barriärer med hög drivkraft innebär på grund av 

barriärernas beroendesamband även överkommande av barriärer med hög påverkningsgrad. 

Fokus på överkommande av barriärer med hög påverkningsgrad genererar inte i 

överkommande av barriärer med hög drivkraft, vilket utgör grunden till ökat fokus på 

barriärer med hög drivkraft vid implementering av 5S. 

 

 

Figur 7. Attri, Singh och Mehras (2017, s. 1847) ISM-modell som illustrerar de 15 

identifierade barriärerna för implementering av 5S i en tillverkningsindustri 
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3. Metod 

  

Kapitlet berör studiens vetenskapliga ramar, undersökningsmetodik samt metod för 

datainsamling. Studiens etiska överväganden, validitet och tillförlitlighet inkluderas även i 

följande kapitel.  

  

3.1. Forskningsstrategi och vetenskaplig grund 

Studien betraktar en organisation som ett socialt system inkluderande multipla 

verklighetsuppfattningar. För skapande av djupgående förståelse för hur 5S påverkar och 

påverkas av övriga verksamheten, analyseras problemområdet grundat på en kvalitativ 

studie inom fenomenologiska forskningsramar. Studien är ett småskaligt projekt med 

begränsade resurser, vilket Denscombe (2014, s. 153) anser att fenomenologisk forskning 

är lämpat för.  

 

Enligt Denscombe (2014, s. 145) baseras fenomenologisk forskning på en humanistisk syn 

där studiegruppens tankar och upplevelser utgör studiens kärna. Forskningsstrategin 

betraktar verkligheten som socialt konstruerat där individerna tolkar verkligheten utifrån 

personliga referenspunkter (s. 147). Insamlat material för studien presenteras därför i linje 

med fenomenologisk forskning, genom att i resultatet skildra deltagarnas uppfattning och 

erfarenheter av situationen och problemområdet. Studien baseras på ett 

medarbetarperspektiv, genom datainsamling från medarbetare och produktionsledare. 

Studiens resultat baseras på deras uppfattning av situationen och problematiseringen, där 

ledningen och ägarnas uppfattning och åsikter helt utesluts från studien.  

 

Studien har för avsikt att upprätta riktlinjer för framtida återimplementering av 5S. 

Möjliggörande för framläggning av riktlinjer kräver en djupgående förståelse kring 

delsystemens beroenden i organisationen. Fenomenologisk forskning möjliggör för 

djupgående analys genom att detaljerat redogöra för situationers komplexitet på djupet 

(Denscombe, 2014, s. 148). Baserat på den fenomenologiska forskningens humanistiska 

inriktning och syftande till djupgående förståelse av dess uppfattning av verkligheten, 

nyttjas ofta djupintervjuer som datainsamlingsmetod (Denscombe, 2014, s. 150). Studien 
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har för avsikt att bilda en djupgående förståelse för ingående element med påverkande 

faktorer på efterlevnaden av arbetssättet. Därmed baseras studien på kvalitativa 

datainsamlingsmetoder. Kvalitativa metoder baseras enligt Ahrne och Svensson (2011, s. 

11) på beskrivande information insamlade genom observationer, intervjuer samt text- och 

bildanalyser. Kvalitativa metoder används därmed baserat på studiens syfte och vald 

forskningsstrategi. En deduktiv ansats valdes för studien där konstruerat teoretiskt ramverk 

användes för explikation av insamlat empiriskt material. Det teoretiska ramverket 

konstruerades baserat på problemområdet samt, för studien, centrala begrepp.  

 

3.2. Tillvägagångssätt  

Studien grundas på kvalitativ data insamlad genom intervjuer och insamling av brev. Tre 

intervjuer har genomförts med anledning att stärka olika perspektiv av studien. Insamlad 

data strukturerades genom upprättande av släktskapsdiagram baserat på tempus och 

samband. Släktskapsdiagrammen nyttjades sedan för beskrivning av tidigare och nuvarande 

arbete enligt 5S. Baserat på släktskapsdiagrammen och sammanställningen av intervjuerna 

lokaliserades nyckelord och ämnesord. Information och utsagor rörande nyckelorden för de 

båda tidsperspektiven ställdes mot varandra samt mot insamlat material från den tredje 

intervjun för identifikation av gap.  

 

För identifikation av gap mellan medarbetarnas förväntningar och organisationens förmåga 

att uppfylla medarbetarnas behov rörande 5S, genomfördes en kartläggning av gap genom 

gap-modellen. Medarbetarnas förväntningar grundas, i studien, på organisationens 

utlovande om att 5S genomdrivs i verkssamheten. Organisation X har genom 

produktionsledningssystemet, The Organization Way (TOW), beslutat att 5S är ett centralt 

arbetssätt. Medarbetarna antas i studien ha förväntningar på att effekterna av 5S återfinns i 

verksamheten baserat på organisationens utlovade erbjudande. Gap-modeller genomfördes 

för de olika tidsperspektiven för undersökande av i vilken grad tidsperspektiven uppfyller 

medarbetarnas förväntningar.  
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För insamling av medarbetarna i produktionsgrupp 431:s tolkning av situationen nyttjades 

brevmetoden. Insamlat material genom brevmetod strukturerades upp baserat på innehållets 

förhållningssätt till flexibilitet, kontroll, förändring och internt eller externt fokus. 

Innehållets förhållningssätt strukturerades sedan in i respektive kvadrant i Competive 

Values Framework (CVF). Den procentuella andelen utsagor per kvadrant utgjorde grunden 

till upprättat polärdiagram.  

 

3.3. Datainsamlingsmetod 

3.3.1. Intervju 

I studien genomfördes tre intervjuer 2018-04-05, 2018-04-10 samt 2018-04-18. Den första 

intervjun genomfördes med en av de drivande medarbetarna vid implementeringen av 5S i 

Organisation X. Den andra intervjun genomfördes med tre produktionsledare, genom en 

gruppintervju där chef för produktionsteknik även deltog för extra stöd. Den tredje 

intervjun var med en konsult specialiserad mot förändringsledning inom främst Lean och 

5S. Intervjuer valdes som metod i studien med anledning av vald forskningsstrategi samt 

beroende på studiens frågeställning. Enligt Denscombe (2014, s. 265) anses intervju som 

lämplig insamlingsmetod vid utredning av komplexa frågor samt vid införskaffande av 

förståelse av åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter. Syftet med intervjuerna var att 

skapa en fördjupad förståelse för hur organisationen arbetar och arbetade enligt 5S, vilket 

gör intervjuer till en lämplig datainsamlingsmetod. 

 

En ostrukturerad intervjumetod användes vid samtliga intervjuer, vilket Denscombe (2014, 

s. 150) anser är en lämplig datainsamlingsmetod vid fenomenologisk forskning. 

Intervjuerna utgick från teman som användes för igångsättande av intervjuobjektens 

tankegång (Denscombe, 2014, ss. 266-267; Bell och Waters, 2016, s. 194). Flera teman 

inklusive underliggande frågor konstruerades för stöd inför intervjuerna, se Bilaga A. 

Genomförda intervjuer krävde endast igångsättande frågeställning där intervjuobjekten 

genom förklaring och efterföljande diskussion inkluderade övriga teman och dess 

underliggande frågeställningar. Konstruerade frågeställningsmallar nyttjades därmed endast 

som checklistor för kontrollering av att samtliga teman belystes i intervjun.  
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En gruppintervju genomfördes 2018-04-10 med tre produktionsledare. Gruppintervjuer är 

enlig Bell och Waters (2016, s. 195) att föredra när intervjuns syfte är att undersöka 

deltagarnas tankegång rörande frågeställningen, uppfattning om varför en situation uppstått 

eller varför deltagarna har vissa uppfattningar och synpunkter. Produktionsledare från tre 

produktionsgrupper deltog i gruppintervjun. Produktionsledare som inte ansvarar för 

produktionsgrupp 431 deltog i intervjun på grund av bristande efterlevnad i hela 

verksamheten. Gruppintervjun uppmuntrar till diskussion för en fördjupad och mer 

nyanserad bild av problematiken och dess kontext genom ökad diskussion (Ahrne och 

Svensson, 2011, s. 40), vilket var anledningen till att gruppintervju valdes att genomföras 

framför enskild intervju. 

 

Intervjun 2018-04-05 hade som syfte att upprätta en tydlig bild av tidigare implementering 

av 5S samt hur arbetet enligt arbetssättet förändrats med tiden. Intervjuobjektet valdes 

baserat på dess roll i tidigare implementering och tjänst på avdelningen som stod för 

ägarskapet och ansvarade för pådrivandet av förändringsarbetet. Intervjuobjektet för 

intervjun 2018-04-18 valdes baserat på att objektets erfarenhet och kompetens inom 5S-

implementering samt viljan av en objektiv åsikt rörande situationen. Intervjuobjektet är en 

konsult verksamt inom Lean- och 5S-implementering med inriktning mot 

förändringsledning. Intervjuobjektet hade ingen tidigare relation till Organisation X, vilket 

möjliggjorde för objektiv tolkning av situationen utifrån aspekter i situationen som övriga 

intervjuobjekt kan ha försummat. Intervjun genomfördes via telefon på grund av 

geografiska begränsningar. 

 

3.3.2. Brevmetod  

I studien nyttjades brevmetoden för identifikation av produktionsgrupp 431:s kulturella 

karaktär. Brevmetoden är en kombination av ostrukturerade intervjuer och enkäter där 

deltagarna konstruerar ett brev baserat på en allmänt formulerad grundfråga (Berg, 2000, s. 

24). Medarbetare i produktionsgrupp 431 besvarade frågeställningen ”Hur upplever du att 

det är att arbeta på Organisation X och i produktionsgrupp 431?”. Fördelen med 

brevmetoden som datainsamlingsmetod är möjligheten till självbestämmande över 
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innehållets karaktär och omfattning (Berg, 2000, s. 24). Medarbetarna uppmuntrades till att 

skriva det som de anser är av största vikt inom ramarna för frågeställningen.  

 

Datainsamlingen genomfördes under ett av produktionsgrupp 431:s lagmöten. 

Datainsamlingens syfte presenterades för produktionsgruppen, där även etiska 

förhållningssätt presenterades. Deltagarna informerades om det frivilliga deltagandet i 

studien, datainsamlingens anonymitet samt hur materialet kom att behandlas. Förtydligande 

av det som presenterades innan datainsamlingens påbörjande fanns även till deltagarnas 

förfogande genom skriftligt definierat informationsblad, som lämnades ut till deltagarna i 

samband med konstruerandet av brevet, se Bilaga B. Produktionsgrupp 431 består av 32 

medarbetare där 13 av dessa deltog i lagmötet samt valde att delta i studien.  

 

3.3.3. Urval 

Deltagare i genomförda intervjuer valdes baserat på deras kompetens, inblick i situationen 

samt på grund av deras centrala roll för tidigare eller nuvarande arbete enligt 5S. Subjektivt 

urval är lämpligt att nyttja vid kvalitativa studier där deltagarnas insikt i ämnet kan vara 

avgörande för studien (Denscombe, 2014, ss. 74-75). Deltagande individer vid 

genomförande intervjuer baserades därmed på ett subjektivt urval på grund av att 

deltagarna ansågs besitta den kompetens och information som berikar studien med 

värdefull data.  

 

Datainsamling genom brevmetoden inkluderade medarbetare i produktionsgrupp 431. 

Produktionsgruppen valdes som urval baserat på studiens frågeställning och avgränsningar. 

Genom bekvämlighetsurval beslutades datainsamlingen att genomföras under ett av 

produktionsgrupp 431:s lagmöten. Urvalsmetoden för deltagande i studien baserades 

därmed på studiens begränsade resurser och angivna ramar (Denscombe, 2014, ss. 77-78).  
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3.4. Dataanalys 

3.4.1. Släktskapsdiagram 

Ostrukturerad sammanställd intervjudata strukturerades upp genom nyttjande av ett 

släktskapsdiagram. Släktskapsdiagram är enligt Bergman och Klefsjö (2012, s. 486) ett 

verktyg som underlättar strukturering av stora mängder verbal data.  Datainsamlingens 

innehåll var av bred och fördjupad karaktär som belystes utifrån flera perspektiv. Insamlat 

och sammanställt material strukturerades upp genom konstruerande av grupperingar 

innehållande utdrag, utsagor, med liknande karaktär.  

 

Utsagor berörande liknande ämne sammanlänkades i grupperingar. Datainsamlingens 

innehåll bestod av information rörande tidigare arbete enligt 5S, samt information rörande 

studiens nuläge. Utsagornas tidsmässiga förhållningssätt utgjorde grunden till den första 

grupperingen. Utsagor som berörde implementering av 5S eller tidigare förhållningssätt och 

arbetssätt bildade en gruppering och ett separat släktskapsdiagram. Släktskapsdiagrammen 

grupperades enligt huvudrubrikerna ledning, organisering och produktionsgrupp. Varje 

huvudrubrik innehåller grupperingar med utsagor från insamlat material. I upprättat 

diagram illustreras endast diagrammens huvudrubriker och underliggande rubriker.  

 

3.4.2. Intervjusammanställning och gap-analys 

De konstruerade släktskapsdiagrammen inkluderade huvudrubriker och underrubriker.  

Utsagor inkluderade i släktskapsdiagrammet placerades i en sammanställd matris som 

strukturerade insamlat material i förhållande till framtagna ämnes- och nyckelord samt till 

utsagornas tidsmässiga förhållningssätt. Matrisen inkluderar även resultatet från den tredje 

intervjun med konsulten för dennas kommentarer i förhållande till angivet ämnes- och 

nyckelord, se tabell 1 (s. 26). Matrisen användes som underlag för identifiering av gap 

mellan tidigare och nuvarande arbetssätt enligt 5S samt i förhållande till konsultens syn på 

situationen och problematiken. Skillnader och likheter mellan de olika tidpunkterna och 

konsultens kommentarer, analyseras sedan vidare för identifiering av påverkande 

förändringar och faktorer som påverkat negligeringen av efterlevandet av 5S. 
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Tabell 1. 

Matris för strukturering av information från intervjuobjekten  

 

Not. Ämnes- och nyckelorden är baserade på konstruerat släktskapsdiagram 

 

3.4.3. Gap-modell 

Två gap-modeller genomfördes för att identifiera gap mellan medarbetarnas förväntningar 

och organisationens erbjudande. Gap-modellen används för att undersöka orsaker till 

kundmissnöje genom att analysera möjliga gap i olika delar av framtagningsprocessen 

(Berman och Klefsjö, 2012, s. 343), se figur 8 (s. 27). Baserat på tidigare och nuvarande 

arbete enligt 5S konstruerades gap-modellerna. Identifierade gap i de upprättade 

modellerna jämfördes med varandra för att identifiera förändringar i gapens 

sammansättning. Skillnader för ett gap mellan de olika tidpunkterna jämfördes för 

identifikation av faktorer och aspekter som har förändrats mellan tidpunkterna. 

  

Gap 1 illustrerar gap som uppkommer mellan kundens förväntningar och företagets 

tolkning av förväntningarna (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 334). Gap 2 uppkommer 

mellan företagets uppfattning om kundens förväntningar och utformat erbjudande. Gap 3 

uppstår mellan det utformade och utförda erbjudandet. Gap 4 innebär skillnader mellan det 

utförda erbjudandet och det som förspeglats till kund. Gap 5 är samtliga sammanslagna 

gap. Summan av samtliga gap utgör det totala gapet mellan kundens förväntningar och 

erhållet erbjudande.  
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Figur 8. Gap-modellen (Zeithaml et al., 1990, 2009, se Bergman och Klefsjö, 2012, s.334) 

 

3.4.4. Kulturell analys   

Insamlat material genom brevmotoden användes som underlag till en kulturell analys 

baserad på Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI). OCAI är en modell för 

diagnostisering av rådande organisationskultur samt som underlag för kulturella 

förändringar (Cameron, et al., 2014, s. 212). Modellen bygger på tio steg för genomförande 

av kulturell förändring. Modellen används i studien endast för diagnostisering av kulturella 

attribut i produktionsgrupp 431. Endast första steget i OCAI genomfördes därmed i studien.  

 

Insamlat material genom brevmetoden strukturerades upp i förhållande till inkluderade 

faktorer i CVF. Utsagor från insamlat material strukturerades därmed upp baserat på 

utsagans förhållningssätt rörande flexibilitet, kontroll, externt eller internt fokus och 

förhållningssätt till förändring. Utsagorna placerades ut i förhållande till de fyra 

dominerade organisationskulturerna i modellen för CVF, se figur 9 (s.28). Den procentuella 

andelen av utsagorna för varje organisationskultur placerades i ett polärdiagram för 

visualisering av den dominerade organisationskulturen för produktionsgrupp 431.  
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Figur 9. Competive Values Framework (Cameron, et al., 2014, s. 8)   

 

3.5. Tillförlitlighet och validitet 

Ostrukturerade intervjuer är enligt Denscomb (2014, s. 150) att föredra vid fenomenologisk 

forskning. Ostrukturerade datainsamlingsmetoder har generellt låg tillförlitlighet. Enligt 

Bell och Waters (2016, s. 134) har en studie med en låg tillförlitlighet samtidigt en låg 

validitet. Det innebär att studiens totala tillförlitlighet och validitet är låg baserat på 

ostrukturerade intervjuer som främsta datainsamlingsmetod. Fenomenologisk forskning har 

som intresse att belysa en situation baserat på individernas upplevelse och tolkning (s. 152). 

Studien knyter därmed an till de individer som inkluderas, den sociala kontexten samt 

författarens förmåga att åsidosätta personlig tolkning (ss. 148-149; s. 154). Fenomenologisk 

forskning lämpar sig därmed inte för generalisering, alternativt initiering eller beskrivning 

av ett fenomens universella essens (ss. 153, 155).  

 

De ostrukturerade intervjuerna baserades på öppen frågeställning där teman användes som 

utgångspunkter och stödpunkter under intervjun. En öppen frågeställning ligger inom 

ramarna för fenomenologisk forskning, men där studiens tillförlitlighet och validitet 

påverkas (Bell och Waters, 2016, s. 194; Denscombe, 2014, s. 149). En frågeställning som 
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vid olika tidpunkter ger skiftande svar och som är öppen för personlig tolkning anses inte 

vara tillförlitlig (Bell och Waters, 2016, s. 133). En öppen frågeställning där syftet var att 

låta intervjuobjekten beskriva situationen utifrån personligt perspektiv innebär skillnader i 

frågeställningens svar baserat på individernas tolkningar och uppfattningar av situationen. 

För ökad tillförlitlighet för studien hade pilotintervjuer kunnat genomföras (Bell och 

Waters, 2016, s. 133). Pilotintervjuer är intervjuer där frågeställningen utmanas för 

identifiering av gap i frågeställningen, vilka kan möjliggöra för ökad tillförlitlighet och 

validitet (Ahrne och Svensson, 2011, s. 47).  

 

Sammansättningen av deltagarna i gruppintervjun konstruerades genom ett subjektivt urval 

och bestod av män med liknande etisk bakgrund där samtliga innehar rollen som 

produktionsledare. Gruppintervjun genomfördes därmed med en homogengrupp vilket kan 

ha påverkat intervjuns resultat. En homogen grupp bidrar enligt Bell och Waters (2016, ss. 

194-195) till ett öppet samtalsklimat vilket främjar för samtliga individers förmåga att 

framföra individuella åsikter. Fenomenologiska forskare anser att verkligheten endast 

existerar genom människornas tolkning och upplevelser av denna (Denscombe, 2014, s. 

148). Urval av andra deltagare i gruppintervjun hade kunnat generera skillnad i resultatet. 

Urvalet av gruppintervjun bestod av män i samma hierarkiska position. Deltagarnas 

uppfattning av verkligheten kan där med jämföras som jämbördiga baserat på dessa 

likheter. Andra deltagare med större personliga och yrkesmässiga skillnader hade troligen 

genererat ett annat resultat.   

 

Forskaren i fenomenologisk forskning är direkt bunden till studien och dess resultat, baserat 

på att forskaren liksom intervjuobjekten tolkar och uppfattar situationer baserat på 

personliga preferenser (Bell och Waters, 2016, s. 149). Författarens förmåga att studera 

situationen neutralt oberoende av personliga preferenser, tidigare erfarenheter och teorier är 

direkt påverkande på resultatet. För underlättande av objektiv analys valdes intervjuerna i 

studien att spelas in. Inspelningarna användes som analysunderlättande och möjliggjorde 

för ökat fokus under intervjutillfällena. Anteckningar är direkt beroende av intervjuarens 

förmåga att tolka, summera, anteckna och tyda viktig information (Bell och Waters, 2016, 

s. 192). Inspelad data gav i förhållande till anteckningar mindre utrymme för tolkning. 
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Inspelat material summerades i efterhand och framvisades för intervjuobjekten för 

eliminering av tolkningsfel och falsk förspegling av datamaterialet. 

 

Vid intervju genom telefon hade intervjuobjektet ingen inblick i Organisation X eller i 

aktuell problematisering. Intervjuobjektet var därmed objektiv i sina bedömningar utifrån 

egna erfarenheter och uppfattningar om verksamheten. För att uppnå intervjuns syfte 

krävdes introduktion av studiens problematisering. Författarens förmåga att formulera och 

beskriva problematiseringen och verksamhetens situation påverkade intervjuobjektets bild 

och uppfattning av situationen (Denscombe, 2014, s. 149). Tolkning som baseras på egna 

erfarenheter och kunskaper påverkar även intervjuobjektets uppfattning av situationen, 

genom att dra slutsatser baserat på liknande situationer. Författarens förmåga att tolka 

situationen och beskriva denna i relation till intervjuobjektets förmåga att tolka 

beskrivningen baserat på personliga preferenser, påverkar resultatet och dess tillförlitlighet. 

 

Datainsamling till den kulturella analysen genomfördes under ett lagmöte med 

produktionsgrupp 431. Samtliga deltagare under mötet deltog i undersökningen vilket 

påvisade ett urval av 40 % av produktionsgrupp 431 totala medarbetarantal. En heltäckande 

datainsamling förbättrar resultatets tillförlitlighet genom att åsikter och synpunkter 

inkluderas för samtliga medarbetare. Grundat på författarens oförmåga till påverkande av 

deltagare i studien anses insamlat material utgöra en tillförlitlig källa för studien, men där 

en mer heltäckande datainsamling gett förbättrade resultat.  

 

3.6. Etiska ställningstaganden  

Patel och Davidson (2011, s. 63) menar att forskningsetiska grunder utgörs av fyra 

grundkrav, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjadekravet. Informationskravet inkluderar deltagarens rättigheter till information 

rörande studiens syfte. Samtyckeskravet omfattar och förtydligar frivilligt deltagande i 

studien. Konfidentialitetskravet skall skydda studiens deltagare från personlig skada på 

grund av deltagande i studien. Insamlat material och personuppgifter skall hanteras säkert 

för undvikande av att tredje part kommer över informationen. Nyttjandekravet syftar till att 
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tydliggöra för materialets syfte. Samtliga vidtagna åtgärder i denna studie syftade till att 

uppfylla Patel och Davidsons etiska grundkrav och en god etisk forskningsed.  

 

Intervjuobjekten informerades innan intervjutillfällena om mötets syfte och innehåll för 

inskaffande av intervjuobjektens medgivande till deltagandet, vilket enligt Bell och Waters 

(2016, ss. 190-191) skall innehas innan intervjuns påbörjande för god etisk intervjused. Vid 

godkännande av deltagande i personliga intervjuer är det enligt Denscomb (2014, ss. 262-

264) underförstått att deltagaren samtycker till deltagande i forskningen och att intervjuns 

innehåll används som data i forskningssyfte. Studiens syfte och tillvägagångssätt 

presenterades i ett tidigt stadie för intervjuobjekten, vilket innebär att studien anpassades 

till etisk forskningspraxis gällande deltagarnas frivilliga deltagande och samtycke (ss. 430-

431). Förtydligande av deltagandets frivillighet genomfördes även muntligt i samband med 

intervjuerna. Innan påbörjande av intervjuerna informerades även intervjuobjekten om 

vilken vikt dessa utgjorde för studien, dess process och resultat. Intervjumaterialets 

datahantering tydliggjordes för att upprätta intervjuobjekten om materialets 

användningsområde och syfte, samt framtida hantering efter studiens upphörande.  

 

För undvikande av falsk förspegling eller färgning baserat på personligt bias spelades två 

av intervjuerna in. Inspelningarna gavs muntligt godkännande innan intervjuerna 

påbörjandes för säkerställande av god etisk praxis genom skyddande av deltagarnas 

intresse. Inspelat material summerades i efterhand och framvisades för intervjuobjekten för 

eliminering av tolkningsfel och falsk förspegling av datamaterialet. Åtgärder vidtogs 

därmed i studien för tillhandahållande av rättvisa, ärliga och objektiva tolkningar av 

insamlat datamaterial (Denscombe, 2014, ss. 432-434).  

 

Insamlad data genom intervju hanterades konfidentiellt. Konfidentiell hantering innebär 

enligt Patel och Davidson  (2011, s. 74) att författaren har kännedom om den individ som 

lämnat data, men där endast författaren har tillgång till informationen. I studien redovisades 

samtlig data anonymt, där inga individer nämns vid namn. Studien har därmed vidtagit 

åtgärder i linje med personlig integritet.  
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Data inhämtad genom brevmetoden var anonym. Anonym innebär enligt Patel och 

Davidson (2011, s. 74) att inga personuppgifter efterfrågas eller går att identifiera i 

insamlingsmaterialet. Svaren går inte att hänföra till enskild individ på grund av bristande 

inblick i produktionsgruppen samt på grund av att citering undveks vid redovisning av 

resultatet. Bilaga B inkluderar vilka etiska förhållningssätt som vidtogs och informerades 

om vid genomförande av brevmetoden. 

 

Samtligt insamlat material lagrades i lösenordskyddad dator samt i lösenordskyddade 

dokument. Åtgärderna vidtogs för uppfyllande av dataskyddslagarna (Denscombe, 2014, ss. 

439-441). Materialet exkluderade personliga uppgifter för uppfyllande av anonymitet. 

Samtlig insamlat material eliminerades även efter godkänd studie på grund av materialets 

ändamål. Insamlad data var endast avsedd för nyttjande i studien. Efter godkänd studie 

avsåg materialet inte längre något syfte och kunde därmed elimineras. Eliminering av 

insamlat material förstärker, enligt Patel och Davison (2011, s. 74), studiens 

konfidentialitet. För hindrande av att konfidentiell och sekretessbelagd information når 

tredje part har studien anonymiserats.  
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4. Resultat  

 

Kapitlet redogör för den data studien samlat in. Resultatet redovisas baserat på de 

analysmetoder som använts i studien.  

 

4.1. Tidigare arbetssätt och implementering  

De genomförda intervjuerna påvisade en samstämmig bild över tidigare arbete och 

implementering av 5S i Organisation X. Det framgick även på vilket sätt organisationen 

arbetade enligt standardiserade arbetssätt och 5S, där stödsystem som efterfrågade 

arbetsmetoderna förklarades. Resultatet från de två första intervjuerna sammanställdes i ett 

släktskapsdiagram som illustreras i figur 10. Redovisat resultat beskriver intervjuobjektens 

uppfattning och tolkning av problemformuleringen samt situationen. 

 

 

Figur 10. Upprättat släktskapsdiagram baserat på insamlat material rörande tidigare arbete 

enligt 5S 
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4.1.1. Ledning  

Implementering av 5S i organisationen var tidsödslande och krävde flertalet försök innan 

lyckad implementering. Uppstarten till implementeringen var införande av 5S på en av 

ägarnas kontor. Implementeringen agerade som signalvärde för övriga verksamheten 

genom påvisade av ägarens intresse och engagemang. Ägarens kontor användes som 

utgångspunkt och referenspunkt vid implementering av 5S på samtliga kontor. 

   

Vid implementering av 5S avvek Organisation X från traditionell implementering av 5S på 

arbetsytor, genom att införa 5S-objekt i verksamheten. 5S-objekt kan vara arbetsskåp, 

avlastningsbord eller andra objekt som 5S implementeras på. Innehållande verktyg, föremål 

och hjälpmedel sorterades och strukturerades, där föremål som inte nyttades kontinuerligt 

avlägsnades från objektet. Därefter rengjordes och standardiserades objektet för utgörande 

av ny utgångspunkt och lägsta acceptabla nivå. Objekten fotograferades och 5S-lappar 

placerades i anslutning till objekten. Lapparna användes vid de revideringar som 

genomfördes månadsvis av avdelning The Organization Way. Upprätthölls inte ny angiven 

standard under revideringen vände The Organization Way på lappen för att visualisera 

misskötsel av 5S-objektet. Därefter genomfördes ny revidering nästkommande vecka för 

kontrollering av korrigerande åtgärder från operatörernas sida.  

 

The Organization Way var en avdelning som ansvarade för organisationens 

produktionsledningssystem The Organization Way (TOW) och produktionssystemet The 

organization production systsem (TOPS). Produktionssystemet bygger på The Toyota Way 

och The Toyota production system. TOW inkluderar organisationens värdegrund, 

kärnvärden, prioriteringar och vision. Beslutade arbetssätt som 5S, taktat flöde, 

visualisering, ständiga förbättringar och behovsstyrd produktion är verktyg och arbetssätt 

som inkluderas i det filosofiska ramverk som utgör TOW och TOPS.  

 

Avdelningen The Organization Way ansvarade även för implementeringen av 5S i 

verksamheten samt de månadsvisa revideringarna. TOW efterfrågade 5S och 

förbättringsarbeten i produktionen och utvecklade ett belönings- och kontrollsystem, 

VIKKIS, för uppföljning av 5S och förbättringsarbeten. VIKKIS var ett uppföljnings- och 
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kontrollsystem där KIP-mätetal rörande 5S och ständiga förbättringar inkluderades. Antalet 

avvikelser vid revideringarna mättes och följdes upp i VIKKIS, samtidigt som antalet 5S-

objekt, förbättringsförslag och genomförda förbättringar dokumenterades och jämfördes 

mot uppsatta mål. Framförande av förbättringsförslag och genomförda förbättringar 

genererade i ekonomisk vinning för arbetslaget, vilket nyttjades som motivation för 

medarbetarna att driva förbättringsarbeten.  

 

Ledningen efterfrågade upprätthållande av 5S och ständiga förbättringar i verksamheten 

genom att avsätta resurser för uppföljning och implementering av arbetssätten. Två till tre 

timmar i veckan av operatörernas arbetstid avsattes för förbättringsarbeten och 

implementering av nya 5S-objekt. Samtliga förbättringar och 5S-objekt kontrollerades 

genom revideringar från avdelningen The Organization Way, samtidigt som 

förbättringsarbetena genererade i uppföljning av KPI-mål. Uppföljning och dokumentering 

av förbättringsarbeten och 5S-objekt, underlättade för operatörerna att påverka sin 

arbetsmiljö, arbetssituation och arbetsmoment. Genom ledningens engagemang och 

möjliggörande för pådrivande av 5S-objekt och ständiga förbättringar ökade medarbetarnas 

deltagande och påverkan på dess arbetssituation, samtidigt som förbättringsarbetena 

genererade i ökad säkerhet, arbetsmiljö, trivsel och kvalitet.  

 

4.1.2. Organisering  

Organisation X organiserades för underlättande av implementering av 5S och 

förbättringsarbete. Upprättandet av avdelningen The Organization Way utgjorde 

fundamentet till ledningens efterfrågan av ett heltäckande och sammanlänkat 

produktionsledningssystem. För ökad förståelse för organisationens ledningssystem och 

produktionssystem utbildades nya medarbetare enligt TOW och TOPS. Utbildningen 

underlättade även för medarbetarnas upplärning i verksamheten genom en förståelse för 

verksamhetens kultur, prioriteringar och grundläggande arbetssätt. 

 

I produktionen samordnades ledningsgrupper för varje produktionslag. Ledningsgruppen 

bestod av lagets lagkaptener, produktionsledare, produktionstekniker, förbättrings-

samordnare och kvalitetssamordnare. Ledningsgruppen ansvarade för förbättringsarbeten 
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och 5S-objekt genom att besluta det nästkommande 5S-objekt som skulle genomdrivas av 

arbetslaget, samt ansvarade för arbetets genomförde. Förbättringssamordnaren hade ett ökat 

ansvar för genomdrivande av förbättringsarbeten och implementering av 5S-objekt. 

Förbättringssamordnarens ansvarsområde var att skapa förutsättningar för resurssnål 

produktion enligt TOW och att tillvarata och utveckla den kompetens och engagemang som 

finns i arbetslaget. Förbättringssamordnaren var delaktig i ledningsgruppen och agerade 

som språkrör och representant för pådrivande av förbättringsarbeten. De hade även för 

ansvar att nätverka för förbättringar inom verksamheten.  

 

4.1.3. Produktionsgrupp och lag 

Den operativa kärnan hade som uppgift att genomdriva förändringsarbetet och 

implementeringen av 5S. Ledningen avsatte resurser och stödfunktioner för underlättande 

och möjliggörande av arbetet. Två till tre timmar i veckan avsattes till genomdrivande av 

implementering av ett 5S-objekt. VIKKIS utgjorde underlag för uppföljning av antalet 

genomförda förbättringar samt avvikelser i revideringar varje månad. Produktionsledarna 

genomförde interna revideringar varannan vecka på en utvald monteringslina för att mer 

frekvent kontrollera och revidera 5S-arbetet samt det dagliga och veckovisa underhållet. 

Beroende på avdelning skedde underhåll olika frekvent. Svets och komponentavdelningen 

genomförde dagligt underhåll medan monteringslinorna genomförde underhåll en gång i 

veckan. Underhållet genomfördes för underlättande av identifiering av brister och fel i 

verktyg, maskiner och hjälpmedel. Underhållet kontrollerades och reviderades kontinuerligt 

av ledningsgrupperna.  

 

4.2. Nuläge 

Uppgifter rörande studiens nuläge framkom under de två första intervjuerna. Det framgick i 

vilken grad organisationen arbetar enligt 5S, standardiserade arbetssätt och TOW. 

Organisatoriska och informella förändringar har påverkat efterlevnadsgraden vilket framgår 

genom lägre produktivititet och ökad andel slöserier. Framtagen information 

sammanställdes i ett släktskapsdiagram, se figur 11 (s. 37). Redovisat resultat följer 

strukturen i upprättat släktskapsdiagram och beskriver intervjuobjektens uppfattning och 

tolkning av problemformuleringen och situationen.  
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Figur 11. Upprättat släktskapsdiagram baserat på insamlat material rörande nuvarande 

arbete enligt 5S 

 

4.2.1. Vision, mission och mål  

Organisatoriska förändringar genom avveckling av avdelningen The Organization Way och 

uppföljningssystemet VIKKIS genererade i uppfattningar om förändringar rörande 

ledningens efterfrågan och fokusområden. Efterfrågan på arbetssätt antogs förändras och 

minska i betydelse efter avvecklingen av avdelningen The Organization Way. Fördelning 

av ansvarsområden och ägande av produktionssystemet samt dess ingående delar framgick 

som otydligt, vilket resulterade i åsidosättande och bortfall av bland annat revideringar.  

 

Avvecklandet av VIKKIS genererade bortfall av kontinuerlig uppföljning och mätning av 

operatörernas förbättrings- och 5S-arbeten. Revideringarna upphörde vilket minimerade 

motivationen till efterlevnad enligt arbetssättet. Den upplevda minskningen av betydelse av 

och efterfrågan på arbetssätten i samband med en avsaknad av vision, mission och 

målsättning för arbete enligt TOW och 5S, bidrog till svårigheter för produktionsledare att 
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fortsätta leda arbetet framåt. Icke exciterande målsättning rörande arbete enligt 5S och 

standardiserade arbetssätt utgör svårigheter för produktionsledare att leda medarbetare i 

riktning mot förbättringar inom ramarna för TOW.  

 

Efterfrågan från ledningen anses ligga på leverans och resultat. I intervjun framgick att det 

upplevs som att ingen i verksamheten pratar i termer av 5S och standardiserade arbetssätt. 

Produktionsledarna fokuserar på att bemanna produktionsgrupperna så att de anpassas för 

möjliggörande av leverans enligt satt tidsram. Hög beläggning i verksamheten i samband 

med stor arbetsgrupp med varierade kunskap och erfarenheter av produktion, fokuserar 

produktionsledarna på att leverera maskiner framför underlättande arbete genom 

efterfrågan av standardiserat arbetssätt och 5S. Produktionsledarna anser även att ledningen 

uppmuntrar till kortsiktiga beslut och brandsläckning. Genom att reagera på problem och 

åtgärda dessa ges positiv respons, men där långsiktigt arbete inte resulterar i jämförbar 

uppmuntran.   

 

Implementeringen av 5S påbörjades genom ett signalvärde från ledningens sida. Efter 

avvecklandet av avdelningen av The Organization Way försämrades efterlevnaden av 5S i 

kontorsmiljö på grund av upphörandet av revideringar i verksamheten. Bristande 5S i 

kontorsmiljö speglar ledningens och chefernas intresse för 5S-arbetet och tydliggör för 

medarbetarna att arbetssättet inte är av stor vikt för dessa. Signalvärdet har därmed gått 

förlorat.  

  

4.2.2. Förutsättningar 

Högt orderantal i förhållande till beräknad produktionsprognos innebär att Organissation X 

är i behov av ökad arbetskraft för att lyckas producera presumerat antal maskiner inom 

angiven leveranstid. Rekryteringar påbörjas vanligtvis efter sommaren, vid låg 

produktionsnivå, för upplärning av operatörer fram till högsäsong. Organisation X befinner 

sig på en säsongsberoende marknad vilket speglas i ordertillförseln. Det stora orderantalet 

påverkar produktionsbeläggningen där tidig vår innebär ökat tryck i produktionen. Baserat 

på genomförda intervjuer framgick att ett stort antal nyanställda rekryterades kontinuerligt 

under hösten fram till högsäsong på grund av ökat antal sålda maskiner. Nyrekryterade 
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medarbetare besitter varierande kompetens och erfarenheter rörande tidigare 

produktionsarbete, vilket påverkar medarbetarnas upplärningsperiod.  

 

Samtliga nyanställda ska genomgå sekvensvis introduktion, där inledande introduktion 

består av övergripande information rörande bland annat ordning- och säkerhetsregler, 

intranät etc. Närmsta chef ansvarar sedan för avdelningsspecifik individuell introduktion. 

Produktionsledarna ansvar därmed för att introducera nya operatörer i TOW och hur detta 

är kopplat till aktuell avdelning. Nyanställda ska även introduceras i de arbetssätt och 

arbetsmetoder som används i produktionen. På grund av stort antal nyrekryterade 

medarbetare med varierade förkunskaper inom produktion, påverkas upplärningen av nya 

medarbetare. Stora arbetsgrupper utgör hinder för produktionsledarna att avsätta resurser 

till upplärning av nya medarbetare. Introduktionen av nyanställda blir bristfällig på grund 

av högt produktionstryck, låga takttider samt upprepad efterfrågan på leverans av maskiner. 

Somliga produktionsledare väljer att inte låta medarbetare fullfölja introduktionen på grund 

av återkommande efterfrågan av leverans från ledningen samt på grund av att upplärningen 

innebär reducering av tillgänglig arbetskraft, vilket påverkar produktionsgruppens förmåga 

att producera och leverera maskiner.  

 

Efterföljande introduktionsdelar inkluderar information rörande organisationens vision, mål 

och produkter, samt undervisning av TOW och TOPS. Beslut rörande avbruten 

introduktion för nyanställda medför bristande grundläggande kunskap rörande 

organisationens verksamhet och verksamhetsledningssystem. Fundamentalt för 

organisationens produktion är grundläggande kunskap och förståelse i TOW. Bristande 

kunskap utgör svårigheter i förståelse för hur organisationens prioriteringar och värdegrund 

präglar det dagliga arbetet, samtidigt som kunskapsbristen utgör hinder för efterlevnad av 

standardiserade arbetssätt. Genom intervjuerna framgick att vetskapen om de beslutade 

arbetssätten inom organisationen är bristfällig. Efter avvecklandet av avdelningen The 

Organization Way är ansvars- och ägarfördelningen otydlig, vilket resulterar i att ansvaret 

för uppföljning av efterlevnad av de standardiserade arbetssätten åsidosattes. Kunskapen 

om vilka arbetssätt som inkluderas i och utgör Organisation X standardiserade arbetssätt 
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gick förlorad. De beslutade arbetssätten tydliggörs i TOPS. Avsaknad av förståelse för och 

kunskapen om TOW innebär bristande förståelse för inkluderande arbetssätt.   

 

Det ligger i produktionsledarnas ansvar att introducera de standardiserade arbetssätten i 

produktionsgrupperna. Produktionsledarnas kunskapsbrist rörande de standardiserade 

arbetssätten påverkar efterlevnaden av de tidigare implementerade arbetssätten, på grund av 

otillräcklig upplärning av nyanställda samt bristande efterfrågan på arbetssätten av högre 

instans.  Genom intervjuerna framgick att arbetssätt som taktat flöde, frekventa leveranser 

och 5S tappat verkningsgrad och efterlevnad i produktionen. Ledningens efterfrågan på 

leveranser samt bristande vetskap om standardiserade arbetssätt och TOW, resulterar i 

åsidosättande av upprätthållande av de standardiserade arbetssätten och ett ökat fokus på 

leverans i produktionsgrupperna. Produktionsledarna har en förståelse för att avsaknad av 

arbetssätt som 5S generar slöserier i produktion. Baserat på produktionsgruppernas förmåga 

att leverera maskiner i relation till ledningens efterfrågan, negligeras 5S-arbetet i 

produktionen. Monteringslinornas takt-klockor valdes även att stängas av på grund av att 

slöserier i produktionen minimerat arbetssättets verkningsgrad. 

 

Produktionsledarna anser baserat på leveransläget att resurser inte kan avsättas för 

utbildning av TOW och dess inkluderade delar. Trots det framgår att produktionsledarna 

har en förståelse för att värdeskapande arbete utgör minoriteten av total monteringstid. 

Negligering och åsidosättande av 5S-arbete och bristande kunskap i 5S påverkar 

produktionen genom uppkomst av slöserier. Sökande efter material, verktyg eller 

hjälpmedel upptar tid, som ökar total monteringstid. Ordning och reda saknas av operatörer 

i produktionen men där förståelsen och kunskapen om 5S och dess genomförande är 

bristande. Kunskapsbristen rörande 5S påvisas genom att grundläggande arbete inte 

genomförs. Resultatet av uteblivet arbete av 5S påvisas genom i låg produktivitet och 

ineffektivt arbete. 

 

För framtida pådrivning av 5S och standardiserade arbetssätt i produktionen önskar 

produktionsledarna ett enhetligt tillvägagångssätt för hur arbetet skall genomdrivas, för att 

minimera riskerna för suboptimering. Det vill säga saknas ett standardiserat arbetssätt för 
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hur implementering och pådrivande av arbetssätten skall genomföras i verksamheten. Det 

framgår därmed att en stödjande funktion som ansvarar för och driver TOW samt utarbetar 

enhetliga standardiserade arbetssätt för genomdrivandet saknas och efterfrågas. Det framgår 

även att i det dagliga arbetet uppfattas som svårt att diskutera och samtala om TOW. 

Meningsskiljaktigheter och otydligheter rörande TOW och TOPS är svåra att diskutera och 

reda ut när ingen funktion eller individ står som ägare och ansvarig för vidareutvecklande 

av produktionsledningssystemet och dess kultur.  

 

4.2.3. Kontroll och uppföljningsfunktion 

I samband med avvecklandet av avdelningen The Organization Way upphörde 

uppföljningar och kontroller av implementerade 5S-objekt. Ansvaret för genomförande av 

interna revideringar i verksamheten fördelades inte vidare efter avvecklandet, vilket 

resulterade i upphörande av revideringarna. I anknytning till att revideringarna av The 

Organization Way upphörde reducerades även de interna revisionerna av 

produktionsledarna. Produktionsledarnas revisioner avstannade baserat på att efterfrågan av 

uppföljning av 5S-objekt och förbättringsarbeten upphörde. När revideringarna upphörde 

visade ledningen ingen fortsatt efterfrågan på 5S-objekt eller förbättringsarbeten, vilket 

influerat organisationen. Därmed avtrappades motivationen och viljan för genomdrivande 

av 5S-objekt och förbättringsarbeten.  

 

Vid avvecklandet av avdelningen The Organization Way upphörde även uppföljnings- och 

belöningssystemet VIKKIS. Vid avvecklandet minskade efterfrågan på 5S-objekt och 

förbättringsarbeten. Mätvärden och uppföljningar av efterlevande av arbetssätt 

minimerades och försatte leverans och resultat som ett mer centralt mätetal. Genomförda 

intervjuer påvisade att ansvaret för standardiserade arbetssätt och 5S är 

produktionsledarnas. VIKKIS var även ett system som bedömde produktionsledarnas 

förbättrings- och 5S-arbete genom kontinuerlig kontroll och efterfrågan från ledningen. 

Produktionsgruppens prestation var direkt kopplat till produktionsledarens förmåga att leda 

laget i rätt riktning mot ett gemensamt uppsatt mål. Vid avvecklande av VIKKIS 

uppfattades det som att 5S och 5S-objekt inte längre var av stor vikt och dess innebörd 

började gå förlorad. Efterfrågan eller uppföljning av produktionsledarnas arbete rörande 
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standardiserade arbetssätt eller 5S är därmed försumbar vilket påvisas genom ökat fokus 

och efterfrågan på leverans och resultat från produktionsledarna. 

 

Lagens ledningsgrupper hade för avsikt att genomföra kontroller på veckounderhåll i 

produktionsgrupperna. Det framgick av intervjuerna att underhåll genomförs i varierande 

omfattning i produktionen. Produktionsgrupper där dagligt underhåll är av stor vikt för 

produktionsgruppens drift genomförs dagligt underhåll i större omfattning än övriga 

produktionsgrupper.  Uppföljning och genomförande av dagligt- och veckounderhåll är i 

jämförelse med tidigare bristfällig. Uppföljningslappar för kontroll av det dagliga 

underhållet är placerade på varje avdelning. Lapparna inkluderar aktiviteter som ska 

genomföras under aktuell arbetsdag. Vid genomförda aktiviteter vänds lappen för 

visualisering av att det dagliga arbetet blivit genomfört. Det framgick under intervjuerna att 

uppföljningslapparna för dagligt underhåll inte är uppdaterade. Aktiviteterna för dagligt 

underhåll är inaktuella vilket är en av orsakerna till att det bakomliggande arbetet för 

dagligt underhåll inte genomförs.    

 

4.2.4. Produktionsgrupp och lag  

Högt produktionstryck med en efterfrågan på leverans, där produktionsledarna ska leda 

medarbetare med varierande praktisk erfarenhet och kunskap av produktion och 

organisationens produktionsledningssystem, bidrog till leverans och resultatfokus hos 

produktionsledarna. Leveranskrav från ledning och yttre krav från kund är en bidragande 

faktor till att produktionsledarna fokuserade på att bemanna produktionsgrupperna till 

lämplig omfattning för möjliggörande av produktion inom angivna tidsramar. 

Produktionsledarna och medarbetarna anser därmed att resurser inte kan avsättas för 

upplärning av medarbetare eller för systematiskt förbättringsarbete. Arbete med 

upprätthållande av 5S är bortprioriterat på grund av att 5S-arbete inte är värdeskapande 

aktiviteter för kund. Avsaknaden av efterföljande av 5S och 5S-objekt genom att 

upprätthålla en strukturerad och renlig arbetsplats påverkar produktionens produktivitet 

genom inkludering av slöserier i form av bland annat onödiga rörelser, ouppfyllda 

kundkrav och onödigt lager. Det upplevs svårt att hitta rätt verktyg, material och tillbehör 

vid rätt tillfälle på grund av bristande 5S arbete.  
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Avsaknad av efterlevande av 5S och 5S-objekt anses även vara bristfällig vid låg 

produktionsbeläggning i verksamheten. Inga 5S-objekt är aktuella i produktion där 

produktionsgrupperna aktivt arbetar för att förbättra eller upprätthålla dessa. Nyanställda 

operatörer bemöter hinder i upplärningen på grund av bristfälligt 5S arbete genom 

svårigheter att hitta verktyg, föremål, aktuella ritningar och rätta fixturer. Avsaknad av en 

strukturerad arbetsplats bidrar till slöserier och svårigheter för samtliga operatörer i 

arbetsytan. Det framgick i intervjuerna att somliga operatörer ifrågasätter avsaknaden av 5S 

och anledningen till att dagligt underhåll inte genomförs som planerat enligt placerade 

uppföljningslappar. Uppföljningslapparna för dagligt underhåll är inaktuella i förhållande 

till det underhåll som behövs genomföras i verksamheten. Det framgick i intervjuerna att en 

viss otydlighet förekommer gällande vem som bär ägaransvaret för uppdatering av 

uppföljningslapparna.  

 

Lagens ledningsgrupper ansvarade för uppföljning av dagligt underhåll. 

Ledningsgruppernas sammansättning och arbetsområde har utvecklats och ändrat riktning. 

Rollsammansättningen i ledningsgruppen förändrades genom att lagkapten ofta övertog 

kvalitetssamordnarens ansvarsområde. Därmed minimerades ledningsgruppen genom 

lagkaptenens dubbla roller. Lagkaptenens beslutsmakt i ledningsgruppen ökade och en 

individs infallsvinkel och åsikter eliminerades. Det framgick genom intervjuerna att rollen 

som förbättringssamordnare har avvecklats. Förbättringssamordnaren var en operatör med 

ökat ansvar för genomdrivande av förbättringar och 5S-objekt i verksamheten. 

Förbättringssamordnare och dess närverk för samverkande förbättringsarbeten saknas.  

 

Det framgick i intervjuerna att ett förbättringssystem för dokumentering av framtida och 

uppföljning av genomförda förbättringar saknas. Förbättringslistor nyttjas i verksamheten 

men där produktionsledaren inte anses ha resurser till ordentlig uppföljning. 

Förbättringslistorna är enskilda för varje produktionsgrupp där somliga produktionsgrupper 

inte nyttjar förbättringslistorna. Ett enhetligt förbättringssystem, liknande VIKKIS, saknas 

av produktionsledarna för undvikande av suboptimering.  
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4.3. Gap-analys 

4.3.1. Ledning  

Tabell 2 (s. 45) tydliggör för tidigare och nuvarande arbete enligt 5S i organisationen i 

förhållande till information rörande specifikt ämne framkommen genom intervju med 

konsult inom 5S-implementering. Intervjuad konsult inom 5S-implementering förtydligar 

att ledningen har som uppgift att efterfråga 5S i verksamheten och möjliggöra för 

implementering och fortsatt förbättringsarbete, genom avsättning av resurser och 

upprättande av system eller funktioner som underlättar för arbetet. I förhållande till tidigare 

arbete enligt 5S i organisationen, återfinns överensstämmande faktorer. Ledningen 

efterfrågade 5S i verksamheten genom revideringar, agerande som förebilder samt visade 

sitt engagemang genom avsättande av resurser till förbättringsarbete. Avvecklandet av 

avdelningen The Organization Way och VIKKIS uppfattades som en handling som 

markerade 5S-arbetet som mindre betydelsefullt i förhållande till leverans och resultat. 

Skifte av fokus från uppföljning av förbättringsarbeten och revideringar till formulerade 

leveransmål upplevs i samband med avvecklandet av stödsystem och stödfunktioner att 

ledningen inte efterfrågar eller förstår betydelsen av ett strukturerat 5S-arbete. Konsulten 

tolkade situationen som att verktyg, arbetssätt och hjälpmedel för efterlevnad av 5S finns 

till befogande i verksamheten, men där ledningens ageranden och engagemang är en central 

faktor till organisationens åsidosättande av 5S. 

 

Tidigare genomfördes kontroller av underhåll, 5S-objekt och förbättringsarbeten. 

Avdelningen The Organization Way ansvarade för övergripande revideringar och 

produktionsledarna genomförde kontinuerliga revideringar för ökad uppföljning i 

produktionen. Konsulten menar att produktionsledarna är de som ska ansvara för 

uppföljning och kontrollering av 5S i verksamheten. Uppföljningarna skall även 

genomföras tillsammans med en medarbetare veckovis där även en större revision bör göras 

en gång i månaden av chefer i högre hierarkiskt led. Tidigare struktur för uppföljning och 

kontroll stämmer överens med de riktlinjer som konsulten tydliggör. Det nuvarande arbetet 

enligt kontroll och uppföljning är bristfälligt där revideringar och uppföljningar inte 

genomförs på grund av icke existerade enhetliga system eller arbetssätt som standardiserar 

uppföljningsarbetet. Bristande uppföljning och kontroll resulterar i att uppföljningslapparna 
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blivit inaktuella och innehåller felaktig information. Det bakomliggande arbetet för 

underhåll genomförs därmed inte, vilket har en negativ påverkan på organisationens 

säkerhet och drift. 

  

Tabell 2.  

Gap-analys av ledning 

 

Not. Gap-analys mellan tidigare och nuvarande arbete enligt 5S i jämförelse med resultatet 

från intervju 3 

 - Nyckelord  - Konsult 5S-implementering 

Ledning 

Efterfrågan av 5S, TOW 

och standardiserade 

arbetssätt

Bristande efterfrågan av 

5S och standardiserade 

arbetssätt

Efterfråga 5S i verksamheten och 

underlätta och möjliggöra för 

implementeringen

Signalvärde Leveransfokus Ledningens engagemang är 

viktigt och verkar vara bristfälligt

Efterfrågade 

uppföljningar och 

kontroll av 

efterlevnaden

Kunskap och förståelse 

för effekten av 5S och 

standardiserade 

arbetssätt upplevs vara 

bristande 

Revisioner genomfördes 

av TOW en gång i 

månaden 

Inga revsioner eller 

uppföljningar 

genomförd 

För in ett system för efterfrågan 

och uppföljning 

Produktionledarna 

genomförde revidering 

varannan vecka 

Dagligt-/veckounderhåll 

genomförd i varierande 

utsträckning 

Produktionsledarna ansvarar för 

uppföljning och revidering 

Uppföljning och 

kontrollering av det 

dagliga/veckovisa 

underhållet 

Uppföljningslappar 

används ej och 

innehåller ej aktuell 

information

Revideringar genomförs 

veckovis med produktionsledare 

tillsammans med en 

medarbetare. 

Större revidering en gång i 

månaden av individ med högre 

hirarkisk rang

KPI-mätetal för 

förbättringsarbeten samt 

avvikelser från 

revideringar (VIKKIS)

Leveransmål och 

resulatmål

Upprätta mål för 5S-arbetet

Arbetade för att 

upprätthålla standarder

 -  Ledningens 

engagemang 

 - Vision, mission 

och mål

 - Kontroll och 

uppföljning 
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Vision och målbild för 5S saknas i Organisation X. Inga målsättningar rörande 5S-objekt 

eller 5S-arbete existerar eller följs upp i verksamheten. Tidigare fanns målsättning för 

implementerade 5S-objekt i verksamheten, samt uppföljning av dessa i förhållande till 

målsättning. Vision för 5S-arbetet framgick inte i intervjuerna. Baserat på konsulten är en 

målbild, vision och målsättningar viktiga för ett lyckat 5S-arbete.  

 

4.3.2. Organisering  

Tidigare var Organisation X organiserade för underlättande av efterlevnad och pådrivande 

av 5S i verksamheten, se tabell 3 (s. 47). The Organization Way ansvarade, efterfrågade, 

drev och följde upp arbetet enligt TOW. Ledningsgrupper för varje arbetslag bestod av 

förbättringssamordnare som ansvarade för pådrivande av förbättringar och 5S-arbeten i 

varje arbetslag. Förbättringssamordnare och dess möjligheter för nätvärkande för 

förbättringar upphörde efter avvecklandet av TOW. Ägarskapet och rollfördelningen av 

blev otydligt efter avvecklandet vilket resulterade i att viktiga aktiviteter åsidosattes.  

Ägaransvaret och drivandet av 5S-arbetet ligger på produktionsledarna, vilka de har en 

vetskap om. Rollfördelning och övergripande ägaransvar av TOW är otydligt vilket 

resulterar i en uppfattning av det är svårt att diskutera TOW och dess ingående delar. 

Genomförd intervju med konsult påvisade att den operativa kärnan skall genomdriva 5S-

arbetet och att det är produktionsledarna som ansvarar för efterfrågan och uppföljning av 

arbetet. Produktionsledarnas ansvar för 5S-arbetet är överensstämmande med resultatet från 

intervjun med konsulten. Medarbetarnas ansvar för genomdrivandet av 5S-arbetet är dock 

bristfälligt i förhållande till genomförd intervju med konsult.  

 

Konsulten anser att ledningen skall möjliggöra för 5S-arbete genom bland annat avsättande 

av resurser för förbättringsarbete. Resurser för arbete enligt 5S och ständiga förbättringar 

avsätts inte i förhållande till tidigare arbete. Tidigare avsattes 2-3h i veckan för 

förbättringsarbete i produktionsgruppen. Det återfinns därmed en skillnad mellan tidigare 

arbete och nuvarande arbete i förhållande till avsättning av resurser. Det återfinns även en 

skillnad mellan det nuvarande arbetet enligt 5S och de kommentarer konsulten angav för 

nyckelordet. 
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Tabell 3. 

Gap-analys av organisering 

 

Not. Gap-analys av tidigare och nuvarande arbete enligt 5S i jämförelse med resultatet från 

intervju 3  

Organisering 

Avdelningen TOW ägde, 

ansvarade och 

förmedlade 5S, 

standardiserade 

arbetssätt och TOW

Otydlig överlämning av 

ägarskap och drivande 

ansvar vid avvecklandet 

av TOW

Den operativa kärnan ska driva 

5S-arbetet och 

förbättringsarbetet

Ledningsgrupper för 

varje lag

Svårt att prata TOW när 

ingen funtktion, 

avdelning eller tjänst 

äger det

Produktionsledarna ansvarar för 

efterfårgan, uppföljning och 

revideringar

Förbättringssamordnare 

hade möjlighet att 

nätverka för 

förbättringar 

Förbättringssamordnare 

och dess möjligheter för 

nätverkande finns inte 

Grunden och verktygen för lyckat 

5S-arebete verkar finnas i 

verksamheten

Förbättrings-samordnare 

hade en drivande roll i 

produktions-grupperna 

Tydligt att 

produktionsledarna 

ansvarar för 5S för 

vardera avdelning 

Vissa otydligheter 

rörande ägarskap av 

övergripande arbete 

enligt TVW, 

standardiserade 

arbetssätt och 5S

Otydligt vilka de 

standardiserade 

arbetssätten är 

2-3 h i veckan avsattes 

till förbättringsarbeten / 

5S-objekt 

Stor omsättning av 

personal

Avsett tid till förbättringsarbete 

och implementeringsarbete

Svårt att hitta tid till 

förbättringsarbeten och 

5S-arbete

Inte alltid möjligt att 

låna personal från RVS 

för introduktuktion av 

nyanställda 

Stora arbetsgrupper

Ingen tid är avsatt för 

förbättringar och 5S-

arbete

 - Resurshantering

 - Roll- och 

ansvarsfördelning 
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4.3.3. Produktionsgrupp 

Vid genomförda intervjuer framkom skilda åsikter rörande om utbildning i 5S 

genomfördes, se tabell 4. Ett resultat påvisade att grundläggande utbildning genomfördes, 

där det andra resultatet påvisade att införskaffande av kunskap rörande 5S låg i 

medarbetarnas ansvar.  Det existerar därmed skillnader intern rörande utbildning och 

kunskap, för tidigare arbete enligt 5S.  

 

Nuvarande utbildning i 5S inkluderas i introduktionen från produktionsledarna. På grund av 

efterfrågan på leverans, resursbrist och hög beläggningsnivå avsätts inte tid till introduktion 

och upplärning. Somliga produktionsledare beslutar att avbryta upplärning och utbildning 

för nyanställda medarbetare, vilket exkluderar utbildning i organisationens 

produktionsledningssystem och dess inkluderande element. Baserat på de skilda 

meningarna rörande tidigare utbildning i 5S, kan eventuella gap finnas mellan tidpunkterna.  

  

Tabell 4. 

Gap-analys av produktionsgrupp 

 

Not.  Gap-analys av tidigare och nuvarande arbete enligt 5S i jämförelse med resultatet från 

intervju 3.  

 

 

Produktionsgrupp

Ingen gemensam 

utbildning, eget ansvar

Somliga 

produktionsledare 

avbryter introduktion 

pågrund av tidsbrist 

 -

Grundläggande arbete 

enligt 5S

Ingen grundläggande 

utbildning i TOW vid 

avbruten intro

Ingen utbildning i 5S 

Kunskap och utbildning i 

5S och TOW är bristfällig

 - Utbildning och 

kunskap 
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4.4. Gap-modell 

TOW-filosofin anger att 5S och standardiserade arbetssätt bland annat är centrala arbetssätt 

för organisationens produktion. Beslutande av att arbeta enligt 5S i verksamheten innebär 

indirekt att effekterna av 5S är utlovat erbjudande från Organisation X. TOPS anger att 5S 

är ett beslutat arbetssätt som förbättrar bland annat arbetsmiljön och säkerheten.  

Medarbetare kan baserat på TOW förvänta sig att organisationen erbjuder ett system som 

lever upp till bland annat en strukturerad arbetsplats och säker arbetsmiljö. Medarbetarnas 

förväntningar är oförändrade i förhållande till tidigare arbete enligt 5S, på grund av att 

organisationen ännu arbetar enligt TOW.  

 

4.4.1. Gap-modell för tidigare arbete enligt 5S  

Tidigare arbete enligt 5S påvisade att arbetet efterlevdes till hög grad, där medarbetare såg 

effekterna av genomfört 5S-arbete. De gap som identifierats mellan medarbetarnas 

förväntningar och erhållet erbjudande redovisas i tabell 5 (s. 50). Identifierat gap uppstod 

mellan företagets uppfattning om medarbetarnas förväntningar och det utformade arbetet.  

Gapet präglades främst av de strategier organisationen valt för implementering och 

efterlevnad av 5S. Bristande vision, mission och målsättning för arbetet enligt 5S kan 

påverka det erbjudande som medarbetarna tar del av. Avsaknad av en väl utarbetad vision, 

mission och målsättning utgör hinder för produktionsledarna att förbättra 5S-arbetet. Gapet 

utgjordes även av brist på utarbetad förbättringsprocess. Hur Organisation X skulle 

förbättra 5S-arbetet för minskning av resursförbrukning för upprätthållande av 

standardiserad nivå, framgick inte. Målsättning och strategi gällande förbättring av 5S-

arbetet var inte utarbetad.   
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Tabell 5.  

Identifierade gap för tidigare arbete enligt 5S 

 

Not. Sammanställning av identifierade gap genom gap-modellen  

 

Oavsett identifierade gap i framtagningsprocessen återfanns inget gap mellan 

medarbetarnas förväntningar och erhållet erbjudande. Organisation X erbjöd medarbetarna 

en säkrare miljö och arbetsplats genom vald strategi. Organisationen uppfyllde därmed det 

utlovade erbjudandet till medarbetarna oavsett de gap som identifierades.   

 

4.4.2. Gap-modell för nuvarande arbete enligt 5S 

Flera gap identifierades för framtagningsprocessen för det nuvarande arbetet enligt 5S. 

Tabell 6 (s. 51) illustrerar identifierade skillnader mellan medarbetarnas förväntade resultat 

av 5S och det utarbetade erbjudandet. Medarbetarna förväntar sig de effekter som 5S 

medför, men där erhållet erbjudande från Organisation X avviker från utlovat erbjudande. 

Medarbetare i produktionsgrupp 431 redovisade att arbetsplatsen är ostrukturerad och rörig. 

Baserat på att Organisation X utlovat en säker och strukturerad arbetsplats, baserat på 

TOW, uppfyller inte erhållet erbjudande medarbetarnas förväntningar.  

  

Tidigare arbete

Gap 1

Gap 2

 - Vision och mål

 - Avsaknad av förbättringsprocess

Gap 3

Gap 4

Gap 5
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Tabell 6. 

Identifierade gap för nuvarande arbete av 5S 

 

Not. Sammanställning av identifierade gap genom gap-modellen 

 

Gap 1. Insamlat material belyser inte i vilken grad ledningen har en förståelse för 

medarbetarnas förväntningar och behov. Baserat på frånvaro av information rörande 

ledningens förståelse för medarbetarnas behov kan kommunikationen mellan medarbetare 

och ledningen vara bristfällig. Medarbetarna menar att kommunikationen vid förändringar i 

arbetsrutiner inte kommuniceras samt att framlagda förbättringsförslag inte följs upp. 

 

Gap 2. Inga uppföljningar eller revideringar genomförs vilket uppfattas som att efterlevnad 

av arbetssätt inte prioriteras eller är av stor betydelse för ledningen. Det upplevs därmed 

som att ledningen inte ser effekten av 5S och anser att detta är oviktigt. Bristen av kunskap 

hos ledningen rörande 5S och dess effekter är därmed en påverkande roll som kan påverka 

utformandet av ett erbjudande som ska uppfylla medarbetarnas krav. Andra orsaker till 

gapet utgörs av bristande vision, mission och målsättning. Produktionsledare vet inte hur 

arbetet systematiskt skall genomdrivas på grund av avsaknad av utarbetad strategi för hur 

implementering och förbättringsarbeten ska genomföras.  Gapet mellan uppfattningen om 

kundens förväntningar och utformningen av hur implementeringen skall genomföras är 

därmed bristfällig och utgör ett gap för organisationens efterlevnad av 5S. 

Nuvarande arbete

Gap 1

 - Bristande inblick och kommunikation

Gap 2

 - Bristande kunskap och förståelse av 5S, dess innebörd och effekter

 - Tron om "att det inte är viktigt" 

 - Bristande, vision, mission, mål och strategi

 - Avsaknad av förbättringsprocess

Gap 3

 - Otydlig roll- och ansvarsfördelning

 - Bristande kunskap 

Gap 4

 - Utlovat för mycket

Gap 5

 - Hög resurskostnad i förhållande till resultat av erhållet erbjudande

 - Skillnader mellan förvätningar och erhållet erbjudande 
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Gap 3, inkluderar faktorer inom organisationen som påverkar resultatet av erbjudandet. 

Produktionsledarna uttalade att kunskapen om 5S och de standardiserade arbetssätten är 

bristfällig, där stödsystem och stödfunktioner inte finns tillgängliga för underlättande av 

produktionsledarnas arbete. Kunskapsbristen och avsaknad av ett enhetligt system påverkar 

erbjudandet genom att implementering och förbättringsarbeten genomförs på varierande 

sätt baserat produktionsledarens kunskapsnivå av 5S-systemets omfattning och ingående 

moment. Brist på utbildning i TOW och 5S utgör därmed ett gap som förhindrar 

organisationen att erbjuda medarbetarna de resultat som är utlovat.   

 

Gap 4 innebär skillnader i förmedlingen ut mot kund och det utarbetade erbjudandet. 

Organisation X driver inte 5S systematiskt i verksamheten. Genom uttalande om att TOW 

utgör grunden för organisationens produktion uttalar Organisation X att 5S genomdrivs i 

verksamheten. Det är därmed en skillnad mellan det arbete som speglas ut mot 

medarbetarna i förhållande till det arbete som genomförs i verksamheten. Erbjudandet mot 

kund speglar inte verkligheten vilket utgör falska förhoppningar till medarbetare och 

kunder. 

 

Gap 5, utgör skillnaden mellan det Organisation X utlovat och erhållet erbjudande. 

Medarbetarnas förväntningar på erhållet erbjudande från organisationen är att arbetet skall 

generera i säker och strukturerad arbetsmiljö. Nuvarande arbete enligt 5S är bristfälligt 

vilket resulterat i en ostrukturerad arbetsmiljö. Organisation X lever därmed inte upp till 

uttalat erbjudande.  

 

Efterlevnad av 5S kräver på grund av bristande avsättning av resurser att 

produktionsledarna måste avsätta produktionstimmar för genomdrivande av 5S-arbete. 

Avsättande av produktionstimmar påverkar produktionsgruppens förmåga att leverera 

maskiner. Nuvarande arbete enligt 5S innebär därmed en högre resurskostnad i förhållande 

till det resultat av 5S-arbete som Organisation X erbjuder. Den nuvarande strategi, ledning 

och arbete enligt 5S är bristfällig vilket påverkar 5S-arbetets kvalitet och effekter. 

Montörerna är därmed inte villiga att spendera produktionstimmar på 5S-aktiviter som inte 

är samordnade och inte kan garantera direkta effekter i form av förbättrad säkerhet. 
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4.5. Kulturell analys 

Utsagor från insamlade brev strukturerades upp i förhållande till utsagans förhållningssätt 

gällande flexibilitet, internt eller externt fokus, förändringshastighet och förändringsstorlek. 

Faktorerna är förknippade med de dominerade organisationskulturerna i modellen CVF. 

Utsagorna strukturerades därmed efter den organisationskultur utsagan främst är förknippad 

med i förhållande till de kopplade aspekterna. Tabell 7 illustrerar utsagorna för respektive 

organisationskultur. 

 

Tabell 7. 

Resultat, strukturering av utsagor  

 

Not. Strukturering av utsagor för respektive dominerade organisationskultur 

 

Det framgår baserat på antalet utsagor att en rationell kultur främst präglar kulturen.  Det är 

den rationella kulturen och gruppkulturen som flest medarbetare valt att belysa i 

konstruerade brev. Åtta av medarbetarna belyste samarbete och trivsel i gruppen vilket 

påvisar för inslag av en gruppkultur i produktionsgruppen. Den mest dominerade kulturen i 

produktionsgrupp 431 är rationell kultur. Utsagor rörande den rationella kulturen påpekade 

att arbetsklimatet präglas av snabba förändringar gällande chef- och personalomsättning, 

där arbetssituationen stundtals var stressig samt där fokus ligger på resultat och leverans. 

Utsagor nämnde även att arbetet upplevs som spännande och utmanande vilka är ord som 

förknippas med den rationella kulturen baserat på dess tävlingsinriktade inriktning. Utsagor 

rörande den hierarkiska kulturen präglades av utsagor som belyste kontroll, logistik och 

informationsförmedling. Flera utsagor belyste behovet av kontroll på arbetsplatsen. En 

efterfrågan på kontroll, struktur och ordning på arbetsplatsen påvisar att kontroll och 

struktur är viktiga element för produktionsgruppen.  

 

Personer Utsagor

Utvecklande kultur 1 st 1 st

Rationell kultur 9 st 16 st

Hierarkisk kultur 6 st 7 st

Gruppkultur 8 st 9 st
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Figur 12 visualiserar att organisationskulturen främst präglas av stabilitet och kontroll. I 

förhållande till övriga element i modellen framgår att produktionsgruppen i större 

utsträckning förhåller sig till snabba förändringar i förhållande till förändringsaspekten. 

Figur 12 illustrerar även att produktionsgruppen även har ett externt förhållningssätt. Det 

innebär att produktionsgruppen fokuserar på externa aspekter som leverans och 

marknadsandelar framför interna aspekter som processer.    

 

 

Figur 12. Resultat av brevmetod redovisat i eget upprättat polärdiagram inkluderande 

kulturella aspekter för CVF (Cameron, et al., 2014, s. 212).    
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5. Analys  

 

Följande avsnitt analyserar framtaget resultat i förhållande till relevant teori inom ämnet. 

Kapitlet är strukturerat enligt studiens frågeställning för särskiljande av analysens 

inriktning.  

  

5.1. Vilka faktorer upplevs hindra uppfyllandet av 5S? 

Förändringar i sociala system är beroende av ett anpassat ledarskap efter vald 

förändringsstrategi och den sociala kontext förändringen befinner sig i (Jacobsen, 2013, p. 

169). Förändringens ledarskap, strategi och sociala sammansättning var därmed centrala 

delar för återimplementering av arbetssättet 5S i produktionsgrupp 431. Framtagna 

hindrande faktorer analyseras utifrån organisation och ledning för anpassning till 

förändringsens sammansättning.  

 

5.1.1. Organisering  

Vid implementering av 5S i Organisation X avsattes två till tre timmar i veckan för 

implementering av 5S-objekt och förbättringsarbeten. Den tidigare organiseringen för 

möjliggörande och underlättande av arbete enligt 5S har upphört, vilka är viktiga 

förberedelser för underlättande av implementering och efterlevnad av 5S (WCM Consulting 

AB, 2016). Förbättringssamordnarens ökade ansvar har försummats, ledningsgruppernas 

uppföljnings- och kontrollansvar har avtagit och forumet för nätverkande för förbättringar 

har gått förlorad. Tidigare organiseringen genom förbättringssamordnare och 

ledningsgruppens ansvarsområde underlättade för efterlevnad av 5S (WCM Consulting AB, 

2016). Förbättringssamordnare existerar idag inte i samtliga produktionsgrupper, alternativt 

där dess ansvarsområden förändrats sedan tidigare rollbeskrivning. Produktionsledarna äger 

ansvaret för 5S-arbetet i Organisation X. Ledningsgruppens förändrade arbetsuppgifter i 

förhållande till eventuell avsaknad av förbättringssamordnare upplever produktionsledarna 

utgöra svårigheter för genomdrivandet av arbetet. Rollbeskrivningar är inte uppdaterade 

sedan avvecklandet av avdelningen The Organization Way. Ägaransvaret och 

rollfördelningarna är enligt produktionsledarna oklart. Baserat på avvecklandet av 

avdelningen The Organization Way är ingen funktion vidare ansvarig för 5S eller TOW. 

Det uppstår därmed osäkerhet hos produktionsledarna när frågor rörande TOW eller 5S 
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uppstår.  Arbetsbeskrivningarna är anpassade enligt tidigare arbete enligt 5S. 

Rollbeskrivningen för förbättringssamordnaren inkluderar nätverkande för 

förbättringsarbeten inom organisationen, där forumet för nätverkande av förbättringar har 

gått förlorad. Rollbeskrivningarna är sedan avvecklandet av avdelningen The Organization 

Way inte uppdaterade, där avdelningen står som ägare för rollbeskrivningarna. Det råder 

därmed otydligheter rörande nuvarande uppdatering- och ägandeansvar. Uppdatering av 

rollbeskrivningar och ansvarsfördelning är viktiga aktiviteter för ökad förankring av 

förändringen i verksamheten (WCM Consulting AB, 2016; Svenningsson och Sörgärde, 

2014, ss. 78-79). Den otydliga roll- och ägaransvarsfördelningen sprider osäkerhet hos 

produktionsledarna och medarbetarna vilket bidrar till ökad motståndskraft för 5S-arbete 

vilket bidrar till åsidosättande av arbetssättet (Jacobsen, 2013, ss. 206-207).  

  

Produktionsledarna ansvarar för utbildning av nyanställda medarbetare i berörda arbetssätt 

inkluderande i TOW och TOPS. Upplärningen av standardiserade arbetssätt åsidosätts av 

produktionsledarna baserat på ledningens efterfrågan på leverans och resultat. Det höga 

produktionstrycket i relation med ledningens efterfrågan på leverans bidrar till att 

produktionsledarna avbryter introduktion och upplärning av nyanställda för möjliggörande 

av leverans av maskiner inom angivna tidsramar. Den avbrutna introduktionen i TOW och 

5S påverkar medarbetarnas kunskap och förståelse för 5S och dess effekter. Medarbetarna 

är de som ska driva förändringsarbetet och äger förändringen (Jacobsen, 2013, s. 191). 

Grundläggande kunskap och utbildning i ämnet är därmed centralt för lyckad 

implementering och arbete enligt 5S (WCM Consulting AB, 2016). Bristande kunskap i 5S 

och de ingående momenten för upprätthållande av 5S i verksamheten påverkar 

efterlevnaden av arbetssättet. Vid avbruten introduktion och upplärning begränsas 

medarbetarnas kunskap om 5S, vilket reducerar medarbetarnas möjligheter till att arbeta 

enligt arbetssättet. Den bristande möjligheten för medarbetare att få kunskap och förståelse 

för 5S i samband med resursbrist i produktionen bidrar till att 5S-arbetet blir åsidosatt. 

 

VIKKIS inkluderade målsättningar för förbättringsarbeten och revideringar. Vid 

avvecklandet upphörde målsättningarna för 5S- och förbättringsarbeten, där nuvarande 

målsättningar främst är resultat- och leveransrelaterade. Målsättningen för arbete enligt 5S 
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och förbättringsarbeten har i och med avvecklingen av VIKKIS upphört. Strävan mot 

framtida mål är grundläggande för organisatoriska förändringsarbeten (Sveningsson och 

Sörgärde, 2014, ss. 110-114; Jacobsen, 2013, ss. 180-181; 196-198), där avsaknaden av 

målsättning för arbete enligt 5S utgör svårigheter för upprättande av gemensam strategi. 

Produktionsledarna anser att det är svårt att arbeta enhetligt med 5S i verksamheten när 

ingen strategi är utformad. Bristande målsättning och vision för arbetssättet utgör grunden 

till problematiseringen för ett gemensamt arbetssätt av 5S, där visionen utgör målvärdet 

som strategin ska uppnå (Jacobsen, 2013, s. 198). Produktionsledarna anser att en 

gemensam strategi för 5S-arbete bör existera för att undvika suboptimering och leda 

medarbetarna åt en gemensam riktning. Strategin för förändringsarbetet påverkar 

organisationens förmåga att generera värdeskapande produkter (Jacobsen, 2013, s. 198) 

vilket innebär att produktionsledarnas strategi för genomdrivande av 5S hade kunnat 

generera skilda resultat vid aktivt arbete enligt 5S (s. 68). Bristen av vision ökar därmed 

risken för suboptimering i verksamheten samt risken för varierade resultat av 5S-arbetet. 

Visionen utgör målbilden för det läge verksamheten vill sträva mot (Sveningsson och 

Sörgärde, 2014, ss. 110-114; Jacobsen, 2013, ss. 180-181; 196-198), vilket även utgör 

svårigheter för produktionsledarna att leda medarbetarna och 5S-arbetet mot förbättrade 

resultat. Avsaknaden av en utarbetad vision har därmed en bidragande effekt på 

förändringens resultat.   

 

Grundat på avsaknad av upprättad strategi uppstår svårigheter för produktionsledare att leda 

medarbetarna och dess arbete inom ramarna för TOW. Vid avvecklandet av avdelningen 

The Organization Way fördelades ägaransvaret och drivandet av 5S till produktionsledarna. 

Produktionsledarnas bristande kunskap och förståelse för TOW och dess ingående 

komponenter skapar hinder för ledarskapet i enlighet med TOW. 5S arbete är ett praktiskt 

arbete där grunden är att lära av misstag för personligt och organisatoriskt lärande (Liker, 

2009, ss. 354-358). Bristen på nuvarande riktlinjer utgör svårigheter för personlig och 

yrkemässig utveckling genom praktiskt lärande (Jacobsen, 2013, s. 170). Utan tydliga 

riktlinjer eller god kunskap och förståelse för TOW är det svårt för produktionsledarna och 

medarbetarna att veta när arbete sker utanför produktionsledningssystemets angivna ramar. 

Att lära genom misstag är därmed svårt baserat på att ingen utarbetad strategi finns för 5S. 
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Ledarnas ansvar är att motivera, stötta och coacha medarbetarna i 

implementeringsprocessen (Liker, 2009, s. 188). Avsaknad av tydliga riktlinjer för ledning 

av 5S-arbetet samt bristande kunskap och förståelse för 5S och TOW, utgör hinder för 

produktionsledarna att fullfölja förpliktelserna. Organisation X genomför inga uppföljande 

utbildningar av TOW eller TOPS efter genomförd introduktion. Produktionsledarnas 

kunskap är direkt avgörande för till vilken grad de kan stötta och coacha medarbetarna i rätt 

riktning inom ramarna för TOW, baserat på att utbildningsmöjligheter för vidare 

kunskapsutveckling inte erbjuds i organisationen. Det otydliga ägaransvaret för TOW utgör 

även svårigheter för produktionsledarna att efterfråga ökad stöttning i vidare lärande av 

TOV eller 5S. Ledningens bristande efterfrågan av 5S har därmed även påverkat 

produktionsledarnas och medarbetarnas möjligheter för vidare utveckling och lärande av 

TOW och 5S.  

 

Tidigare implementering genomfördes på 5S-objekt. Genom kontinuerlig implementering 

av nya 5S-objekt genererade detta, efter en tids arbete, svårigheter i fortsatt implementering 

av 5S-objekt. En utarbetad vision för 5S-arbetet hade underlättat för medarbetarna att 

fortsätta förbättringsarbetet mot uppsatt mål (Jacobsen, 2013, s. 68). Huvudsyftet med 5S är 

att med minimal ansträngning upprätthålla en maximal 5S-nivå (WCM Consulting AB, 

2016; Petersson, et al,. 2009, s. 191). För möjliggörande av uppfyllande av huvudsyftet 

kräver arbetet enligt 5S ett ständigt förbättringsarbete. Vid upprätthållande av en hög 5S-

nivå i verksamheten strävade Organisation X efter fortsatt implementering av 5S-objekt 

framför förbättringsarbete av valt arbetssätt. Den bristande förbättringsprocessen var en 

påverkande orsak till upphörandet av fortsatt 5S-arbete. 5S-arbete är ett ständigt pågående 

arbete (WCM Consulting AB, 2016). Organisationen arbetade mot upprätthållande av 

angiven 5S-standard efter implementeringen av arbetssättet i verksamheten och upprätthöll 

en god nivå av 5S trots avsaknad av upprättad vision och förbättringsprocess för 5S-arbetet. 

Tidigare arbete med 5S genererade en strukturerad och säkrare arbetsplats som synliggjorde 

slöserier. Organisation X uppfyllde därmed medarbetarnas förväntningar på 5S-arbetet. 

Bristen av vision och förbättringsprocess hade därmed ingen enskild negativ påverkan på 

efterlevnaden av 5S. Bristande vision utgör hinder för ledare att leda medarbetare mot 
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uppsatt målbild (Jacobsen, 2013, s. 68), där mätvärden och uppsatta mål för 

förbättringsarbeten och 5S-objekt agerade som riktmärken för implementeringen. 

Förändringsprocessen avser förbättring av 5S-arbetet (WCM Consulting AB, 2016). 

Avsaknaden av vision och förbättringsprocess utgjorde hinder för fortsatt arbete och 

förbättringar avseende 5S-arbetet. Organisation X hade därmed möjlighet att upprätthålla 

en god nivå av 5S oavsett dessa hinder under en längre period. Utebliven 

förbättringsprocess och strävan mot förbättring är vanligt förekommande misstag vid 5S-

imlementering (WCM Consulting AB, 2016). Bergman och Klefsjö (2012, s. 46) stärker 

vikten av en förbättringsprocess för långvarigt upprätthållande av hög 5S-nivå, genom 

påvisade av att organisationer som upphör sträva mot ständiga förbättringar med tiden 

misslyckas upprätthålla en god nivå. Avsaknaden av vision och förbättringsprocess rörande 

5S- arbetet hade därmed en indirekt påverkande effekt på efterlevnad av 5S. 

 

5.1.2. Ledning  

Ledningen efterfrågar leverans av maskiner i verksamheten vilket uppfattas som att arbete 

enligt beslutade standardiserade arbetssätt och metoder inte är av stor vikt för Organisation 

X. Resultat- och leveransefterfrågan förankras i kärnverksamheten genom uppmuntran och 

beröm till medarbetare som genomför snabba förändringar och brandsläckningar, som 

genererar i direkta förbättringar gällande resultat och leverans. Dessa företeelser uppvisar 

konsonans i förhållande till rådande organisationskultur. Den rationella 

organisationskulturen är den mest dominerade organisationskulturen i Organisation X. Den 

rationella organisationskulturen påvisar att snabba förändringar som genererar resultat 

uppmuntras i verksamheten, där individuella insatser bedöms enligt resultatet av en 

prestation (Cameron, et al., 2014, s. 35). Medarbetarnas engagemang, delaktighet och 

ansträngning samt dess efterlevnad av metoder och arbetssätt åsidosätts och 

uppmärksammas inte i de rationella organisationskulturerna. Det kulturella 

förhållningssättet speglas i organisationen genom att medarbetare och produktionsledare 

aktivt agerar för uppfyllnad av leverans av maskiner framför efterlevnad av 5S. Avbruten 

introduktion för nyanställda är en aktiv handling som baseras på ett leverans- och 

resultatfokus. Den avbrutna introduktionen genererar i bristande kunskap och utbildning i 

TOW och TOPS, i vilka 5S och standardiserade arbetssätt inkluderas. Produktionsledarna 
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har en förståelse för 5S och de effekter som 5S-arbetet medför. Trots vetskapen om 5S-

arbetets positiva effekter åsidosätter produktionsledarna, genom ett aktivt val, arbete enligt 

5S. Ouppnådda produktivitetsnivåer, ineffektivt arbete och en ostrukturerad arbetsplats som 

inkluderar stor del slöserier påverkar produktionsgrupp 431:s förmåga att leverera maskiner 

inom angiven tidsram. Produktionsledarna åsidosätter 5S-arbetet på grund av ledningens 

efterfrågan av leverans och resultat, samt på grund av uttalad resursbrist för genomförande 

av förbättrings- och 5S-arbete. En resursbrist som produktionsledarna har vetskap om till 

stor del beror på slöserier och avsaknad av standardiserade arbetssätt samt 5S (Randhawa 

och Ahuja, 2017a, ss. 339-340; Gapp, Fisher och Kobayashi. 2008, s. 566). Ledningens 

efterfrågan på resultat och leverans påverkar organisationskulturen (Alvesson, 2015, s. 

135). Ledarskapets efterfrågan påverkar därmed organisationskulturen genom ett ledarskap 

som främjar för de kulturella förhållningssätt som inkluderas i den rationella 

organisationskulturen (Alvesson, 2015, s.135; Cameron, et al., 2014, s. 35). 

Organisationskulturen begränsar produktionsledarnas och medarbetarnas ageranden, 

beteenden och tankesätt till fokusering på konkurrentkraft, produktivitet och lönsamhet 

(Pakdil och Leonard, 2015, s. 733).  Organisationskulturen definierar indirekt ett 

gemensamt accepterat beteende, handlade och agerande inom organisationen där kulturen 

utgör ramarna för medarbetarnas tankemönster (Jacobsen och Thorsvik, 2014, ss. 113-115), 

vilket tydligt framgår genom de aktiva beslut och ageranden som ledningen, 

produktionsledare och medarbetare tar i Organisation X som främjar för den rationella 

organisationskulturen.  

 

Kontroll och struktur präglar insamlat material i studien vilket stärker den kulturella 

analysen. Rationell organisationskultur främjar för stabilitet och kontroll (Cameron, et al., 

2014, s. 32) samtidigt som individer och sociala system naturligt tenderar till att söka 

stabilitet (Jacobsen, 2013, s. 206).  Tidigare efterlevdes 5S i organisationen. Sedan dess har 

5S-arbetet åsidosatts och efterlevnaden avtagit. I förhållande till den grundläggande 

förändringsprocessen är nedfrysning av stor vikt för förändringens förankring i 

verksamheten (Svenningsson och Sörgärde, 2014, ss. 78-79). Nedfryningen genererar i en 

kulturell förändring där normer, värderingar och ageranden har förändrats för främjande av 

det nya arbetssättet och som utgör ett nytt stabilt läge för medarbetarna. Baserat på 
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negligering och avtrappning av efterlevnaden av 5S i Organisation X har kulturella 

förhållningssätt inte anpassats till det nya arbetssättet.  Implementering av 5S kräver en 

kulturell förändring där normer, värderingar och ageranden förändras enligt det nya 

arbetssättet (Liker, 2009, ss. 356-358, Jacobsen, 2013, ss. 159-160). Aktiviteter som 

inkluderas i nedfrysningen skall generera i att nya arbetssätt upprätthålls (Svenningsson och 

Sörgärde, 2014, ss. 78-79).  Vid avvecklandet och avtrappning av revideringar och 

uppföljning av 5S trappades aktiviterer för upprätthållande av efterlevnaden ner. 

Ledningens beslutande av avvecklande av avdelningen The Organization Way, VIKKIS 

och revideringarna innebar en överlämning av ansvaret till kärnverksamheten för vidare 

genomdrivande av 5S. Avvecklingen av stödfunktioner genererade i att aktiviteter i 

nedfrysningsfasen upphörde i verksamheten. Uppföljnings- och kontrollsystem avvecklades 

innan kulturella aspekter anpassats enligt det nya arbetssättet vilket påverkade 

avtrappningen av efterlevnaden av 5S. Bergman och Klefsjö (2012, s. 592) påvisar även att 

misslyckade implementeringsprojekt av 5S främst bottnar i bristande ledarskap där 

organisationen inte uppnått självdisciplin och den kulturella förändring, som 

implementeringen kräver, innan ledarna släpper ansvaret för upprätthållande till 

kärnverksamheten. Avsaknaden av uppföljnings- och kontrollsystem utgör därmed ett 

hinder för efterlevnaden av 5S i verksamheten, där avvecklandets tidpunkt av funktionen 

VIKKIS och avdelningen The Organization Way hade en betydande påverkan för 

efterlevnadens regression.  

 

5.2. Hur bör 5S återimplementeras? 

Riktlinjer för återimplementering syftar till att skapa ett uthålligt system som stävar efter 

ständig förbättring genom en kulturell (Liker, 2009, s. 188) och beteendemässig förändring 

(Jacobsen, 2013, ss. 159-160). Riktlinjerna innebär att Organisation X skall sträva mot att 

ständigt förbättra 5S-arbetet för att förbättra verksamhetens säkerhet och produktivitet samt 

eliminera slöserier (Petersson, et al,. 2009, s. 195). På grund av bristande efterlevnad av 

övriga verktyg inkluderade i TOW, är återimplementering av 5S av stor vikt. 5S genererar 

förbättrade resultat genom mindre åtgärder och resurser i förhållande till implementering av 

övriga Lean-verktyg (Petersson, et al,. 2009, s. 191), där 5S anses vara en förutsättning för 

effektivt nyttjande av övriga verktyg (Randhawa och Ahuja, 2017a, s. 341).  
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5.2.1. Förberedelser 

Den rationella organisationskulturen strävar mot stabilitet och efterfrågar leverans och 

resultat (Cameron och Quinn, 2006, s. 40).  Efterlevnad av metoder och arbetssätt 

åsidosätts i organisationen på grund av kulturella förhållningssätt samt ledningens 

efterfrågan på leverans. Ledarskapet är en kulturpåverkande aktivitet vilket innebär att en 

förändrad efterfrågan från ledningen på efterföljande av 5S har en påverkande effekt på 

organisationskulturen (Alvesson, 2015, s. 135). Cheferna ansvarar inte endast för 

utformandet av verktyg och arbetsuppgifter i verksamheten utan har även som uppgift att 

främja organisationskulturen (Liker, 2009, s. 216). Efterfrågar ledningen åter efterföljande 

av standardiserade arbetssätt och arbetar för underlättande och möjliggörande för 

efterlevnaden av arbetssätt påvisar ledningen att arbetsmetoderna är viktiga i verksamheten 

(WCM Consulting AB, 2016).  

 

För möjliggörande av lyckade förändringsprojekt är det centralt att förändringen sker i 

medarbetarnas intresse, samt att ledningen och produktionsledarna förmedlar och förankrar 

förändringen i kärnverksamheten genom påverkande av medarbetarnas förändringskrafter 

(Jacobsen, 2013, s. 207: Liker, 2009, s. 341).  Politisk makt och motsättningar är viktiga 

aspekter med en avgörande påverkan på förändringsprocessens resultat (Sveningsson och 

Sörgärde, 2014, s. 184). Medarbetarnas förhållningssätt till förändringar är centrala 

aspekter i förhållande till förändringens resultat. Organisationskulturen i Organisation X 

främjar för stablitet (Cameron, et al., 2014, s. 32) och belyser effektivitet och framgång 

utifrån produktivitet och lönsamhet (Pakdil och Leonard, 2015, s. 733). 

Organisationskulturen utgör kulturella ramar för accepterat beteende, handlade och 

agerande inom organisationen (Alvesson, 2015, s. 13). Den rationella 

organisationskulturens strävan mot stabilitet och resultatstyrning kan därmed utgöra ett 

förändringsmotstånd bland medarbetarna baserat på organisationskulturens begränsade 

förmåga. Underliggande normer, värderingar och drivkrafter bör identifieras innan påbörjad 

förändringsprocess för underlättande för produktionsledarna att nyttja ett ledarskap som 

förespråkar kulturell förändring. Liker (2009, s. 341) menar att ett ledarskap som inte 

förespråkar organisationskulturen upprättar hinder för organisationen och begränsar 
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verktygets effekt. Uppföljning och efterfrågan av efterlevnad av 

produktionsledningssystemet är en central ledarskapsroll (s. 356-357). För framtida 

implementering av 5S i organisationen bör därmed normer, värderingar och 

förändringsdrivkrafter identifieras i verksamheten för möjliggörande av påverkande av de 

positiva drivkrafternas påverkningsgrad (Sveningsson och Sörgärde, 2014, s. 78)  

 

Implementering av 5S innebär kulturella och beteendemässiga förändringar i verksamheten 

(Jacobsen, 2013, ss. 159-160). Kravet på proaktiva förändringar hos medarbetare vid 

implementering av 5S kräver att ledningen har god förståelse av implementeringens 

bakgrund och syfte (Randhawa och Ahuja, 2017a, ss. 340). Ledningen i Organisation X 

anses inte se vikten i kontinuerligt 5S-arbete baserat på att stödjande funktioner för 

efterlevnad av arbetsmetoden blivit avvecklade samt på grund av bristande efterfrågan. 

Baserat på att ledningens bristande kunskap och förståelse för 5S-arbetets omfattning och 

effekter har påverkat efterlevnaden av 5S i verksamheten bör ledningen utbildas i 5S. 

Ledningen skall motivera, stötta och coacha medarbetarna under implementeringen av 

arbetssättet (Liker, 2009 s. 188), vilket kräver en god förståelse för och kunskap om 5S och 

helheten för att med egna ord förmedla arbetssättet (WCM Consulting AB, 2016). 

Ledningen skall även ha en förståelse för vilket engagemang som krävs för en lyckad 

kulturell förändring (WCM Consulting AB, 2016; Liker, 2009, s. 188). Organisationens 

produktionsledningssystem baseras på och är inspirerat av The Toyota Way. Convis (Liker, 

2009, s. 216) förespråkar att ledningen besitter en central roll där 

produktionsledningssystemets inkluderade verktyg endast förblir effektiva genom rätt 

tillämpat ledarskap som främjar organisationskulturen. Ledarnas roll är av lika stor vikt 

som de inkluderade verktygen som nyttjas i The Toyota production system, och har därmed 

en stor påverkande roll på medarbetarna och det resultat som dessa genererar. Ledningens 

förmåga att leda medarbetarna enligt organisationskulturen samt genom förespråkande om 

de inkluderande verktygen är därmed centrala arbetsuppgifter. Återfinns brister i 

ledningens kunskap och förståelse för 5S och dess effekter, begränsas ledningens förmåga 

att fullgöra förpliktelserna enligt TOW.  
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Avsaknad av vision var ett identifierat hinder för efterlevnaden av 5S. För underlättande för 

produktionsledarna att äga ansvaret för implementeringen av 5S i verksamheten efterfrågas 

en vision, målbild som underlag till gemensam strategi för systematiskt 5S- och 

förbättringsarbete. För möjliggörande av organisering för förändring i verksamheten krävs 

att målsättning, vision och prioriteringar är utarbetade (WCM Consulting AB, 2016). 

Målsättningen och visionen utgör grunden för utarbetad strategi för implementeringen av 

5S (Jacobsen, 2013, s. 198). Vision, målsättning och prioriteringar bör anpassas till 

Organisation X:s verksamhet, historia och kultur för ökad förankring av förändringen 

(Liker, 2009, s. 357-358). Vid utarbetande av vision, målsättning och prioritering för 

implementeringen av 5S bör organisationens värdegrund, kärnvärden, prioriteringar och 

vision därmed ligga till grund för utformandet, för förbättrad förankring av förändringen i 

verksamheten. Avsaknaden av vision i organisationen påvisade även ett hinder för framtida 

förbättringar av 5S-arbetet. Avsaknaden av visionen påverkade produktionsledarnas 

möjligheter till att förbättra 5S-implementeringen efter en tids arbete. Visionen är därmed 

av stor vikt att upprätta för möjliggörande för 5S som ett uthålligt system (WCM 

Consulting AB, 2016). Syftet med 5S är att upprätta tre standarder i verksamheten. Den 

första standarden avser hur arbetsplatsen ska se ut och vilken nivå som organisationen anser 

vara lämplig. Organisation X bör därmed upprätta vision, målsättning och prioriteringar av 

5S-implementeringen för uppfyllande av den första standarden.   

 

Konsulten påvisade att medarbetarna är den resurs som ska driva 5S-arbetet i 

organisationen. Genom överlåtande av ägandeskapet och genomdrivandet till medarbetarna 

genererar förändringsarbetet i ökad förankring i verksamheten, samtidigt som 

förändringsarbetet uppmuntrar till medarbetarengagemang och organisatoriskt lärande 

(Jacobsen, 2013, s. 170, 191). Organisation X:s organisationskultur som främjar för 

stabilitet och kortsiktiga, snabba förändringar i verksamheten (Cameron, et al., 2014, s. 32), 

kan innebära motsättningar vid överlåtande av ägandeansvaret till medarbetarna. 

Återimplementering av 5S i organisationen innebär på grund av organisationskulturens 

främjan för stabilitet att driv- och motståndskrafter i verksamheten måste förändras för 

möjliggörande av lyckad återimplementering av arbetssättet (Jacobsen, 2013, s. 207). 
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Utarbetad handlingsplan och strategi bör därmed bygga på de identifierade värderingarna, 

normer och drivkrafter som präglar organisationen.  

 

Avsaknad av utarbetad strategi för arbete enligt 5S utgör ett hinder för produktionsledarna 

att driva 5S-arbetet i verksamheten. Handlingsplan för återimplementering och fortsatt 

arbete enligt 5S bör upprättas för överkommande av hindret och därmed förbättra 

organisationens förmåga att generera i ökat värdeskapande arbete (Jacobsen, 2013, s. 198). 

Handlingsplanen bör inkludera strategi för återimplementering av 5S i verksamheten. 

Baserat på val av strategi påverkas verksamhetens ledarskap (Jacobsen, 2013, s. 191). 

Handlingsplanen för återimplementering av 5S syftar till uppfyllande av den andra 

standarden för möjliggörande av upprättande av 5S som ett uthålligt system. 

Handlingsplanen bör därmed tydliggöra hur, när och vem som ska genomföra inkluderade 

aktiviteter vid återimplementeringen (WCM Consulting AB, 2016). 

Implementeringsarbetets tidsram och resurstillgänglighet bör även beslutas. 

Handlingsplanen bör upprättas i förhållande till vald implementeringsstrategi samt 

tydliggöra för vilka aktiviteter som skall genomföras och vem som är ansvarig för dessa 

(Jacobsen, 2013, s. 191). 

 

Vid avvecklande av avdelningen The Organization Way försvagades ledningsgruppernas 

och förbättringssamordnarnas drivkraft gällande 5S arbete. Tidigare organisering för 

främjande och möjliggörande för arbete enligt 5S genererade i goda möjligheter för 

systematiskt arbete enligt 5S och förbättringsarbete. Vid framtida återimplementering bör 

Organisation X organisera för möjliggörande av 5S-arbete i likhet med tidigare 

organisering. Förbättringssamordnarens ansvar och rollbeskrivning bör uppdateras för mer 

lämpad anpassning till aktuella arbetsuppgifter. Förändringssamordnaren bör ha resurser 

frigjorda för ökat drivandeansvar av 5S- och förbättringsarbete i verksamheten (WCM 

Consulting AB, 2016). WCM Consulting AB anser även att kärnteam bör bildas för varje 

avdelning för ökat genomdrivande av implementeringen. Kärnteamen kan liknas med 

Organisation X ledningsgrupper för varje produktionsgrupp. Ledningsgruppernas ansvar, 

befogenheter och inkluderande roller bör uppdateras, tydliggöras och upprättas för 

anpassning till 5S-arbetet. Organisationen bör underlätta för återimplementering genom att 
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eliminera hinder för 5S-arbetet och förse medarbetarna, förbättringssamordnarna och 

ledningsgrupperna med resurser för möjliggörande av återimplementeringen (Jacobsen, 

2013, s. 222). Förändringssamordnaren bör i och med det ökade ansvaret för 

genomdrivande av 5S i avdelningen ha resurser avsatta för 5S-arbetet (WCM Consulting 

AB, 2016). Organisation X bör förtydliga och uppdatera förbättringssamordnarnas och 

ledningsgruppernas rollbeskrivningar och dess befogenheter för anpassning till den dagliga 

verksamheten och återimplementeringen av 5S, för överkommande av identifierat hinder. 

Resurser bör även tillsättas för genomförande av implementeringen där 

förbättringssamordnaren bör ha viss tid avsatt för 5S- och förbättringsarbete (WCM 

Consulting AB, 2016).  

 

Tendensen till att söka stabilitet i organisationen utgör grunden till att ledningen innan 

genomförandet av återimplementeringen bör initiera ett förändringsbehov (Jacobsen, 2013, 

s. 206; Sveningsson och Sörgärde, 2014, s. 78). De främsta ledarskapsutmaningarna vid 

förändringar är att bilda ett förändringsklimat där medarbetarna motiveras till att driva 

förändringen (Jacobsen, 2013, s. 208). Ledningen i Organisation X bör påverka 

medarbetarnas förändringskraft eller motståndskraft så att drivkraften för förändring 

innebär mindre osäkerhet och risker än att befinnas i nuvarande läge (Jacobsen, 2013, s. 

207; Sveningsson och Sörgärde, 2014, s. 78). Ledningen bör förmedla och förankra ett 

förändringsbehov som medarbetarna anammar genom att tydliggöra att förändringen är 

viktig, riktig och bra (Jacobsen, 2013, s. 209-210). Organisation X bör tydliggöra för 

medarbetarna att återimplementeringen är av stor vikt för verksamheten på grund av 

organisationens förmåga att leverera maskiner inom angivna tidsramar. Det är av stor vikt 

för Organisation X att implementera 5S för ökad säkerhet och eliminering av slöserier i 

produktionen. Organisationen behöver även tydliggöra för att förändringen är riktig 

(Jacobsen, 2013, ss. 210), genom att förtydliga för att de låga produktivitetsnivåerna, den 

ostrukturerade arbetsplatsen och höga arbetsbelastningen till stor del är beroende på 

bristande 5S-arbete. Det gäller att tydliggöra att förändringens resultat har en korrelation 

med dagens problematik. Organisation X behöver även initiera förändringen hos 

medarbetarna genom att tydliggöra att förändringen är bra, det vill säga kommer leda till en 

förbättring (Jacobsen, 2013, s. 210).  
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5.2.2. Genomförande  

Kunskapsbristen inom 5S och TOW i organisationen utgjorde hinder för medarbetare och 

produktionsledare att arbeta enligt 5S. Produktionsledarnas kunskaper om 5S räckte inte 

enskilt till genomdrivande av arbetet. Medarbetarna är ansvariga och drivande av 5S-

implementeringen med stöd från ledning och produktionsledare (WCM Consulting AB, 

2016). Den bristande kunskapen och förståelsen för 5S, helheten och dess inkluderande 

moment, kan utgöra hinder vid implementeringen av 5S genom bristande förståelse för 

förändringens syfte och bakgrund (Randhawa och Ahuja, 2017a, ss. 340). I samband med 

förankringen av förändringsbehov bör medarbetarna därmed genomgå en övergripande 

utbildning i 5S. För möjliggörande av ägande- och drivandeansvar av medarbetarna krävs 

att medarbetarna bildat en gemensam uppfattning om vision, strategi och 5S-arbetet. 

Implementering av 5S grundas i praktisk tillämpning (Liker, 2009, s. 354). Grundläggande 

utbildning bör genomföras med implementering genom praktiskt tillämpning som följd 

(Liker, 2009, s. 354, WCM Consulting AB, 2016). Den praktiska tillämpningen och lära 

genom misstag förbättrar även medarbetarengagemanget och möjliggör för organisatoriskt 

lärande, vilket har en positiv effekt på organisationskulturen (Jacobsen, 2013, ss. 170, 191).   

 

Tidigare arbete enligt 5S i Organisation X resulterade i att 5S-objekt implementerades, 

standardiserades och rutiner för underhåll infördes. Uppföljningslappar för dagligt- och 

veckounderhåll återfinns i produktionen sedan tidigare arbete. Organisationen 

dokumenterade och visualiserade 5S-objekt genom fotografier. 5S-lappar upprättades där 

bristande efterlevnad av objektet visualiserades genom att lappen vändes. Det tidigare 

arbetet enligt 5S arbetade för uppfyllnad av elementen, vilket påvisar att implementeringen 

av 5S-objekt gett positiva effekter och resultat i verksamheten. Liker (2009, s. 355) 

förespråkar att implementering lämpligast genomförs genom demonstrationslina och där 

WCM Consulting AB (2016) förespråkar sekvensvis implementering i hela organisationen. 

De fem elementen i 5S inkluderas och genomförs i identisk ordning oberoende av 

implementeringsmetod. Framtida implementering av 5S i organisationen kan genomföras 

genom 5S-objekt, demonstrationslina eller sekvensvis för hela verksamheten baserat på att 

samtliga steg för 5S-arbete ingår i implementeringsmetoderna.  
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Vid tidigare arbete enligt 5S i organisationen förslog medarbetarna de objekt de skulle vilja 

implementera 5S på till lagens ledningsgrupper, som sedan beslutade för nästkommande 

5S-objekt. 5S-implementeringen genomfördes av medarbetarna där produktionsledarna och 

lagens ledningsgrupper stöttade medarbetarna vid genomförandet (WCM Consulting AB, 

2016). Medarbetarnas möjlighet till påverkan på framtida 5S-objekt i verksamheten samt 

dess ansvar för genomdrivande av 5S-objekten i verksamheten har en bidragande påverkan 

till förankring av förändringen i den operativa kärnan (Jacobsen, 2013, s. 191). 

Medarbetarnas möjlighet till att påverka framtida implementeringsobjekt innebar att 

medarbetarna hade möjlighet att påverka förändringen och förslå förbättringar för deras 

arbetsplats och arbetsmiljö (Sveningsson och Sörgärde, 2014, s. 184; Jacobsen, 2013, s. 

191). Medarbetarnas ansvar för genomdrivande av implementering och arbete enligt 5S, 

förankrar förändringsarbetet i den operativa kärnan samtidigt som det främjar för en 

kulturell förändring. 5S-implementering innebär en kulturell och beteendemässig 

förändring där medarbetarna innehar ägaransvaret för 5S-arbetet (Liker, 2009, s. 188). 

Produktionsledarna och ledningen har som ansvar att skapa förutsättningar för 

medarbetarna att genomdriva förändringen samt ansvarar för förankring av förändringen i 

kärnverksamheten, vilket bidrar till förbättrat medarbetarengagemang (Jacobsen, 2013, ss. 

222, 191, 159-160). 5S-implementering och efterlevnad av arbetssättet är medarbetarnas 

ansvar där produktionsledarna bör ansvara för uppföljning och kontroll av arbetet i 

förhållande till uppsatt handlingsplan (WCM Consulting AB). Tidigare implementering av 

5S bestod av medarbetardelaktighet och medarbetarengagemang genom stöttning av 

produktionsledare, ledningen och avdelningen The Organization Way. Vid framtida 

implementering av 5S bör organisationen underlätta för delaktighet och 

medarbetarengagemang. Återimplementeringen kan därmed ligga grundad på erfarenheter 

från tidigare 5S-implementering, baserat på medarbetarnas dåvarande deltighet samt för 

ökad förankring av förändringen genom tydliggörande av organisatoriskt lärande baserat på 

tidigare misstag (Jacobsen, 2013, s. 170, 191).  
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5.2.3. Uppföljning/förbättringsarbete 

Verktyg och arbetssätt för ett väl fungerande 5S-system finns tillgängligt i Organisation X, 

men där ledningens engagemang och förståelse för 5S är undermålig. Implementering av 

5S innebär en förändring där medarbetarnas beteenden, ageranden och kulturella 

förhållningssätt skall anpassas efter de nya arbetsuppgifterna (Bergman och Klefsjö, 2012, 

s. 592; Jacobsen, 2013, ss. 159-160; Liker, 2009, s. 340). Ledningen i organisationen 

överlämnade ansvaret för uppföljning, revidering och genomdrivande av 5S-arbetet till 

kärnverksamheten och produktionsledarna vid avvecklandet av avdelningen TOW. 

Underestimering av implementeringens omfattning (Liker, 2009, s. 188) där ledningen 

släpper ansvaret för upprätthållande av systemet till medarbetarna innan kulturell 

förändring och självdisciplin är uppnådd, är främsta orsaken till att implementeringsprojekt 

misslyckas (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 592). Överlämning av ägaransvar till 

kärnverksamheten innan kulturell förändring fulländats, i relation till att stödsystem 

avvecklades utgjorde hinder för organisationen att fullfölja implementeringen till dess att 

självdisciplin var uppnådd. Nedfrysning efter förändringens genomförande grundas i 

aktiviteter som resulterar i att förändringen får fäste i verksamheten (Svenningsson och 

Sörgärde, 2014, ss. 78-79). Framtida implementering av 5S i Organisation X bör vid 

implementering av 5S möjliggöra för konstruktion av ett uthålligt system genom 

upprättande av aktiviteter som underlättar och möjliggör för en kulturell förändring (WCM 

Consulting AB, 2016; Liker, 2009, ss. 356-358).   

 

Aktiviteter som underlättar för att förändringen får fäste i verksamheten är bland annat 

uppföljningar baserat på att dessa kontrollerar i vilken utsträckning medarbetarna arbetar 

enligt arbetssättet och hur de förhåller sig till angivna mål (Svenningsson och Sörgärde, 

2014, ss. 78-79). Vid tidigare uppföljningar av 5S-obekt, förbättringsarbeten och avvikelser 

vid revideringar upprätthöll Organisation X en god nivå av 5S. Antalet förbättringar och 

implementerade 5S-objekt mättes och följdes upp i förhållande till uppsatta mål. 

Revideringarna av 5S-objekten genomfördes månadsvis av avdelningen The Organization 

Way en gång i månaden, där produktionsledarna såg vikten av att mer kontinuerligt 

revidera produktionsnära avdelningar. Produktionsledarna genomförde revidering på en 

utvald monteringslina varannan vecka för ökad kontinuitet av revideringarna. Vid 
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avvecklandet av avdelningen The Organization Way upphörde de månadsvisa 

revideringarna i verksamheten och uppföljningarna av 5S-objekt och förbättringsarbeten 

upphörde i samband med nedläggningen av VIKKIS. Tidpunkten för avvecklandet av 

stödfunktionerna resulterade i återgång till tidigare rutiner och arbetssätt. Avlämningen till 

produktionsledare och medarbetarna skedde innan kulturell och beteendemässig förändring 

skett. Oberoende av den kulturella förändringen har ledarskapet en central roll för 

förändringen. Genomdrivandet och ägaransvaret är medarbetarnas men där 

produktionsledare och ledningen har som ansvar att stötta, coacha och underlätta för 

efterlevnaden av 5S (Jacobsen, 2013, s. 222; Liker, 2009, ss. 356-358). Organisation X:s 

uppföljning och revidering av 5S-objekt och underhåll är bristfälligt och uppfattas som 

symbolisk handling för att arbetssättet inte är av stor vikt för ledningen. Ständig efterfrågan 

och uppföljning är två centrala ledarskapsaktiviteter inom The Toyota production system 

(Liker, 2009, ss. 356-258). Ledarskapet är även av stor vikt för möjliggörande av kulturell 

förändring genom ett engagerat, långsiktigt och kontinuerligt ledarskap som efterfrågar och 

följer upp arbetssättet. Liker menar även att ledningen bör kräva efterlevnad av arbetssättet 

där avvikelser ger konsekvenser. Organisation X har genom TOW uttalat att 5S är ett 

beslutat arbetssätt i verksamheten. Oavsett det beslut att 5S är ett arbetssätt som 

organisationen ska nyttja, sker ingen uppföljning av efterlevnad eller ger konsekvenser för 

den som inte genomför 5S-aktiviter. För framtida implementering av 5S bör organisationen 

upprätta ett uppföljningssystem för kontrollering och revidering av efterlevnaden av 5S. 

Uppföljnings- och revideringssystemet kan baserat på tidigare uppnådda resultat för 5S-

arbetet, ligga grundat på tidigare struktur för uppföljning av arbetssättet. Större revidering 

bör genomföras en gång per månad av högre instans och där produktionstekniker 

tillsammans med förbättringssamordnaren genomför avdelningsspecifika revideringar en 

gång i veckan (WCM Consulting AB, 2016). Revideringarna bör enligt WCM Consulting 

AB vara förbättringsorienterade för att främja för förbättringar. Nuläge skall ställas i 

relation till upprättad målbild och vision för 5S-arbetet, där revisionen genererar en 

förbättringslista framför problemområden. Genom att nyttja ett uppföljningssystem i likhet 

med tidigare uppföljningar och revideringar uppmuntrar därmed Organisation X för en 

kulturell förändring, där ett nyttjande av ett kontinuerligt och långsiktigt ledarskap 
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möjliggör för fullständig kulturell förändring samt upprättande av ett uthålligt system 

(Liker, 2009, s. 341; 188; WCM Consulting AB, 2016).    

 

Medarbetare understryker bristen av en strukturerad och välorganiserad arbetsplats. Baserat 

på en efterfrågan av kontroll, struktur och ordning på arbetsplatsen anses kontroll och 

struktur vara av stor vikt för medarbetarna. Den nuvarande organisationskulturen främjar 

för stabilitet i verksamheten vilket ligger i linje med medarbetarnas efterfrågan (Cameron, 

et al., 2014, s. 32). Däremot uppfyller inte organisationskulturen medarbetarnas efterfrågan 

på kontroll och internt fokus. 5S är en arbetsmetod som främjar ordning och struktur samt 

utgör grunden för stabila och förutsägbara processer (Randhawa och Ahuja, 2017a, s. 341). 

Genom implementering av 5S i verksamheten bemöter ledningen medarbetarnas efterfrågan 

på kontroll, stabilitet och struktur. Den kulturella förändringen som 5S-implementering 

genererar påverkar Organisation X:s  nuvarande organisationskultur genom att låta kontroll, 

uppföljning och struktur ta mer plats i verksamheten (Liker, 2009, s. 341; Jacobsen, 2013, 

s. 72). Den nuvarande rationella organisationskulturen, med en tävlingsinriktad inställning 

där ledarskapet fokuserar på ökad produktivitet, förbättrade resultat och lönsamhet, där 

individuella insatser bedöms enligt resultatuppfyllnad (Cameron och Quinn, 2006, s. 40; 

Cameron, et al., 2014, s. 35), förändras genom 5S-implementeringen till en mer hierarkisk 

organisationskulur. Den hierarkiska organisationskulturen betonar vikten av samordnings- 

och uppföljningsuppgifter för upprätthållande av stabila processer (Jacobsen och Thorsvik, 

2014, s. 125). I den hierarkiska organisationskulturen anses rutiner, standardiserade 

arbetssätt och strategier för ökad effektivitet och kostnadsreducering leda till stabilitet och 

kontroll (Cameron, et al., 2014, s. 33). Genom att implementera 5S i organisationen 

påverkas organisationskulturen genom att främja stabilitet och kontroll genom fokusering 

på arbetssätt och rutiner. Den förändrade organisationsförändringen implementeringen 

genererar i bemöter även medarbetarnas efterfrågan på en struktur och kontroll på 

arbetsplatsen. 5S- implementering och implementering av uppföljningssystem i 

organisationen främjar därmed för en kulturell förändring i linje med medarbetarnas 

efterfrågan.   
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En aspekt som utgör ett hinder för efterlevnad av 5S i Organisation X var otydlig roll- och 

ansvarsfördelning. För överkommande av hindret bör organisationen förtydliga de nya roll- 

och ansvarsbeskrivningarna (WCM Consulting AB, 2016). Förbättringssamordnarens och 

ledningsgruppens utökade ansvar för genomdrivande av 5S-implementeringen bör 

uppdateras i rollbeskrivning för förtydligande av ansvarsområdena. Produktionsledarnas 

ansvar för medarbetarnas efterlevnad av 5S bör förtydligas för undvikande av 

återkommande negligering av 5S-arbetet. WCM Consulting AB (2016) anser att 

befattningsbeskrivningar samt mål och vision för verksamheten ska anpassas efter 

implementering av 5S för förankring av arbetssättet i verksamheten. Organisation X har 

genom inkludering av 5S i TOW förankrat arbetssättet i ledningssystemet. 5S-arbetet 

negligerades oavsett förankringen i organisationens produktionsledningssystem, vilket 

innebär att förankring av arbetssättet genom uppdatering av vision, målsättning och 

ledningssystem endast utgör en sybolisk handling för ledningens engagemang och 

efterfrågan av arbetssättet (WCM Consulting AB, 2016). Ledningens ansvar för 

efterfrågan, möjliggörande för genomdrivande och agerande som föredöme är oavsett en 

central del för 5S-arbetets efterlevnad och resultat (WCM Consulting AB, 2016; Jacobsen, 

2013, s. 191). Underlättande och möjliggörande av efterlevnad av 5S genom upprättande av 

stödfunktioner och stödsystem uppmuntrar medarbetarna till ett ständigt och konstant 

arbete med 5S (WCM Consulting AB, 2016), där ledningens och produktionsledarnas 

ansvar för stöttning och möjliggörande av arbetet är av stor vikt för arbetets progression.  

 

Avsaknaden av förbättringsprocessen utgjorde svårigheter för kontinuerligt upprätthållande 

av en god nivå av 5S (WCM Consulting AB, 2016; Bergman och Klefsjö, 2012, s. 46). I 

synergi med övriga hinder för efterlevnaden bidrog därmed avsaknaden av 

förbättringsprocessen till negligering av 5S-arbetet. Syftet med implementering av 5S i 

verksamheten är att sträva mot uppfyllnad av hög nivå av 5S med minimal ansträngning 

(WCM Consulting AB, 2016). För möjliggörande av detta krävs det att Organisation X 

upprättar en förbättringsprocess för hur arbete enligt 5S ska förbättras. 5S-aktiviteter är icke 

värdeskapande för kund, och kan därmed anses vara slöserier (WCM Consulting AB, 

2016). Förbättringsarbete av 5S-arbetet förbättrar därmed organisationens produktivitet 

genom uppfyllnad av effekterna med 5S genom minimala ansträngningar. Effektivt 5S-
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arbete innebär därmed till en säker arbetsmiljö, ekonomiska, sociala och 

produktionsförbättrade resultat samt förbättrad arbetsglädje genom resurssnåla åtgärder 

(Gapp, Fisher och Kobayashi, 2008, s. 566; Randhawa och Ahuja, 2017a, s. 339; Petersson, 

et al,. 2009, s. 191). 

 

5.3. Sammanfattning analys 

Baserat på att organisationerna är ett socialt system där samtliga delelement samverkar och 

integrerar finns ingen enskild faktor till varför 5S inte uppfylls i Organisation X (Jacobsen, 

2013, s. 67). För visad hänsyn till organisationen som ett socialt system analyserades 

frågeställningen utifrån organisationens centrala delelement. Framläggande riktlinjer för 

återimplementeringen baseras på överkommande av identifierade hinder samt analyseras 

utifrån centrala element i organisationsförändringar.  

 

5.3.1. Vilka faktorer upplevs hindra uppfyllandet av 5S? 

Vid tidigare arbete enligt 5S i Organisation X arbetade produktionsledarna och avdelningen 

The Organizatio Way strukturerat med implementering och upprätthållande av en god 5S-

nivå genom organisering och ledning enligt arbetssättet. Den tidigare organiseringen genom 

avsättande av resurser och arbetsroller var underlättande aktiviteter som främjade för 5S-

arbetet (WCM Consulting AB, 2016). Avvecklandet av avdelningen The Organization Way 

innan kulturell och beteendemässig förändring genomförts, påverkade efterlevnaden av 5S 

negativt på grund av dess påverkan på övriga delelement i organisationen (Bergman och 

Klefsjö, 2012, s. 592; Jacobs, von Witteloostuijn och Christe-Zeyse, 2013, s. 779).    

 

Ledningens efterfrågan på resultat och leverans främjade för en ökad rationell 

organisationskultur med ett extern fokus på kund och leverans. Metodfokusering och 

processförbättrade aktiviteter åsidosattes på grund av att dessa inte främjas av 

organisationskulturen (Cameron och Quinn, 2006, s. 40).  Organisationskulturen påverkar 

medarbetarna och produktionsledarnas beteende och tankesätt, vilket inneburit aktiva val 

som åsidosätter arbete enligt 5S (Jacobsen och Thorsvik, 2014, ss. 113-115). Somliga 

produktionsledare beslutar att avbryta upplärning av nya medarbetare inom 5S och TOW 

vilket påverkar medarbetarnas förmåga att arbeta inom produktionsledningssystemet, de 
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standardiserade arbetssätten samt har en negativ påverkan på medarbetarnas 

upplärningsperiod. Den bristande kunskapen av TOW och de standardiserade arbetssätten 

är enligt WCM Consulting AB (2016) centralt för lyckad implementering och arbete enligt 

5S. Avsaknaden av funktion med ett ägandeansvar för TOW utgör hinder för 

produktionsledarna att diskutera produktionsledningssystemet och dess inkluderande 

verktyg, värderingar och arbetssätt. Avsaknaden av djupgående förståelse för 

produktionsledningssystemet samt dess inkluderande arbetsätt och verktyg, försvårar för 

produktionsledarna och medarbetarna att praktiskt arbeta enligt 5S genom att lära genom 

misstag (Liker, 2009, ss. 354-358). Den bristande förståelsen försvårar för 

produktionsledarna att arbeta inom ramarna för TOW och systematiskt arbeta enligt 5S. 

Tidigare målsättning för 5S- och förbättringsarbete utgjorde riktlinjer för 

produktionsledarna att leda medarbetarna i riktning enligt uppsatta mål. Avvecklandet av 

VIKKIS påverkade revisionerna av 5S-objekt där målsättning för 5S-objekt och 

förbättringsarbeten upphörde. Bristen av målsättning, vision och strategi utgör i synergi 

med avsaknad av förståelse och kunskap av arbete inom ramarna för 5S och TOW, 

påverkar produktionsledarnas förmåga att leda medarbetarna mot en förbättring 

(Sveningsson och Sörgärde, 2014, ss. 110-114; Jacobsen, 2013, ss. 180-181; 196-198). 

Genomdriver därmed produktionsledarna 5S-arbetet enligt nuvarande organisering och 

ledning uppstår, på grund av bristande riktlinjer, risker för suboptimering i verksamheten.  

 

5.3.2. Hur bör 5S återimplementeras? 

Ledningens efterfrågan på resultat och leverans förankras i verksamheten genom 

uppmuntran och beröm till medarbetare som genomför snabba förändringar som 

generererar i direkta förbättringar gällande resultat och leverans. Ledningens efterfrågan 

uppvisar konsonans till den nuvarande organisationskulturen. Den rationella 

organisationskulturen främjar för snabba kortsiktiga förbättringar samt strävar mot stabilitet 

(Cameron, et al., 2014, s. 32).  Medarbetarnas tendens till att sträva mot stabilitet kan 

innebära motsättningar för förändringen (Jacobsen, 2013, ss. 206-207). Drivkrafter och 

motkrafter påverkar förändringens resultat och bör därmed utredas för möjliggörande av 

lyckad återimplementering. Ledningen ansvarar för att möjliggöra och underlätta för 

implementering och arbete enligt 5S genom eliminering av hinder samt leda och coacha 
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förändringen (Liker, 2009, s. 188; Jacobsen, 2013, s. 222).  Ledningens efterfrågan och 

engagemang i förändringsarbetet är därmed centralt för en lyckad implementering.  

 

Medarbetarna ska driva och äga förändringsarbetet för möjliggörande av ökad drivkraft, 

motivation och organisatoriskt lärande (Jacobsen, 2013, ss. 170, 191).  Grundläggande är 

att medarbetarna har en kunskap och förståelse för 5S-arbetet för fullständigt ägande- och 

drivandeansvar. Medarbetarna bör i samband med påbörjande av implementeringen 

utbildas i 5S (WCM Consulting AB, 2016). Flera strategier för implementering av 5S 

förespråkas. Baserat på att Organisation X tidigare uppnådde god 5S-nivå kan tidigare 

strategi användas. Viktigt är dock att vald implementeringsstrategi baseras på Organisation 

X:s verksamhet och dess värderingar för ökad förankring av förändringen i verksamheten 

(Liker, 2009, s. 357-358). 

 

Tidigare överlämning av ägandeansvar och genomdrivande av förändringsarbetet till 

kärnverksamheten genomfördes innan kulturell förändring fulländats (Bergman och 

Klefsjö, 2012, s. 592).  Framtida implementering av 5S bör vid återimplementering 

möjliggöra för konstruktion av ett uthålligt system genom upprättande av aktiviteter som 

underlättar och möjliggör för en kulturell förändring (Liker, 2009, ss. 356-358). Aktiviteter 

som underlättar för att kulturell förändring får fäste i verksamheten är bland annat 

uppföljningar och revideringar i relation till måluppfyllelse. Tidigare fokuserade 

organisationen på upprätthållande av god 5S-nivå i verksamheten. Förbättringsprocess av 

5S-arbete saknades och resulterade med tiden i negligering av arbetssättet. För 

möjliggörande av konstruktion av 5S som ett uthålligt system krävs att en 

förbättringsprocess utformas.  Aktiviteter inom 5S är icke värdeskapande för kund men där 

effekterna av arbetessättet genererar kundvärde genom eliminering av slöserier (WCM 

Consulting AB, 2016; Randhawa och Ahuja, 2017b, s. 948). Förbättringsprocessen 

underlättar och möjliggör för upprätthållande av en hög 5S-nivå genom minimal 

ansträngning, vilket kräver att organisationen organiseras, leds, följs upp och förbättras för 

att uppnå en god 5S-nivå över tiden.    
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6. Diskussion 

  

I denna del diskuteras studiens resultat. Det framkomna resultatet jämförs även med 

tidigare forskning inom 5S-implementering. Kapitlet inkluderar även en diskussion av, för 

studien, valda metoder.  

 

6.1. Resultatdiskussion 

Identifierade hinder är bland annat de faktorer som blivit påverkade genom organisatoriska 

förändringar samt ledningens förändrade engagemang och efterfrågan. Övriga hinder för 

efterlevnad av implementeringen baseras på i vilken utsträckning dessa faktorer påverkar 

medarbetarnas upplevelse av uppfyllda behov. De identifierade hindren för efterlevnad av 

5S i Organisation X och anledningen till hindrens uppkomst utgör grunden till konstruerade 

riktlinjer för framtida implementering av arbetssättet. Organisation X upprätthöll en god 

nivå av 5S under en längre period vid tidigare implementering. Baserat på den nuvarande 

bristen på 5S i organisationen bör 5S återimplementeras på grund av att arbetssättet inte 

längre är förankrat i den dagliga verksamheten. Det tidigare arbetet enligt 5S resulterade i 

förbättrad arbetsmiljö, genom en strukturerad arbetsplats som visualiserade slöserier och 

därmed uppnådde en god 5S-nivå. Baserat på tidigare framgång med 5S-implementering 

utgör tidigare strategier och organisering för 5S en lämplig utgångspunkt för framtida 

implementering. Organisation X bör dock inte sträva mot uppfyllnad av tidigare 5S-nivå 

utan bör sträva mot implementering av insatser som möjliggör för förbättrade resultat av 

5S-arbetet.   

 

Organisatoriska förändringar sedan tidigare arbete enligt 5S i Organisation X benämndes 

som viktiga bidragande faktorer till efterlevnadens regression. Stödfunktionen VIKKIS och 

avdelningen The Organization Way inkluderade viktiga aspekter för efterlevnaden av 5S 

vilka identifierades som orsaker till efterlevnadens regression. Revidering och uppföljning 

kan genomföras oavsett VIKKIS men där uppföljningssystemet underlättade för 

produktionsledarna att genomdriva revideringar och uppföljningar. Uppföljning och 

revidering är viktiga aktiviteter för förankring av förändrade normer och värderingar som 

främjar för de nya arbetssätten (Svenningsson och Sörgärde, 2014, ss. 78-79; WCM 
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Consultin AB, 2016).  Jacobsen (2013, s. 222).  menar även att ledningen ska underlätta 

med för medarbetare att genomdriva 5S-arbetet. Det innebär att avvecklandet av VIKKIS 

hade en bidragande påverkan till bristande efterlevnad av 5S, då systemet är en 

stödfunktion som underlättar för produktionsledarna att genomdriva arbetssättet. Systemet 

är dock ingen aktivitet som ökar förankringen av den kulturella förändringen i 

verksamheten. VIKKIS är endast ett underlättande system som möjliggör för 

produktionsledare att skapa goda vanor och underlätta för ledarna att vara bra ledare för 

sina medarbetare (WCM Consulting AB, 2016). Därmed anses inte avvecklandet av 

VIKKIS vara ett enskilt hinder för efterlevnaden, där endast de aktiviteter som systemet 

underlättade för är bidragande orsaker till att arbetssättet inte efterlevs. Produktionsledarnas 

ansvar för uppföljning och revidering eliminerades inte genom avvecklandes av VIKKIS. 

Avvecklandet bidrog dock till ett ökat ansvar för produktionsledarna att vidare arbeta med 

revideringar för fortsatt efterlevnad av arbetssättet i verksamheten. 

 

Ledningen besitter en central roll för möjliggörande för lyckad implementering (Jacobsen, 

2013, ss. 206-210; Liker, 2009, s. 216). De ansvarar för efterfrågan, upprättande av vision 

och strategi, uppföljningar samt organisering för förbättringar, vilka är faktorer som 

identifieras som orsaker till efterlevnadens regression. Ledningen innehar därmed ett stort 

ansvar för att implementering och efterlevnad av 5S ska nå framgång. Produktionsledarna 

och medarbetarna innehar ett ansvar för att efterlevnaden skall upprätthållas. Det är enligt 

angivna teorier samt uttalat av Organisation X att produktionsledarna innehar ägaransvaret 

för 5S där medarbetarna genomdriver arbetet. Brist av kunskap, ledarskap och aktiva val 

som åsidosätter 5S-arbetet är även faktorer som bidrar till bristande efterlevnad. Ledningen 

är därmed inte enskilt ansvarig för regressionen av 5S i organisationen. Organisationer som 

ett komplext system är därmed en bidragande faktor baserat på att flera organisatoriska 

element bidrar till den bristande efterlevnaden (Jacobsen, 2013, s. 68). Ledningen kan 

därmed inte trots sin centrala roll för implementering och efterlevnad enskilt ställas till 

svars för avsaknaden av 5S i Organisation X.  
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Attri, Singh och Megra (2017, 1848-1850) redogör i en studie för kontextuella samband 

mellan de barriärer som hindrar implementering av 5S i en tillverkningsindustri. Aktiviteter 

inkluderande i ledningens befattningsroll är viktiga faktorer som påverkar efterlevnaden av 

5S i Organisation X. Attri, Singh och Megras (2017, ss. 1848-1850) menar att ledningens 

engagemang är en påverkande faktor för bristande implementering av 5S i verksamheten. 

De menar att finansiella begräsningar, bristande engagemang från ledningen samt bristande 

mission och vision utgör nyckelbarriärer vid implementeringen. Dessa barriärer är av störst 

vikt att överkomma baserat på barriärernas påverkan på övriga hinder. Ledningens var vid 

implementeringen av 5S engagerade och hade en utarbetad strategi för implementeringen. 

Organisation X överkom därmed Attri, Singh och Mehras (2017, ss. 1848-1850) 

identifierade nyckelbarriärer. Anledningen till misslyckande av fullständig implementering 

av 5S kan enligt Attri, Singh och Mehras (2017, ss. 1848-1850) studie bero på en oförmåga 

till kulturell förändring. Baserat på medarbetarnas vilja till förbättrad ordning och struktur 

på arbetsplatsen visar dock på en vilja till kulturell förändring i riktning mot de effekter 5S 

medför. Mer trolig orsak till regressionen av efterlevnad av 5S är dock avsaknaden av 

vision, vilket enligt Attri, Singh och Mehras (2017, ss. 1848-1850) utgör en av de 

identifierade nyckelbarriärerna. Den bristande visionen utgör hinder för kontinuerligt arbete 

enligt 5S grundat på att visionen utgör underlag till förbättringsarbeten, vilka har en 

påverkande roll på organisationens långsiktiga förmåga att leverera värdeskapande 

produkter (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 46). Mer troligt är även att avvecklandet av 

avdelningen The Organization Way och VIKKIS påverkade övriga aspekter i Attri, Singh 

och Mehras (2017, ss. 1848-1850) studie, vilka gemensamt bidrog till att efterlevnaden 

försämrades.  

 

Avsaknad av uppföljning och revideringar är faktorer som anses vara en bidragande faktor 

till bristande efterlevnad i Organisation X, baserat på att dessa aktiviteter främjar för en 

kulturell förändring genom att förankra det nya arbetssättet i verksamheten. Uppföljning 

och revideringar är faktorer som inte är inkluderade i Attri, Singh och Mehras (2017, ss. 

1848-1850) studie. Anledningen till avsaknaden av uppföljning och revidering i Attri, 

Singh och Mehras studie kan bero på skillnader i studiernas inriktning. Attri, Singh och 

Mehra påvisar för identifiering av hindrande barriärer för implementering av 5S. 
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Identifierade hinder i Organisation X grundar sig i hindrande av efterlevnad av arbetssättet. 

Attri, Singh och Mehras studie riktas därmed mot implementeringen av 5S, där genomförd 

studie syftar till identifiering av hindrande barriärer vid efterlevnad av 5S. Studiernas 

fokusområde kan därmed vara en orsak till att uppföljning och kontroll inte inkluderas i 

Attri, Singh och Mehras (2017, ss. 1848-1850) studie för identifiering av hindrande 

barriärer.  

 

Otydlig roll- och ansvarsfördelning utgjorde även ett hinder för efterlevnaden av 5S i 

Organisation X, som inte inkluderas i Attri, Singh och Mehras (2017, ss. 1848-1850) 

identifierade barriärer. Vid avvecklandet av avdelningen The Organization Way och 

ledningens överlämning till kärnverksamheten för fortsatt arbete, uppstod ostridigheter 

rörande ägandeansvar och genomdrivande. I jämförelse med Attri, Singh och Mehras studie 

skulle otydlig roll- och ägadeansvar kunna inkluderas i kommunikationsbrist. Förbättrad 

kommunikation vid överlämnandet av genomdrivande och ägandeansvar hade eventuell 

resulterat i tydligare roll- och ansvarsfördelningen, vilket hade eliminerat de osäkerheter 

som produktionsledare och medarbetare känner. I övrigt anses genomförd studie på 

Organisation X stämma överens med Attri, Singh och Mehras (2017, ss. 1848-1850) studie, 

vilket anses stärka de hinder som identifierats i organisationen och som utgör underlaget för 

konstruerade riktlinjer för framtida implementering.  

 

Denna studie genomförs inom ramarna för fenomenologisk forskning, vilket syftar till att 

beskriva problematiseringen eller en situation genom deltagarnas perspektiv och upplevelse 

av verkligheten (Denscombe, 2014, s. 147) Studier inom fenomenologisk forskning lämpas 

inte för generalisering vilket genomförd studie syftar till. Studien hade för avsikt att 

upprätta riktlinjer för framtida återimplementering av 5S i Organisation X där insamlad 

data baseras på medarbetare i produktionsgrupp 431, samt produktionsledarnas upplevelse 

av hindrande faktorer. Studien generaliserar insamlat material till övriga verksamheten och 

anser att insamlat material avser liknande åsikter och synsätt på situationen. Studien 

inkluderar perspektiv från medarbetare, produktionsledare samt en konsult. Insamlat 

material stärker övriga intervjuobjekts synpunkter vilket därmed anser utgöra lämplig grund 

för generalisering. Avsaknaden av 5S i hela organisationen innebär även att arbetssättet 
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negligerats och åsidosatts i hela verksamheten. Samtliga källor tydliggjorde för ledningens 

efterfrågan på resultat och leverans, där produktionsledarna förtydligade att ledningen 

uppmuntrar snabba och kortsiktiga förändringar. Insamlat material från olika källor påvisar 

ett ledarskap inom ramarna för den rationella organisationskulturen. Genomförd kulturanlys 

påvisade även att en rationell organisationskultur präglar organisationen. Grundat på 

överresstämmande mellan ledningens ageranden och organisationskulturens 

överrensstämmande anses insamlat material med utgångspunkt från produktionsgrupp 431, 

utgöra en lämplig utgångspunkt för generalisering av identifierade hinder och framtida 

riktlinjer för implementering. Baserat på överrensstämmande av övergripande faktorer från 

samtliga källor anses därmed risken för stora variationer mellan olika produktionsgrupper 

vara liten, vilket möjliggör för generalisering inom verksamheten.  

 

Strategi och genomförande av framtida implementering av 5S analyserades inte baserat på 

bristande datainsamling rörande ämnet, samt på grund av tvetydig teori. Organisation X 

genomförde tidigare implementering genom 5S-objekt. Liker (2009, ss. 354-355) 

förespråkar implementering av 5S genom upprättande av en demonstrationslina och WCM 

Consulting AB (2016) anser att implementering ska ske sekvensvis i hela verksamheten. 

Baserat på tidigare svårigheter för Organisation X att med tiden fortsätta implementera 5S-

objekt i verksamheten, anses implementering på arbetsytor vara mer lämpligt. Vid 

pågående implementering av 5S-objekt upprättades svårigheter för fortsatt implementering 

av 5S-objekt i arbetsytan. Implementering på arbetsytor framför 5S-objekt innebär ökat 

fokus på förbättringsarbete. Den fullständiga 5S-implementeringen på arbetsytan genererar 

att framtida 5S-arbete baseras på förbättrade åtgärder som underlättar för 5S-arbetet. 

Därmed bör 5S implementeras traditionellt på arbetsytor framför 5S-objekt. Lämpligast är 

dock att anpassa implementeringsmetod till Organisation X:s verksamhet och värderingar 

för nyttjande av en implementeringsmetod som stödjer organisationskulturen (Liker, 2009, 

s. 341). Det är dock viktigt att organisationen överkommer de nyckelbarriärer som Attri, 

Singh och Mehras (2017, ss. 1848-1850) identifierat i genomförd studie, för möjliggörande 

av lyckad återimplementering baserat på nyckelfaktorernas påverkningsgrad. 
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6.2. Metoddiskussion 

Ostrukturerade intervjuer nyttjades som främsta datainsamlingskälla. Syftet med 

insamlingen var att utifrån intervjuobjektens syn skapa en helhetsbild av situationen för öka 

förståelse för problemet i en social kontext. Genom nyttjande av exempelvis strukturerade 

intervjuer begränsas intervjuobjektets fria tankesätt (Denscombe, 2014, s. 266; Bell och 

Waters, 2016, s. 192; Patel och Davidsson, 2011, ss. 75-76).  Strukturerade intervjuer 

innehar en hög grad av standardisering och strukturering vilket begränsar intervjuobjektets 

förmåga till personlig tolkning och besvarande av frågeställningen. Intervjuerna hade 

inneburit liknande svar vilket förenklar analysering av resultatet. I förhållande till 

datainsamlingens syfte till en ökad förståelse för problematiseringen i en social kontext, 

ansågs ostrukturerade intervjuer vara mest lämpad för genomförd studie.  

 

För insamling av medarbetarnas åsikter rörande situationen genomfördes en brevmetod. 

Baserat på medarbetarnas begränsade tid på grund av högt produktionstryck ansågs 

brevmetoden mer lämpad i förhållande till exempelvis en ostrukturerad intervju, vilket 

enligt Berg (2000, s. 2) är en lämplig datainsamlingsmetod för studier med liknande syfte. 

Brevmetoden som insamlingsmetod är även lämpad i förhållande till etiska förhållningssätt 

på grund av anonymitet. Brevmetoden hade som syfte att utgöra underlag för en 

kulturanalys enligt Bergs metod. Under studiens genomförande förändrades riktningen för 

studien vilket genererade i att en kulturanalys enligt Organizational Culture Assessment 

Instrument (OCAI) ansågs mer lämpad. Datainsamlingsmetoden var inte anpassad till den 

nya analysmetoden. Det hade varit mer lämpligt för analys av organisationskulturen att 

enhetligt arbeta enligt OCAI för en mer komplett kulturanalys. På grund av angiven tidsram 

för studien nyttjades redan insamlade brev som underlag för analysering genom OCAI trots 

att datainsamlingens frågeställning inte var anpassad till valt analysverktyg, vilket utgjorde 

vissa svårigheter av bedömning och analysering av datan. Ny datainsamling var inte aktuell 

då detta hade påverkat organisationens produktion och dess förmåga att leverera maskiner, 

samt innebar en ökad risk för överträdelse av studiens angivna tidsramar.  
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Analyseringsverktyg för kartläggning av kulturella aspekter i produktionsgrupp 431 valdes 

att utbytas på grund av att kartläggning enligt OCAI ansågs vara mer lämpad i förhållande 

till studiens syfte och frågeställning. OCAI är en kartläggningsmetod som nyttjas för 

kartläggning av kulturen i förhållande till Competing Values Framework (CVF), vilket 

därmed kan användas för en övergripande förklaring av organisationskulturen (Cameron, et 

al., 2014, s. 212). Tidigare vald analysmetod för kartläggning av kulturen i 

produktionsgrupp 431 var utarbetad av Berg (2000, ss. 2-4) där kulturen endast 

analyserades utifrån aspekterna samverkan, förändring och planering. Analys genom OCAI 

där ett resultat illustreras i förhållande till CVF underlättades analys av kulturens karaktär 

genom diagnostisering av organisationskulturen utifrån flera aspekter än de som inkluderas 

i Bergs metod. Därav valdes tidigare analysverktyg att bytas ut oavsett att 

datainsamlingsmetoden var utformad och anpassad till Bergs metod.  

 

Genomförd studies tänkta riktning förändrades under studiens genomförande. Valda 

analysmetoder och insamlingsmetoder har därmed inte fullt ut anpassats efter slutgiltigt 

riktning, baserat på att ett mer lämpligt analysverktyg beslutades att användas under 

studiens gång. Resultatet för studien har därmed påverkats genom inte fullt ut anpassade 

insamlings- och analysverktyg i förhållandet till studiens slutgiltiga riktning. Frågeställning 

till medarbetare genom brevmetod var inte anpassad till OCAI vilket kan ha påverkat 

resultatet för den kulturella analysen. Valet att inkludera konsulten i genomförd studie kan 

ifrågasättas. Syftet var att inkludera ett opartiskt och externt synsätt för identifiering av 

faktorer som kan ha bidragit till hinder för efterlevnaden. Exkludering av konsulten i 

studien hade inneburit ett resultat som endast grundades på underlag från Organisation X. 

Identifierade hinder hade därmed endast baserats på aktuell information från organisationen 

i relation till utvalda teorier. Konsulten inkluderar erfarenheter från tidigare arbete med 5S-

implementering, vilket kan ha kommit att påverka resultatet genom att insamlat material 

inte endast utgörs av faktorer internt i organisationen. Konsultens uttalanden kan även ha 

påverkat författaren genom förkastning eller bekräftande av identifierade hinder. 

Konsultens roll i studien går därmed att ifrågasättas baserat på att framtaget resultat inte 

endast inkluderar uppgifter från Organisation X men där konsultens uttalanden kunde 

bekräfta identifierade hinder samt belysa situationen ur ett tredje perspektiv.  
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7. Slutsatser 

  

Kapitlet redogör för studiens slutsatser i förhållande till formulerad frågeställning och 

syfte. Förslag till framtida forskning inkluderas även i följande kapitel.  

 

7.1. Slutsatser 

Studiens syfte är att identifiera faktorer som upprättar hinder för Organisation X att idag 

efterleva 5S i verksamheten samt att upprätta riktlinjer för framtida återimplementering av 

arbetssättet. Arbetet baseras på nuvarande arbetet enligt 5S i verksamheten samt tidigare 

arbetssätt för implementering och efterlevnad av arbetssättet. Studien har för avsikt att 

besvara frågeställningen ”Vilka faktorer upplevs hindra uppfyllandet av5S?” samt ”Hur 

bör 5S återimplementeras?”. Identifierade faktorer som anses hindra uppfyllandet av 5S 

grundar sig i aktiva val organisationen tagit som motarbetar en kulturell förändring samt 

utgör hinder för medarbetare och produktionsledare att efterfölja och leda 5S-arbetet i 

verksamheten. Aktiva val i relation till organisatoriska förändringar samt hög 

beläggningsnivå i fabriken har genom samverkan påverkat efterlevnaden av 5S negativt. En 

efterfrågan på leverans och resultat har även en stor påverkan på övriga delelement i 

organisationen samt främjar för ett stabilt läge enligt nuvarande arbetssätt. För framtida 

återimplementering av 5S bör Organisation X fokusera på att möjliggöra och underlätta för 

medarbetare att driva 5S-arbetet i verksamheten. En efterfrågan och ledning som möjliggör 

och uppmuntrar till en kulturell förändring genom nyttjande av aktiviteter som främjar för 

att normer och värderingar anpassas till det nya arbetssättet, är centrala element för en 

lyckad återimplementering. Organisationen bör vid implementering fokusera på 

upprättande av stödfunktioner och en efterfrågan som uppmuntrar till kulturell och 

beteendemässig förändring.  

 

7.1.1. Vilka faktorer upplevs hindra uppfyllandet av 5S? 

Genom grundläggande undersökning av tidigare och nuvarande arbete enligt 5S samt 

jämförelse av dessa i förhållande till organisationens förmåga till uppfyllnad av 

medarbetarnas behov och förväntningar av resultatet, identifierades faktorer av hindrande 
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karaktär som påverkar efterlevnaden av 5S i negativ bemärkelse. Identifierade hinder för 

uppfyllande av 5S i Organisation X är:  

 

Bristande efterfrågan och engagemang från ledningen: Idag efterfrågas leverans och 

resultat i Organisation X. Efterfrågan präglar produktionsledarnas prioriteringar i 

verksamheten vilket inneburit att medarbetare och produktionsledare uppfattat att arbete 

enligt arbetsmetoder som 5S inte är av stor vikt. Ledningens efterfrågan på leverans och 

resultat speglas i den rådande organisationskulturen där snabba och kortsiktiga förändringar 

eftersträvas framför långsiktigt förhållningssätt (Cameron, et al., 2014, s. 35). Kulturen 

präglar och begränsar organisationens beteenden, ageranden och tankesätt (Jacobsen och 

Thorsvik, 2014, ss. 113-115), vilket innebär att ledningens uppmuntran till fortsatt 

resultatfokus förankrar ett resultatinriktat kulturellt förhållningssätt i verksamheten. 

Efterfrågan av efterlevnad av arbetssätt och 5S innebär en kulturell förändring i 

verksamheten baserat på att ledarskapet är en kulturpåverkande aktivitet (Alvesson, 2015, s. 

135).  

    

Avsaknad av mål, vision och strategi: Vid förändringsarbete är en utarbetad vision av stor 

vikt för beslutande av strategi och i vilken riktning förändringen skall ske. Det finns ingen 

utarbetad vision för 5S-arbetet, vilket i relation till bristande strategi utgör svårigheter för 

produktionsledarna att driva 5S-arbetet i riktning mot ett förbättrat läge. Avsaknad av 

strategi bidrar till svårigheter för produktionsledarna att systematiskt arbeta med 5S och 

förbättringar utan risk för suboptimering (Jacobsen, 2013, s. 198). Brist av utarbetad vision, 

målsättning och strategi utgör svårigheter för produktionsledarna att leda förbättringarna i 

önskad riktning. Brist på angivna ramar för förbättringen utgör svårigheter för 

organisatoriskt lärande genom hindrande för medarbetarna att lära genom praktiskt arbete 

(Jacobsen, 2013, s. 170). Vision och strategi är viktiga faktorer för möjliggörande av lyckad 

implementering, efterlevnad och organisatoriskt lärande vilket är en bidragande faktor till 

att produktionsledarna inte aktivt leder 5S-arbetet i verksamheten (Attri, Singh och Mehras, 

2017, ss. 1848-1850).  
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Kunskapsbrist: Somliga produktionsledare beslutar att avbryta introduktion och upplärning 

av nyanställda medarbetare. Den avbrutna introduktionen och upplärningen resulterar i 

avsaknad av förståelse för TOW och dess inkluderade arbetssätt, vilket påverkar 

medarbetarnas förmåga och möjligheter till att arbeta enligt 5S. Medarbetarnas bristande 

kunskap och förståelse för TOW och 5S bidrar därmed till att 5S-arbetet blir åsidosatt. 

Valet att avbryta upplärning och introduktion av produktionsledarna samt avsaknad av 

efterfrågan av arbetssättet, påvisar att kunskapen om 5S och dess effekter inte är förankrade 

i ledningen eller hos produktionsledarna. Produktionsledarna hade vid kunskap och 

förståelse av 5S slutfört introduktion och upplärning av nyanställda medarbetare. 

Ledningen hade även vid god förståelse och kunskap om arbetssättet och dess omfattning 

inte överlämnat ansvaret till kärnverksamheten innan kulturell förändring fulländats. 

Bristande kunskap rörande 5S, helheten och dess effekter har bidragit till aktiva val och 

ageranden som ger direkta konsekvenser för efterlevnaden av 5S. 

 

Bristande ledarskap: Produktionsledarna har för ansvar att driva 5S-arbete i 

produktionsgrupperna. Baserat på bland annat kunskapsbrist, förståelse och aktiva 

prioriteringar och val, arbetar inte produktionsledarna aktivt med att efterfråga och 

genomdriva arbetssättet i verksamheten. För möjliggörande av lyckad implementering av 

arbetssättet och den kulturella förändringen implementeringen innebär, ställer krav på 

produktionsledare att stötta och motivera medarbetarna samt (Liker, 2009, s. 188) agera 

som föredöme och skapa förutsättningar för medarbetarna att genomdriva 5S-arbetet 

(WCM Consulting AB, 2016; Jacobsen, 2013, s. 222). Ett hinder för efterlevnad är därmed 

ett ledarskap som inte aktivt efterfrågar och driver 5S-arbetet i verksamheten, vilket även är 

en anledning till att implementeringsprojekt av 5S ofta misslyckas (Bergman och Klefsjö, 

2012, s. 592; Attri, Singh och Mehras, 2017, ss. 1848-1850). Produktionsledarna är 

medvetna om andelen slöserier i produktionen och att anledningen av dessa till stor del  

beror på avsaknad av systematiskt 5S-arbete. Genom att inte efterfråga 5S i 

produktionsgrupperna samt genom att avbryta introduktion och upplärning för nyanställda 

gör produktionsledarna aktiva val som påverkar efterlevnaden av 5S i negativ bemärkelse, 

vilket även indirekt påverkar produktionsgruppernas förmåga att leverera maskiner.  
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Resursbrist för förbättringsarbeten: Centralt för ledare är att möjliggöra för förändringar 

genom eliminering av hinder och avsättande av resurser (Jacobsen, 2013, s. 222). Tidigare 

arbete med 5S organiserades för möjliggörande och underlättande för efterlevnad och 

implementering av 5S och 5S-objekt. Medarbetare anser att det inte finns tid till att arbeta 

enligt förbättringar i produktionsgruppen. Produktionsledarna anser även att leverans och 

resultat är av högsta prioritet baserat på ledningens efterfrågan. Högt produktionstryck i 

verksamheten i relation till bristande förståelse för 5S-arbete och standardiserade arbetssätt 

påverkar produktionsgruppens förmåga att producera maskiner. Avsättande av resurser 

påverkar verksamhetsens kortsiktiga förmåga att leverera maskiner genom avsättande av 

produktionstimmar till 5S-arbete. 

   

Avsaknad av kontroll, uppföljning och revidering: De tidigare revideringarna och 

uppföljningarna av 5S-objekt och dagligt underhåll åsidosattes efter avvecklandet av 

stödfunktionerna The Organization Way och VIKKIS. Ledarnas uppföljningsansvar 

frångicks och efterlevnaden av arbetssättet negligerades baserat på att avvecklandet av 

revideringarna tolkades som att arbetssättet inte var av stor vikt för ledningen. Ledningen 

och produktionsledarna upphörde att efterfråga metodanvändning genom åsidosättande av 

uppföljning av arbetssättet. Produktionsledarnas uppföljnings och kontrollansvar kvarstår 

genom ledningens överlåtande av ägandeansvaret för 5S-arbetet, där avvecklandet av 

VIKKIS bidrog till krav på ökat ansvarstagande på produktionsledarna.  

 

Otydligt ägaransvar och rollfördelning: Sedan avvecklandet av avdelningen The 

Organization Way har drivande arbetsroller förändrats och ägaransvaret delegerats. 

Produktionsledare övertog ansvaret för efterlevnad av 5S i verksamheten, 

förbättringssamordnarens ansvar för nätverkande för förbättringar eliminerades samtidigt 

som ledningsgruppernas ansvar förändrades. För lyckad 5S-implementering ska 

arbetsbeskrivningar anpassas efter det nya arbetssättet (WCM Consulting AB, 2016). 

Avdelningen The Organization Way står fortfarande som ansvariga för dokument och 

rollbeskrivningar, där förbättringssamordnarens tidigare ansvarsområden är inkluderade i 

dagens rollbeskrivning. Ägandeansvar och rollfördelningar är otydliga och sprider en 

osäkerhet hos produktionsledarna. 
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Avsaknad av en förbättringsprocess: Organisation X upprätthöll 5S i verksamheten under 

en längre period. Syftet var med 5S-arbetet att upprätthålla den nivå som uppfyllts genom 

fortsatt implementering av 5S-objekt i verksamheten. Avsaknad av en förbättringsprocess 

av arbetssättet utgör hinder för organisationen att sträva mot en maximal 5S-nivå genom 

minimala ansträngningar. Utebliven strävan mot förbättringar är vanligt förekommande 

misstag där avsaknaden med tiden innebär regression och misslyckande av upprätthållande 

en god nivå (WCM Consulting AB, 2016, Bergman och Klefsjö, 2012, s. 46), vilket 

förekom i Organisation X. 

 

7.1.2. Hur bör 5S återimplementeras? 

Riktlinjer för framtida återimplementering är konstruerade i bilaga C. För möjliggörande av 

implementering av 5S och ett lyckat förändringsprojekt, krävs att underliggande normer, 

värderingar och drivkrafter är identifierade (Jacobsen, 2012, ss. 169, 207). En viktig aspekt 

för lyckad kulturell förändring är ledarnas förmåga att påverka medarbetarnas drivkrafter 

för förändring genom att förankra förändringen i verksamheten (Jacobsen, 2013, s. 191; 

2009, ss. 356-358). Ledningen och produktionsledarna måste därmed ha en god förståelse 

för arbetssättet och dess betydelse för verksamheten för möjliggörande av förankring av 

förändringen. Ledningen bör utbildas i 5S för förståelse rörande arbetssättet och dess 

effekter, vilket underlättar för upprättande av vision och målsättning för arbetssättet. 

Visionen och strategin är viktiga aspekter för lyckade implementeringsprojekt (Attri, Singh 

och Mehras, 2017, ss. 1848-1850). En handlingsplan för implementeringen bör upprättas 

där ledningen avsätter resurser och organiseras för underlättande av implementering och 

efterlevnad av 5S.  

 

Strategi för återimplementering bör baseras på Organisation X:s verksamhet för förankring 

av förändringen i kärnverksamheten. Grundläggande är att medarbetarna skall driva 

förändringsarbetet och stå som ansvariga där kontinuerlig stöttning och uppföljning bör ske 

från produktionsledarna i jämförelse med upprättad handlingsplan. Produktionsledarna 

skall underlätta för medarbetarna att genomdriva arbetet genom eliminering av hinder samt 

genom införande av stödfunktioner. För möjliggörande av personlig utveckling och 
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organisatoriskt lärande bör praktiskt lärande genom misstag uppmuntras vid 

implementeringen.  

 

Lyckade implementeringsprojekt innebär kulturella förändringar (Liker, 2009, ss. 356-358). 

Det kräver ett kontinuerligt ledarskap och införande av aktiviteter som förankrar det nya 

arbetssättet i verksamheten . Uppföljningar bör schemaläggas enligt tidigare arbete med 5S. 

Produktionsledare bör genomföra revideringar en gång i veckan, där högre instans bör 

genomföra revidering en gång i månaden. Revideringarna bör jämföras mot upprättad 

målbild för strävan mot ständig förbättring och bör resultera i en förbättringslista. 

Huvudsyftet med 5S är att uppnå maximal 5S-nivå genom minimal ansträngning (WCM 

Consulting AB, 2016). För möjliggörande av detta krävs ett ständigt förbättringsarbete av 

arbetssättet. En förbättringsprocess bör därmed upprättas. För ökad förankring och 

förtydligande om att implementeringen resulterat i ett nytt stabilt läge för medarbetarna, bör 

befattningsroller, mål, vision och ledningssystem uppdateras i enlighet med det nya 

arbetssättet. 

 

Återimplementering av 5S innebär en kulturell- och beteendemässig förändring i 

verksamheten (Liker, 2009, s. 188; Jacobsen, 2013, ss. 159-160). 5S som arbetssätt främjar 

för kontroll, ordning och struktur vilket är aspekter som medarbetare anser saknas på 

arbetsplatsen och önskar mer av. Återimplementeringen innebär en förbättrad säkerhet, 

ekonomiska-, sociala- och produktionsförbättrade resultat samt ökad arbetsglädje genom 

resurssnåla åtgärder (Gapp, Fisher och Kobayashi, 2008, s. 566; Randhawa och Ahuja, 

2017a, s. 339; Petersson, et al,. 2009, s. 191). Genom implementering av 5S förändras 

organisationskulturen mot en hierarkisk organisationskultur genom ökat fokus på kontroll, 

uppföljning och struktur. Den kulturella förändringen 5S-implementeringen genererar i 

ligger därmed i linje med medarbetarnas efterfrågan på ökad ordning och struktur på 

arbetsplatsen.  
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7.2. Förslag på fortsatt forskning/arbete 

Studien ligger grundad på antaganden och generaliseringar av insamlad data från 

produktionsgrupp 431. Det är vidare intressant att genomföra en övergripande studie för 

hela verksamheten för en anpassad lösning i förhållande till organisationens centrala 

element, som inte är grundad på generaliseringar från produktionsgrupp 431. Övergripande 

studie utökar den kulturella förståelsen vilket underlättar för framtida implementering.  

 

Initialt syftade brevmetoden till genomförande av en kulturell kartläggning av kulturen i 

produktionsgrupp 431, enligt dimensionerna samverkan, planering och förändring. Baserat 

på studiens progression förändrades studiens riktning och vald metod för kulturell 

kartläggning blev inaktuell. Frågeställningen för brevmetoden var anpassad till tidigare 

vald analysmetod för kulturell kartläggning. I framtida studier kan det därmed vara aktuellt 

att nyttja en mer lämpad frågeställning eller datainsamlingsmetod för analysering enligt 

OCAI. En mer anpassad datainsamlingsmetod för en kulturell analysering utgör en mer 

korrekt bild över rådande kulturella aspekter. Vidare kan det även vara intressant att 

genomföra kulturell analys av hela organisationen för en ökad förståelse för 

organisationens ageranden, värderingar och tankesätt. Kulturanalysen kan komma utgöra 

underlag som ledningen kan nyttja som verktyg vid framtida förändringar.   

 

Genomförd gap-modell baseras på antaganden om medarbetarnas förväntningar av 5S och 

dess effekter, i och med organisationens utlovande av efterlevnad av arbetssättet genom 

TOW. Grundlig gap-modell baserad på genomförd behovs-analys innebär att 

medarbetarnas behov och förväntningar kan struktureras enligt en mer lämpad anpassning 

till identifierade gap. Gap-modellen grundar sig i Kano-modellen vilket syftar till 

kartläggning av medarbetarnas behov och förväntningar (Bergman och Klefsjö, 2012, ss. 

343, 320). En grundlig undersökning av medarbetarnas bas-, uttalade- och omedvetna 

behov kan därmed vara intressant för identifiering av gap mellan organisationen och 

medarbetarnas förväntningar. Det vill säga identifiera hur väl Organisation X uppfyller 

intern kundnöjdhet. Genomförande av en behovsanalys kan även vara intressant för ökad 

förståelse för medarbetarna och deras önskemål. 
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Bilaga A – Frågeställning intervjuer 

Anteckningar intervju – 2018-04-05 

Uppstart: 

- Personlig presentation  

- Studiens syfte  

- Varför du är viktig för studien och dess process 

- Kolla om det är ”ok” att spela in  

- Varför spela in? 

- Vad kommer informationen användas till? 

- Vad gör jag med materialet? 

- Konfidentiellt  

- Vilken typ av frågor kommer ställas?  

 

Teman/Frågeställning  

Bakgrund:  

- Vad var bakgrunden/syftet med implementeringen? 

- Vilken var din roll vid implementeringen? 

Implementering:  

- Hur gick ni tillväga vid implementeringen? 

- Hur väl tycker du 5S fungerade efter implementeringen?  

Upplevt nuläge:  

- Hur upplever du 5S-arbetet idag? 

- På vilket sätt upplever du att 5S-arbetet idag skiljer sig från tiden efter 

implementeringen?  

- Är det något område du upplever mer bristfälligt än något annat? 

Lärdomar:  

- Varför tror du att 5S inte lyckades fullt ut? 

- Tror du att ni vid implementeringen hade kunnat göra annorlunda som hade 

påverkat dagens läge? 
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Anteckningar gruppintervju – 2018-04-10 

Uppstart: 

- Personlig presentation  

- Studiens syfte  

- Varför du är viktig för studien och dess process 

- Kolla om det är ”ok” att spela in  

- Varför spela in? 

- Vad kommer informationen användas till? 

- Vad gör jag med materialet? 

- Konfidentiellt  

- Vilken typ av frågor kommer ställas?  

 

Teman/Frågeställning  

Ledning  

- Hur arbetar ni enligt 5S? 

- Hur många 5S-objekt har ni kvar? 

- Varför tror ni att ni inte arbetar enligt 5S?  

- Visste ni att det ligger i ert ansvar att era operatörer ska veta vilka de 

standardiserade arbetssätten är? 

- Anser ni att ni har förutsättningarna för att arbeta enligt 5S? 

 

Operatörernas förutsättningar 

- Hur många av era operatörer vet vad 5S är och att det är ett standardiserat verktyg 

som Organisation X beslutat att arbeta efter? 

- Är det någon av era operatörer som har efterfrågat 5S? 
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Anteckningar inför intervju – 2018-04-18 

Uppstart: 

- Personlig presentation  

- Studiens syfte  

- Varför du är viktig för studien och dess process 

- Informationens användningsområde  

- Vad jag kommer göra med materialet 

- Konfidentiellt  

 

Bakgrund:  

- Förklara bakgrunden.  

 Implementering  

 TOW avvecklades  

 VIKKIS 

 5S-objekt  

- Förklara nuläge 

 Inge 5S-arbete 

 Otydligt ansvar 

 Vilka är de standardiserade arbetssätten 

 

Föreslagen frågeställning:  

- Hur genomför man enligt dig lämpligast 5S i en verksamet? 

- Hur ser man till att upprätthålla 5S när 5S väl har implementerats? 

- Vilken skulle du säga är den viktigaste faktorn för ett lyckat 5S-arbete? 

- Vart bör ansvaret för implementeringen och upprätthållandet ligga? 

- Kontroll/belöningssystem? 
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Bilaga B – Information brevmetoden 

Mitt namn är Nina Didriksson och jag studerar på kandidatprogrammet i ledarskap, kvalitet 

och förbättring vid Uppsala universitet, Campus Gotland. I kursen ingår att genomföra en 

kulturanalys på en arbetsgrupp på utvald organisation. En kulturanalys är en metod för att 

kartlägga organisationskulturen på en arbetsplats. Det vill säga en kartläggning av hur väl 

du trivs med din arbetssituation, arbetsmiljö och arbetsplats i allmänt. Kulturanalyser har 

genomförts på flera olika organisationer i landet och har i många fall generarat i positiv 

utveckling. Analysen kan därför användas som ett förbättringsverktyg när det gäller 

arbetsmiljö och arbetssituation. 

 

Du som medarbetare kommer att få skriva brev till mig där ni besvarar frågan: Hur 

upplever du att det är att arbeta på Organisation X och produktionsgrupp 431? Det 

brev som du skickar till mig kommer endast att analyseras av mig och kommer vara helt 

anonyma i den slutgiltiga rapporten. Er arbetsgivare/chef inte kommer att få reda på vem 

som sagt vad i denna kulturanalys utan det är bara jag som kommer få tillgång till dina 

åsikter och uttalanden. Breven kommer att analyseras och redovisas i en rapport. Allt 

insamlat material kommer att förstöras efter färdigställd kulturanalys.  

 

För att kartläggningen ska kunna leda till en förbättring är det av stor vikt att du är så 

uppriktig som möjligt i breven. Frågan är bred vilket ger dig som medarbetare en större 

frihet att skriva det du anser är viktigt och vad som präglar din arbetssituation och ditt 

arbetsklimat. Det innebär att omfattningen på brevet är upp till varje enskild individ. Det 

kan alltså vara en omfattning på några få rader till flera A4-sidor. Brevmetoden utgår ifrån 

dig som medarbetare, vilket innebär att dina åsikter och tankar är väldigt viktiga. Var därför 

återigen uppriktig i ditt brev och skriv gärna både positiva och eventuellt negativa åsikter 

rörande din arbetsplats och arbetssituation.  

 

Jag vill även passa på att tacka för att jag fått en möjlighet att genomföra kulturanalysen 

hos er och tackar på förhand för att du vill ställa upp och delta i analysen.     

Med vänlig hälsning, Nina Didriksson  
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Bilaga C – Riktlinjer för återimplementering  

Riktlinjer för återimplementering av 5S 

 

Förberedelser  

 Kartlägg organisationskulturen:  

- Underliggande normer, värderingar, drivkrafter 

 

 Utbilda ledningsgruppen:  

- Förståelse för och kunskap om 5S, dess effekter och helhet. Ska utifrån egna ord 

med säkerhet kunna beskriva innebörden av 5S och varför det ska implementeras  

- Förståelse för vad förändringsarbetet kräver för engagemang av ledningen och hur 

ledarskapet påverkas  

- Formulera mission, vision, målsättning, prioritering  

 

 Utarbeta handling- och informationsplan:  

- Besluta resurstillgänglighet och tidsram för förändringsarbetet 

- Besluta hur implementeringen ska ske 

- Besluta hur, när och till vilka information ska förmedlas 

  

 Organisera för förändring: 

- Utseförändringsledare och kärnteam 

 

 Initiera förändringsbehov:  

- förankra arbetet genom förespråkande och uppmuntrande av kulturell förändringen 

- Förankra uppfattning om att förändring är viktigt, riktigt och bra (påverka 

drivkrafter som främjar för förändring) 

 

Genomförande  

 Utbilda medarbetare i 5S 

 

5S implementering  

 Seri: Sortera / Inventera:  

- Genomför red-tag analys: inventering av samtliga verktyg, material, tillbehör och 

föremål 
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- Åtgärda kända fel 

- Upprätta handlingsplan på 4 veckor (medarbetarna) 

- Följ upp arbetet veckovis i jämförelse med upprättad handlingsplan 

(produktionsledare alt. förändringsledare) 

 

 Seiton: Strukturera / Placera :   

- Uppdatera standard för tavlor, skyltar och markeringar  

- Upprätta handlingsplan på 4 veckor för vad som ska märkas upp, hängas upp osv. 

(medarbetarna)  

- Följ upp veckovis i jämförelse med upprättad handlingsplan (produktionsledare 

alt. förändringsledare) 

 

 Seiso: Städa / Rengöra :   

- Planera arbetet i detalj – vilka, vad, tidsåtgång, när, hur etc.  

- Bedöm säkerhetsrisker 

- Genomför grundlig städning (inklusive renlighetsskulder) i arbetsgrupper  

- Fotografera resultatet 

- Arbetsgrupperna upprättar rutiner (när, vad, hur, vem) 

 

 Seiketsu: Standardisera / Rutiner :  

- Uppdatera 5S- och förbättrings-tavlor  

- Uppdatera 5S-kort  

- Fördela arbetsuppgifter  

- Visualisera foton och standarder  

- Besluta hur avvikelser ska dokumenteras, följas upp och återkopplas  

 

Låt medarbetarna driva förändringsarbetet 

- Underlätta med stödfunktioner, stödsystem och avsättning av resurser 

- Stötta och coacha i förändringsarbetet i enlighet med organisationskulturen  

- Uppmuntra till praktiskt lärande – Trial and Error  

 

Uppföljning / Förbättringsarbete 

 Shitsuke: Skapa vana / Självdisciplin :   

- Schemalägg uppföljningar 

- Besluta förbättringsprocess  

- Uppdatera befattningsroller, mål, ledningssystem m.m efter utarbetat 5S-system 
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 Uppföljningar:  

- Genomförs av produktionsledare + medarbetare varje vecka  

- Förbättringsfokus (!) – identifiera förbättringar framför problem. Ska resultera i en 

förbättringslista 

- Jämför mot målbild (ex. drömfabrik) vid uppföljningar 

- Coacha ledare under uppföljningar 

- Större revideringar en gång i månaden av chef i högre instans 

 

 Ha som syfte att upprätta ett uthålligt system framför perfektion! 

 

 

 


