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Abstract

Underlag för implementering av 5S

Preliminary study for the application of 5S

Tobias Nordahl

ABB Capacitors Ludvika started their LEAN-project 
in november 2010, but still has not the whole 
factory been introduced to the LEAN-tool called 5S. 
5S is only implemented on the ”easiest” work-areas.

By implementing 5S, at the workingstation called 
inburkningen, would make the workstation and the 
area around it much more structured, clean and 
systematized. The operators are a little bit skeptical 
to the work that includes continuous improvement 
today, because they can not see any progresses. If 
5S were implememted the operators would be able 
to avoid searching for tools because with 5S, each 
tool will have a specified place at the workstation.

5S would simplify the cooperation between the 
shifts, because 5S includes clear instructions for 
how the workstations will be cleaned after each 
shift.

This report will include my recommendations, 
thoughts and opinions regarding however ABB 
Capacitors Ludvika should implement or not 
implement the LEAN-tool 5S. And if they decides to 
follow my recommendations also how they should 
implement it to get a successfull result.
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Sammanfattning 
 
ABB Capacitors Ludvika började sitt LEAN-implementerings-projekt i november 2010, 
men ännu används inte verktyget 5S på hela fabriken. 5S utförs sporadiskt vid de flesta 
arbetsstationerna, men mycket finns att tillföra. Vid arbetsområdet inburkningen sker 
nästan inget arbete med 5S. 
 
Genom att införa 5S vid inburkningen så skulle arbetsområdet bli mycket renare och 
systematiskt än vad det är i dagsläget. Operatörerna finner att arbete med 
förbättringsförslag sker, men att förbättringar aldrig händer. 
Vid en implementering av 5S skulle operatörerna slippa leta efter verktyg då varje 
verktyg skulle ha sin bestämda plats och det skulle finnas tydliga rutiner för hur 
arbetsplatsen skulle se ut efter avslutat skift. 
 
Denna rapport innehåller mina åsikter och rekommendationer för att 5S-arbetet skall 
fungera så bra som möjligt vid en eventuell implementering. Rekommendationerna 
grundar sig på de observationer som gjort, på de intervjuerna som har gjorts med 
operatörerna och på den allmänna kunskapsbakgrunden som finns.   
 
Arbetet avslutades med en överlämning av rekommendationer till de som är intressenter 
av denna rapport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: 5S, fem s, LEAN, LEAN-verktyg, Produktionsledning 
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Förord 

Innehåll 
Denna rapport är ett examensarbete för en högskoleingenjörsexamen i maskinteknik vid 
Uppsala Universitet. Examensarbetet omfattar femton högskolepoäng vilket motsvarar 
tio veckors heltidsstudier. Rapporten skall efter avslutat examensarbete kunna användas 
av ABB Capacitors vid framtagning av rutiner och standarder för 5S-arbete vid 
arbetsområdet inburkningen.  
 
Rapporten kommer innehålla en bakgrundsbeskrivning av LEAN och LEAN-verktyget 
5S, samt förslag på hur 5S skall kunna implementeras och hur ledningen bör stötta 
produktionen för att uppnå en lyckad implementering. 
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Ämnesgranskare för detta examensarbete är Claes Aldman, lärare vid institutionen för 
industriell teknik vid Uppsala Universitet. Examniator är Lars Degerman, lärare vid 
institutionen för industriell teknik vid Uppsala Universitet. 
 
Jag vill även rikta ett stort tack till Per Forsberg, produktionsledare vid plan 3 
Capacitors, och Tomas Eriksson, produktionschef, för all stöttning och hjälp vid 
praktiska problem. 
 
Jag vill också passa på att tacka operatörerna vid inburkningen för den hängivenhet och 
hjälpsamhet de visat under arbetets gång, TACK! 
 
Ludvika, maj 2012 
Tobias Nordahl 
 

  



   
 

 IV 

  



   
 

 V 

Innehållsförteckning 
!
!"#$%&'(%)%*#"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#!!
!"!#+,-*./%(#012#34.'5,*67'6-.)8%)%*#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#!#
"#"#"!$%%!&'()*+(!#########################################################################################################################################!"!
"#"#,!$%%!-./.0*12)3!##################################################################################################################################!"!
"#"#4!5267(63.12)1(2)*!##############################################################################################################################!,!
"#"#8!9)+.6*3.1*26!########################################################################################################################################!4!

!"9#:.07&';7'6-.)8%)%*#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#<#
!"=#>?&#012#6@35'#"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#<#
!"<#A8*.B%6%)%*,.#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#<#

 

9"#C'0.)#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#D!
9"!#EFAG#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#D#
9"9#G?*.,#,%8B%(7,.,#8'.-5@*#)%0;#EFAG#"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#H#
,#,#"!&:;<!######################################################################################################################################################!=!
,#,#,!>2?.@A2?(!############################################################################################################################################!B!
,#,#8!C>D!##########################################################################################################################################################!E!

9"=#DI#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#J#
,#4#"!F*312)*.!##################################################################################################################################################!E!
,#4#,!&GH1(1!######################################################################################################################################################!I!
,#4#4!<(!H(J!&K(6!#######################################################################################################################################!"L!
,#4#8!MN)7(O.)!J(7!P&!#############################################################################################################################!",!
,#4#P!Q*3R.O*3()*6+!####################################################################################################################################!"4!

9"<#:$KLM12,.5#"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#!<#

 

="#G/&B*'6,%,&@6#"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#!D!
="!#:.0(/-5)0%'%#"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#!D#
="9#:.0(/-5)0%#N&,%#=#"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#!H#
="=#EFAG#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#!J#
="<#DI#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#!J#



   
 

 VI 

="D#IO+#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#!P#
="H#<Q#"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#9=#
="R#S,*&)*#65@.%)%*#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#9<#

 

<"#>'50(#012#*'%0;34.,%('#"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#9R!
<"!#$%5'.8T/'.#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#9R#
8#"#"!>S-5@-T.)1!########################################################################################################################################!,E!
8#"#,!MN)3O.+!H)U6!.)V(1.)6.!#################################################################################################################!,E!

<"9#O76'.8,5)0%'.U%/&B*'6,%,&@6#"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#9J#
8#,#"!WROX+(32V3()'.1*26!######################################################################################################################!,E!
8#,#,!QD!Y!Q()?3.JT(13R1'(0?O*6+!####################################################################################################!4"!
8#,#4!S6VR)?6*6+(6!###################################################################################################################################!4"!

<"=#V57)&(%)%*,.#"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#=9#
8#4#"!$)V(1.)6.!##########################################################################################################################################!4,!
8#4#,!>)27R?1*263O(7.)6.!######################################################################################################################!44!

 

D"#W'6/&5,5#"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#=D#
D"!#:$KLMK2,.5#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#=D#
D"9#F%#IO+#60;#7'2,%(&,.#?5'.65B&&%)%*6./5)%'.#"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#=R#
D"=#X/.#,%8B%(6#,&&,#3';#IY#"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#=J#
P#4#"!&2)1().!################################################################################################################################################!4E!
P#4#,!&1)R?1R)().!#######################################################################################################################################!4E!
P#4#4!&1X7.!####################################################################################################################################################!4E!
P#4#8!&1.67.)7*3().!##################################################################################################################################!4E!
P#4#P!&ZXO'7*0*/O*6!######################################################################################################################################!4E!

 

H"#W'-0;;'%(,5)0%'.#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#=P!
H"!#A&&;B%,#.'-0;;'%(,5)0%'.#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#=P#
H"9#I%/..650&N'#"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#=P#
H"=#E01-%)%*'%#"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#=P#
H"<#I8'56.0705#"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#=P#



   
 

 VII 

H"D#Z/65'.68'56#"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#<[#
H"H#\5'.65B&&%)%*6./5)%#"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#<[#
H"R#>,5'.),&34.64.T%)%*#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#<!#
=#B#"!>.OO31XOO!###############################################################################################################################################!8,!

H"J#]8.)*,#.'-0;;'%(,5)0%'.#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#<D#
=#E#"!&1X7)R1*6()!########################################################################################################################################!8P!
=#E#,!Q()?3.JT(13R1'(0?O*6+!###############################################################################################################!8P!
=#E#4!C(2)*@7(O!############################################################################################################################################!8P!

 

R"#^,(#-.B86#34.#'55#&@1-,5#.'6/&5,5#"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#<R!
R"!#$;N&';'%5'.)%*#"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#<R#
R"9#_0.56,55#,.7'5'#"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#<J#
R"=#_4.7B55.)%*6,.7'5'#"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#<P#

 

J"#S)6-/66)0%#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#D!!
J"!#I8?.)*2'5'.#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#D!#
J"9#+,-*./%(6-/%6-,N#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#D!#

 

P"#I&/56,56'.#012#34.B%(.)%*,.#"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#D=!
P"!#I&/56,56'.#"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#D=#
P"9#_4.B%(.)%*,.#/%('.#'`,;'%6,.7'5'6MN'.)0('%#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#D=#

 

!["#W'3'.'%6'.#"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#DD!

#

 
 

  



   
 

 VIII 

 
  



   
 

 IX 

Figurföretckning 
Figur 1.1 ABB Capacitors Ludvika:s organisationsstruktur………………………………3  

Figur 2.1  LEAN-huset enligt PART Development …………………………………………6 

Figur 2.2 Matris som förklarar var verktyg skall förvaras……………………………….10 

Figur 2.3 Förklaring av röda pricken……………………………………………………….13 

Figur 2.4 PICK-chart………………………………………………………………………….14 

Figur 3.1 ABB Capacitors Ludvika:s Produktion …………………………………………15 

Figur 3.2 Överblicksbild för produktionen, det röda området visar avgränsningen…..16 

Figur 3.3 SOB-mall för produktionen………………………………………………………..20 

Figur 3.4 SOB-mall för kontorsverksamhet………………………………………………...21 

Figur 3.5 SOB för examensarbete……………………………………………………………22 

Figur 3.6 Förklarande av ABB:s 4Q-arbete………………………………………………..23 

Figur 3.7 Förklarande bild av vad varje del i 4Q-arbetet innehåller…………………..24 

Figur 3.8 Daglig styrnings-tavlorna vid produktionen…………………………………..25 

Figur 3.9 Daglig styrnings-tavlan uppe på plan fyra ……………………………….......26 

Figur 4.1 Tidsplan…………………………………………………………………………….27 

Figur 4.2 Snurrstolpen……………………………………………………………………….29 

Figur 4.3 Lockningen………………………………………………………………………...29 

Figur 4.4 Pallstället…………………………………………………………………………..30 

Figur 4.5  Allmänt stökigt på arbetsområdet……………………………………………...30 

Figur 5.1 Pick-chart från första intervju-passet………………………………………….35 

Figur 5.2 Pick-chart från första intervju-passet………………………………………….36 

Figur 5.3 Standardoperationsblad för städning vid inburkningen……………………..37 

Figur 6.1 Spagetti-diagram där varje färg representerar en operatör………………..41 

Figur 6.2 nuläges-bild av pallstället……………………………………………………….42 

Figur 6.3 Pallstället som det ser ut nu…………………………………………………….43 

Figur 6.4 Pallstället efter förändringsförslag…………………………………………....44 

 
 
 
 



   
 

 X 

 
 
 
 
 



   
 

 1 

 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund och företagsbeskrivning 

1.1.1 ABB Sverige 
ABB Sverige producerar och levererar produkter för högspänningsöverföring, 
kraftöverföring samt process- och automationsutrustning med stort fokus på 
energieffektivitet. 
ABB Sverige har omkring 8700 anställda på 35 olika geografiska områden. De två 
största av dessa är Västerås, med 4500 anställda, och Ludvika, med 2400 anställda.   
ABB Ludvika fokuserar på höpspänningsöverföring, både på korta och långa avstånd. 
Det är ingen överdrift att kalla Ludvika för ABB-koncernens centrum för 
kraftöverföring. Över 90 % av produktionen exporteras. ABB Ludvika har som mål att 
ha högsta möjliga kvalitet på alla produkter.1 
  

1.1.2 ABB Capacitors 
ABB Capacitors är ett delföretag i företagskoncernen ABB AB och finns globalt, 
genom en handful fabriker runt om I världern. Fabriken i Ludvika flyttades från 
Stockholm 1993. Ludvika fabriken klassas som ett Technical Lead Center för alla dessa 
fabriker, vilket innebär ett övergripande ansvar för att fabrikerna uppfyller ABB höga 
kvalitetskrav.  
 
ABB Capacitors Ludvika tillverkar och levererar högspänningskondensatorer och har 
omkring 150 anställda, 100 kollektivarbetare och 50 tjänstemän.  ABB Capacitors 
Ludvika tillhör High Voltage Components under High Voltage Products, ABB Power 
Products och är en av värdeldens största kondensatorfabriker. 90 % av leveranserna sker 
till utlandet. ABB Capacitors använder sig av hög kvalitet, säkerhet och låg 
miljöpåverkan som sina största säljargument.2 
 
Fabriken är certifierad med kvalitetsstandarden ISO 9001, miljöstandarden ISO 14001 
och arbetsmiljöstandarden OHSAS 18001.3 

                                                
1 ABB i Ludvika – Ett centrum för kraftöverföring (Broschyr) 
2 ABB – Power and productivity for a better world (Kompendium) 
3 HiQ Capacitor Unit (Broschyr) 
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1.1.3 Kondensatorteori 
Genom att frambringa reaktiv kraft kan en kondensator i ett elnät kompensera den 
negativa reaktiviteten som finns i elnätet skapad av elektriska motorer, transformatorer, 
o.s.v. Resultatet av en kondensators arbete i ett elnät kan ses som ett mer stabilt elnät 
som klarar av högre överföringseffekter med lägre resitansförluster, allt beroende på att 
man kan använda sig av en kraftkälla som är mycket större.4 
 
ABB Capacitors Ludvika tillverkar kondensatorer av typen HiQ (AC/DC), som är en 
kondensator tillverkad för att klara av höga påfrestningar vid väldigt varierande klimat 
och miljöer. HiQ-kondensatorn är konstruerad för användning i shuntbatterier, som 
övertonsfilter, seriekompensering och i SVC-applikationer. 
HiQ är tänkt skall operera i ett enfassystem och skall därför ha låga förluster och lång 
livslängd(hög kvalitet). HiQ-kondensatorer är impregnerade med en biologiskt 
nedbrytbar olja som har bra elektriska egenskaper och bra isoleringsförmåga. 
Kondensatorerna är uppbyggda med lindor bestående av polypropylenfilm, som 
dielektrikum, som lindas tillsammans med en tunn aluminiumfilm. Lindorna kopplas 
sedan i serie och parallellt för att skapa den specificerade spänningen och kapacitansen 
som önskas av kund. Paketen bestående av ett specifikt antal lindor sänks sedan ned i en 
ytbehandlad metallbehållare. Behållaren är ytbehandlad för att klara korrosion.5 
 
HiQ finns i tre olika säkringsutföranden: 

• Internt säkrad 
• Externt säkrad 
• Osäkrad 

 
Kondensatorerna tillverkas enligt kundspecifikation och ABB Capacitors Ludvika är 
väldigt kundorienterade. När en kondensator skall beställas har kunden fler olika 
alternativ som behöver besvaras: 

• Det finns två olika färger som behållaren kan målas med (bara estetiskt, ingen 
funktionell skillnad) 

• Det finns både bruna och gråa genomföringar (bara estetiskt, ingen funktionell 
skillnad) 

• Kapacitans och spänning kan varieras 
• En eller två genomföringar 
• Genomföringslängd 

 

                                                
4 Power capacitors – for high and medium voltage applications (Broschyr) 
5 www.abb.se, högspänningsprodukter, kraftkondensatorer, juni 2012 
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ABB Capacitors Ludvika:s kondensatorer har väldigt låg felfaktor och hög driftsäkerhet 
eftersom både terminalerna och genomföringarna är av marknadens högsta kvalitet. 
Kondensatorerna väntas ha en livslängd på cirka 30 år ute i fält.6 
ABB Capacitors Ludvika erbjuder också idrifttagning och montage om kunden så 
önskar.  
 

1.1.4 Organisation 
ABB Capacitors Ludvika tillhör ABB High Voltage Components som i sin tur tillhör 
ABB High Voltage Products, ABB Power Products. 
 
ABB Capacitors organisations-struktur visualiseras nedan enligt följande.  

 
Figur 1.1 ABB Capacitors Ludvika:s organisationsstruktur 
 
Röd-markerat område på bilden är ABB Capacitors Ludvika plan tre, där 
examensarbetet utförts. 

                                                
6 ABB:s kondensatorfabrik, Ludvika, Sverige (Broschyr) 
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1.2 Problembeskrivning 
ABB Capacitors har implementerat LEAN och 5S vid nästan hela produktionslinan på 
plan tre. För att gå vidare vill man nu implementera 5S på de områden som inte 
använder sig av verktyget än.  Ett av områdena är Inburkningen.  
 
Att jag sommarjobbat och praktiserat på ABB Capacitors Ludvika i sju års tid har gett 
mig en viss insyn i hur verksamheten fungerar, i företagskulturen och jag känner igen en 
del av personalen. Detta har minskat min mänskliga ställtid som annars hade blivit 
betydligt längre. 

1.3 Mål och syfte 
Syftet och det primära målet med denna rapport är att ge förslag på hur nya rutiner och 
standarder bör utformas för att ge ett så bra och hållbart resultat som möjligt vid en 
implementering av 5S vid arbetsområdet Inburkningen.  
 
Rapportens sekundära mål och syfte är att ge en teoretisk bakgrund till de verktyg som 
använts, en kort introduktion till både LEAN och 5S samt att ge rekommendationer som 
behandlar hur ledningen skall stötta produktionen och operatörerna på bästa sätt för att 
nå ett bra resultat. 
 

1.4 Avgränsningar 
Uppgiften begränsas till att bara behandla arbetsområdet inburkningen. 
Implementeringen av 5S vid inburkningen kommer att påbörjas men inte slutföras. 
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2. Teori 

2.1 LEAN 
 
LEAN`s ursprungliga namn är LEAN Production och är ett produktionsverktyg med 
fokus på kontinuerligt förbättringsarbete och en strävan efter att bli bäst på marknaden 
genom att eliminera slöserier. LEAN går att tillämpa på såväl producerande företag som 
på tjänsteföretag. LEAN bygger på två huvudprinciper, JIT (Just-in-time), som innebär 
att detaljer och produkter skall produceras bara när de behövs, d.v.s att lager minimeras. 
Den andra principen heter Jidoka, som bygger på att det i produkten och arbetssätten 
skall ”byggas in” kvalitet i produkten. Genom en applicering av dessa två principer 
byggs många av världens bilar i dagsläget. 
 
Det var genom dessa tankar och dessa arbetssätt som sedan Toyota utvecklade både 
begreppet och innebörden av LEAN Production. Toyota skapar sedan sin egen variant 
av LEAN, TPS(Toyota Production System). Flera företag jobbar idag med egna 
produktionssystem med LEAN i grunden, t.ex. Volvo arbetar med ett system som kallas 
för VPS(Volvo Production System).7 LEAN är alltså ett japanskt produktionsverktyg 
där målet är att uppnå en produktion utan de sju slöserierna; väntan, onödiga rörelser, 
överproduktion, överarbete, omarbete, lager, transporter. 
 
Det är viktigt att belysa när det pratas om LEAN, att det inte är något som införs på ett 
företag och sen är det klart, tanken med LEAN är att arbetet aldrig ska ta slut, man 
jobbar med ständiga förbättringar för att uppnå perfektion. Men det kommer alltid att 
finnas slöserier att minska och försöka eliminera. Finns det ingenting att förbättra så 
skall toleranserna bli allt mer snäva, för att avvikelser skall kunna hittas.8 
 
LEAN är något som bör genomsyra hela företaget, genom hela organisationen. LEAN 
är något som måste omfatta kvalitet, produktion, inköp, konstruktion och ledning. 
LEAN är ett verktyg för att öka sin konkurrenskraft på marknaden gentemot 
konkurrenterna, genom att minska led-tiderna, produktionskostnaderna och bundet 
kapital i form av lager. 
 
  

                                                
7 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2009), s. 25 
8 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2009), s. 13 
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När en implementering av LEAN är aktuell för ett företag är det viktigt att ledningen 
visar ett stort engagemang, detta engagemang skall sedan kommuniceras ”nedåt” i 
företaget. Detta hjälper till med skapandet av en ”ny” företagskultur där 
förbättringsarbetet sätts i fokus.  
 

 
Figur 2.1 - LEAN-huset enligt PART Development 9 

 
2.2 Några användbara verktyg inom LEAN 

2.2.1 SMED 
Slog igenom på 1970-talet då en japan vid namn Shingo lyckades minska sin bilfabriks 
ställtider från fyra timmar till endast tre minuter. Det är detta som SMED (Single-
minute-exchange-dies) innebär, att förenkla de maskinomställningarna som skall göras 
och på så vis minska ställtiderna.10 I och med att SMED ger en genomgående översikt 
av fabrikens ställtider så underlättar det för orderplanerarna, inköp och operatörerna. 
SMED kan i vissa specifika fall hjälpa till med arbetet kring att vidga flaskhalsar.  

                                                
9 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2009) 
10 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2009), s. 187 



   
 

 7 

 
Att SMED minskar ställtiderna innebär att operatörerna kan fokusera sin arbetstid mer 
på att utföra sina operationer mer än att hålla på med krångliga omställningar och på så 
vis tappa en del av sin produktivitet.11 

2.2.2 Poka-Yoke 
I och med att en av LEAN:s huvudprinciper är Jidoka, som innebär att kvalitet skall 
vara inbyggt i processen, så finns det verktyg som hjälper till med detta, Poka-Yoke är 
ett av dessa verktyg.12 
Poka-Yoke (misstagsbevisning, inte dumhetsbevisning) går ut på att skapa arbetssätt där 
det är omöjligt att misslyckas med sitt arbetsmoment. Detta ger en automatisk 
kvalitetssäkring men också en naturlig felindikator.13 Skulle det bli fel i processen 
innebär det alltså ett maskinellt eller materiellt fel, inte ett mänskligt fel. Detta ger också 
en säkerhet i operatörernas arbete, genom att det inte skall gå att göra fel så behöver inte 
operatörerna fundera kring detta utan bara utföra sina arbetsuppgifter. Självklart 
kommer saker och arbetsmoment fortfarande att göras fel, men i en mycket mindre grad 
än tidigare.14 
 
2.2.3 Styrsystem – Kanban 
Kanban ingår i det styrsystem som skapar en överblick av kapaciteten i företagets flöde. 
Det är ett japanskt ord och betyder “visual card”. Toyota tog fram Kanban för att kunna 
få en bättre överblick av när någon enhet i flödet behöver materialpåfyllning från 
försörjande enhet. 15 
Med hjälp av styrsystemet får man: 
!

• En tydlig visuell överblick av systemets flöde. 
• Reda på var/ vad som finns i de olika processerna. 
• En lättöverskådlig bild över vilka ledtider som finns. 

Resultatet av detta blir att man hittar sina flaskhalsar och kan på så sätt optimera dessa. 
Styrsystemet går att koppla ihop med andra avdelningar inom företaget, så som sälj, 
marknadsföring och ekonomi, för att få en bättre helhetsbild av samtliga flöden. 
Avdelningarna och de olika medarbetarna får en överblick över vad som ska prioriteras 
och när det ska prioriteras.  
 

                                                
11 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2009), s. 189 
12 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2009), s. 54 
13 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2009), s. 56 
14 Jeffrey K. Liker (2010) s.168 
15 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2009), s. 51 
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2.2.4 TPU 
TPU (Total Produktiv Underhåll) innebär att man på ett systematiskt sätt strukturerar 
arbetssätten inom verksamheten, framförallt inom olika typer av underhållsarbete. Detta 
för att uppnå högre produktion. Det vill säga att underhållet ska vara en del av det 
vardagliga arbetet så maskinerna är rena och hela för att maskinerna inte skall köras till 
de havererar.16 
 

2.3 5S 

2.3.1 Historia 
5S är ett LEAN-verktyg som ursprungligen utvecklades av Toyota, i Japan. Verktyget 
skapades och används för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen för att ge 
operatörerna de bästa förutsättningarna för att kunna utföra sitt arbete på ett så bra sätt 
som möjligt. 17 
 
Namnet 5S kommer från att verktygets fem ursprungsmoment, vilka alla börjar med 
bokstaven S, dessa uttryck har sedan förändrats för att passa alla språk, på svenska lyder 
de fem S:en enligt följande (med det japanska ursprungsuttrycket inom parentes): 
 

• Sortera (Seiri), verktyg och material som används på arbetsplatsen är det enda 
verktyg som skall vara där. Skilj det som är nödvändigt för att kunna utföra 
jobbet korrekt, från det som inte tillför något eller används sällan. 

• Systematisera alt. Strukturera (Seiton), de verktyg som är nödvändiga skall 
struktureras så att de är lättillgängliga. Ge det en given lämplig plats och tag bort 
annat som inte används. 

• Städa alt. Skick (Seiso), städning skall synliggöra avvikelser och kommer 
därför att vara olika omfattande på olika arbetsstationer. Hur ofta städningen 
sker är enligt lokalt behov. 

• Standardisera (Seiketsu), de dagliga rutinerna och arbetsmomenten skall 
standardiseras. Använd att-göra-listor för daglig vård av maskiner och lokaler. 

• Se till, alt. Sköt om, alt. Självdisciplin (Shitsuke), att ordningen hålls. Förbättra 
att-göra-listorna steg för steg och jobba med ständiga förbättringar.18 

 

                                                
16 http://www.askengren.se/tpu_tmp.html - 2012-05-08 
17 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2009), s. 190 
18 Jeffrey K. Liker (2010) s.187 
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Observera att både de svenska och japanska uttrycken kan i litteratur skilja sig åt, men 
syftar till liknande uttryck, eller har en liknande betydelse. 
 
Beslutstagandet inom 5S utgår ofta från att en dialog förs mellan operatören och ledaren 
i fråga. Detta leder till att operatörerna känner ett större ägandeskap gentemot processen 
och sin egen arbetsplats. 
 
5S är ett verktyg för att lättare uppnå Jidoka, vilket är en av de två stora 
grundfilosofierna inom LEAN. 
 

2.3.2 Syftet 
Verktyget 5S har många olika syften, men brukar ses som det första ett företag skall 
göra vid implementering av LEAN i produktion.19 
Nedan listas exempel på olika syften:  

• Att minska slöserierna 
• Att nå en förutsägbarhet i flödet 
• Att minska led-tider i produktion 
• Att få en renare, mer trivsam och mer arbetsmiljövänlig arbetsplats 

 
Allt detta för att skapa en tryggare, säkrare och mer trivsam arbetsplats, för att ge 
arbetarna rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete på rätt sätt. 
 
Det är viktigt att förklara för arbetarna att syftet med 5S inte är att städa, syftet är att 
skapa en attityd och ett beteende som förenklar produktionen genom att skapa de rätta 
förutsättningarna för att göra ett bra arbete.20 
  

                                                
19 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2009), s. 190 
20 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2009), s. 191 
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2.3.3 De fem S:en 

I0.5'.,#aI').)b#
Viktigt att separera de verktygen som används dagligen från de verktyg som bara 
används någon gång ibland. Detta gör man för att det ska vara enklare att utföra sitt jobb 
och slippa leta efter verktyg och slösa värdefull tid.21 
 

 
Figur 3.2 – Matris som förklarar var verktyg skall förvaras22 

#

I@65';,5)6'.,#,&5"#65./-5/.'.,#aI')50%b#
När sorteringen är gjord, är det viktigt att ge varje verktyg sin specifika plats. Detta gör 
man för att arbetarna alltid ska veta var verktyget finns, finns inte verktyget där, så bör 
det synliggöras med hjälp av ”röda pricken”. Läs om ”röda pricken” i avsnitt 3.3.5 
Visualisering. 
Struktureringen kommer också hjälpa till att skapa en mer ergonomisk arbetsplats då 
man har möjlighet att sätta de mest använda verktygen på en plats nära arbetsplatsen.23 
 
 #

                                                
21 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2009), s. 192 
22 Enligt PART:s utbildningmaterial. Power-point. 
23 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2009), s. 192 
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I5B(,#,&5"#I-)1-#aI')60b#
Att schemalägga städning är en av de viktigaste sakerna i 5S-arbetet. Det gäller att se 
till att städutrustning finns nära till hands och att den alltid är funktionell och hel. 
Städningen ger en mer strukturerad och mer trivsam arbetsmiljö vilket oftast bidrar till 
en högre produktivitet. 
 
Att ha dagligt underhåll på maskinerna kan ses som onödigt, men det dagliga 
underhållet som innefattar ett par minuters arbete kan förebygga ett större haveri som 
skulle kosta företaget massor med pengar på grund av stillestånd i produktionen.24 
 

I5,%(,.()6'.,#aI'T-'56/b#
När de tre första S:en är avklarade så är det dags för standardiserings-fasen, där skall 
tydliga rutiner tas fram för hur man skall genomföra de tre första S:en i det vardagliga 
arbetet. Standardiseringen möjliggör för arbetarna att alltid göra likadant. Ett exempel 
på en standardisering är en återställningsrutin, en rutin som visar hur arbetsplatsen bör 
se ut när man lämnar sitt skift för dagen, detta medför att arbetsplatsen alltid, om alla 
följer rutinen, kommer vara städad på ett överenskommet sätt när man börjar sin 
arbetsdag. 
 
Det är viktigt att alla på arbetsplatsen kan se standarden och att den är lättförståelig. 
Bilder, färger och former gör standarden mer visuellt tilltalande och på så vis lättare för 
operatörerna att ta till sig av och följa standarden. 25 
 

I'#5)&&#,&5"#I-45#0;#,&5"#ITB&8()61)N&)%#aI2)56/-'b#
Det sista S:et handlar om att bedriva verksamheten i det vardagliga arbetet. Att se till att 
alla standardiseringar följs eller revideras om någonting händer som gör att rutinen bör 
ändras. I det här steget är det jättebra om man har en driven ledare som efterfrågar 
förbättringsarbete kring rutinerna. Utan ett fungerande sista S finns det en stor risk att 
de andra S:en blir lidande eller bortglömda.26 
 

                                                
24 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2009), s. 193 
25 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2009), s. 193 
26 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2009), s. 194 
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2.3.4 Fördelar med 5S 
5S är ett verktyg som ofta används som en första fas i en LEAN-implementering just för 
att det ger god förutsättning till ett fortsatt LEAN-arbete.27 5S-arbetet blir ofta ifrågasatt 
av arbetare då de bara ser ett av de fem S:en, nämligen Städning. Men efter en 
utbildning i 5S brukar allt som oftast de flesta negationer bytas ut mot en mer positiv 
inställning.  
 
Upp emot 25 % av arbetstiden gå ut på att leta rätt på verktyg, instrument, dokument 
och information, att sedan vänta på information. Detta motsvarar 10 timmars arbetstid 
per vecka och person, om man räknar på en 40-timmarsvecka. Dessa tider kan minskas 
drastiskt med hjälp av 5S.28 
 
5S bidrar inte bara till en effektivare arbetsplats utan hjälper också till att skapa ett 
engagemang hos arbetarna i och med att det är arbetarna som tillsammans tar fram en 
målbild som alla sedan strävar efter och jobba mot. 5S bidrar till en säkrare och mer 
trivsam arbetsplats, i och med att det är ordning och reda på arbetsplatsen så finns det, 
förhoppningsvis, inga risker för arbetsplatsolyckor. 5S hjälper också till att skapa en 
mer trivsam miljö, genom att städningen sker på ett standardiserat sätt och på 
schemalagd tid. En renare arbetsplats leder också till ökad kvalitet.29 
 
  

                                                
27 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2009), s. 190 
28 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2009), s. 191 
29 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2009), s. 195 
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2.3.5 Visualisering 
Under S:et som står för systematisering så ingår det att placera verktyg på ”rätt plats”, 
ett verktyg som kan användas för att lättare uppnå resultat är Röda Pricken, ett 
visualiseringsverktyg. Röda Pricken går ut på att det bakom varje verktyg på t.ex. en 
verktygstavla sätts en klisterlapp i form av en stor klarröd prick. Det kommer per 
automatik bli lättare att se vilket verktyg det är som avviker från tavlan på detta sätt. 
Istället för att det bara blir en tom plats på tavlan, vilket är ganska lätt att missa vid en 
snabb överblick av tavlan, så sitter det nu istället en stor röd prick som indikerar att 
något verktyg saknas. Detta innebär att det är lättare att fokusera på avvikelsen istället 
på de verktyg som är på rätt plats.30 
 

 
Figur 2.3 Förklaring av röda pricken, enligt PART Development 
  

                                                
30 Enligt PART:s utbildningmaterial. Power-point.  
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2.4 PICK-chart 
Pick-chart är ett LEAN verktyg som används inom sex sigma, som uppfanns av 
Lockheed Martin. 
Det är en modell där förbättringsförslag sätts in i ett diagram med två axlar. Den ena 
axeln representerar effekt, alltså hur stor effekt den aktuella förbättringen skulle 
medföra. Den andra axeln representerar insats, alltså hur mycket som skulle krävas för 
att få igenom förbättringen.31 
Dessa två axlar ställs sedan mot varandra och skapar fyra olika fält: 
P (Possible) – Liten insats och liten effekt, möjligt att förändringen sker 
I (Implement) – Liten insats och stor effekt, förändringen bör implementeras 
C (Challange) – Stor insats och stor effekt, förändringen bör utmanas 
K (Kill) – Stor insats och liten effekt, förändringen bör kasseras/dödas 
 

 
Figur 2.4 PICK-chart 
 

  

                                                
31 http://www.rapid-business-intelligence-success.com/pick-chart.html - 2012-05-08 
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3. Nulägesanalys 
3.1 Produktionen 

 

 

 
 
Figur 3.1 ABB Capacitors Ludvika:s Produktion 
 
ABB Capacitors Ludvika har en fyravåningsbyggnad, på fjärde våningen är det 
kontorslandskap. 
Produktionsflödet kan ses i bilden ovan. 
Röd=Plan tre 
Gul/orange=Plan två 
Grön=Plan ett 
 
Flödet igenom fabriken ser ut enligt figur 2.1 för en kondensator utan problem. När en 
kondensator inte går godkänd genom provningen så skickas den vidare till en 
repareringsstation, där den repareras om så är möjligt. Är reparation av kondensatorn 
inte möjlig skickas en internbeställning på en nyproduktion. Skulle kondensatorn gå att 
reparera så utförs en reparation och sedan provas kondensatorn om. I planeringen läggs 
extra dagar till för att en kondensator skall klara av att bli reparerad två gånger innan 
den skall nyproduceras och ändå vara i tid till kund. 
 
  

[*676*6+! -(OO! C).'6*6+! :261()*6+! S6VR)?6*6+!

SJ/)(+6()*6+! >)2'6*6+! %OX31)*6+! :UO6*6+! W(71.+6*6+!

:261.+(! >.0?6*6+! [('().63!
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Mellan plan två och plan tre transporteras kondensatorerna med hjälp av ledstaplare och 
”personhiss”. När kondensatorn kommit ned till plan två så skall den impregneras i en 
av de tre autoklaverna. När impregneringen är klar så skall impregneringshålet lödas 
igen och behållaren skall tvättas. Innan provningen på plan två hängs kondensatorerna 
upp i en convayer-bana. Convayer-banan för sedan burken genom både provning, 
blästring och målning för att sedan gå genom golvet ned på plan ett till ”nedtagningen”. 
Efter nedtagningen så monteras antingen kondensatorn i ett ”kondensatorbatteri” eller 
packas och skickas som ”lösburk”. 
 

3.2 Produktion plan 3 
Produktionen på plan tre kan delas upp i elva olika stationer, enligt nedan. 
 

 
Figur 3.2 Överblicksbild för produktionen plan tre, det röda området visar 
avgränsningen 

!"#E)%(%)%*'%#
Här påbörjas produktionen av kondensatorn, här lindas kondensatorelementen, 
bestående av aluminiumfolie och plastfilm som lindas tätt ihop. Efter att lindningen av 
elementen är klara så utsätts varje element för ett spänningsprov, 4,5 kV(Likspänning), 
som en kvalitets- och funktionalitets-säkring. Efter att spänningsprovet är godkänt så 
skickas lindorna vidare till cellen. I och med att detta sker automatiskt så måste 
lindningen och cellen anpassas efter varandra när det sker orderbyten eller 
maskinservice, eller andra driftstopp. 
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9"#K'&&'%#
När elementen är färdiglindande så sveps varje element in med en pappisolation och i 
vissa fall där konstruktionen kräver, så skall kopplingstråd och säkringstråd lödas på 
plats. Detta moment är helt automatiserat och övervakas bara av operatörer. 

="#$5,&)'%,.'%#
I italienaren staplas och grupperas sedan elementen för att skapa delpaket. Här 
justerlöds också de säkringar och kopplingstrådar som blivit dåligt fastlödda i cellen. 

<"#C.,8%)%*'%#
Här sätts delpaketen ihop med hjälp av buntband till en komplett kondensatorenhet. 

D"#I-'%&4(%)%*'%#
Här fästs en säkringsskena längs hela paketet, för att binda samman elementens enskilda 
säkringar. 

H"#>0%5'.)%*'%#
Här monteras papperslock på plats. Resistans och kapacitans mäts för varje enhet för att 
säkerställa den höga kvaliteten som ABB Capacitors Ludvika vill stå för. 

R"#I%/..650&N'#
Här lindas hela paketen med ett lager av isolerande papper för att isolera lindorna från 
metallbehållaren och på så vis undvika kortslutning. 

J"#+/.-%)%*#
Här pressas det isolerade paketet ned i metall-behållaren där den skall förvaras. 
Metallbehållaren tillverkas internt vid ABB Ludvika. 

P"#E01-%)%*#
Här sätts locket med de två genomföringarna på plats och löds ihop med de två 
kontaktkablarna från paketet. Vissa justeringar i höjdled görs också för att svetsroboten 
i nästa steg skall kunna utföra sin operation så bra som möjligt. 
 #
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!["#I8'56.0705#
Här svetsas locket på plats av en robotsvets. Kondensatorn fästs i en fixtur för att locket 
skall svetsas på rätt plats och rätt sätt, fixturen minskar antal felsvetsade lock. 
Svetsroboten består av en robot-del och en fixturdel, i fixtur delen kan två 
kondensatorer fixeras, vilket innebär att när den första kondensatorn svetsas så kan en 
operatör fixera nästa. 

!!"#Z/65'.68'56#
Här justersvetsas ett av hörnen på locksvetsen, för roboten svetsar dåligt i hörnet där 
den startar och slutar svetsen. Tätprovning av svetsningen sker också vid denna 
arbetetsstation. Tryckluft trycks in i kondensatorn och sedan penslas svetsen med vatten 
innehållande en liten mängd såpa, blir det luftbubblor i vattnet så är inte svetsningen tät 
och måste därför justersvetsas, för att impregneringsoljan inte skall läcka ut. 
 
Denna rapport har avgränsats till att bara behandla arbetsområdena sju till och med elva 
enligt figur 2.2. 
 

3.3 LEAN 
ABB Capacitors Ludvika har sedan den 1 november 2010, jobbat med sitt LEAN-
projekt. Projektet startades med stöttning av konsulter från PART Development. 
Projektet startades med förhoppningar om att minska slöserier och samtidigt få en bättre 
kontroll av fabrikens flöde. Innan projektet startades kunde det finnas upp till 5000 
kondensatorer i omlopp, och en total led-tid på ca 40 dagar. Efter implementeringen av 
LEAN har ledtiden gått ned till 9 dagar och enbart 800 kondensatorer finns i omlopp på 
fabriken. Detta har lett till att sökandet efter en specifik order eller en specifik 
kondensator går mycket enklare och snabbare. Implementering startades efter en 
noggrann förundersökning. 

3.4 5S 
5S är infört vid de flesta av ABB Capacitors arbetsområden på plan tre. Genom att man 
infört SOB:ar(läs kapitel 2.5) och tydliga operationsbeskrivningar så har företaget 
lyckats standardisera och tidsbestämt de flesta arbetsmetoderna inom produktionen. I en 
SOB finns det ofta förklarat hur städning av arbetsplatsen ska gå till, hur arbetsplatsen 
skall se ut och var verktyg skall förvaras. I vissa fall finns till och med bilder som visar 
hur arbetsplatsen skall se ut vid skiftets slut. Vissa utbildningar har hållits med 
operatörerna, skiftledarna och produktionsledarna, detta har medfört att varje operatör 
har en kvart i slutet av varje skift avsatt för att städa sin arbetsplats och området kring 
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sin arbetsplats. Tyvärr finns ingen beskrivning eller standard som förklarar hur denna 
städning skall gå till. 

3.5 SOB 
På ABB Capacitors Ludvika använder de sig av SOB:ar 
(Standardoperationsbeskrivning). SOB:en är en förenklad och visualiserad beskrivning 
av operationsbestriviningen. En SOB beskriver på ett enkelt och visuellt sätt hur man 
skall jobba, steg för steg. Varje arbetsmoment på SOB:en skall, i bästa fall, vara 
tidsatt(tempo), för att förenkla planeringen av produktionen. SOB:ar skrivs till alla olika 
arbetsmoment och till alla olika produkter. SOB:en skall sitta på ett tydligt ställe vid 
arbetsplatsen så att operatörerna enkelt kan ta till sig av informationen som finns. I ABB 
Capacitors specifika fall så sitter SOB:en tillsammans med arbetsplatsens 
operationsbeskrivning. 
 
SOB:en skall:  

• Spegla OB:n(Operationsbeskrivningen), som sitter uppe på varje arbetsplats. 
• Förklaras på ett simplare och mer enkelförståeligt sätt för att operatören skall få 

en uppfattning av vilka moment som skall ingå och hur lång tid dessa skall ta. 
• Ge möjlighet till förbättringsarbete 
• Ej vara skriven i sten, SOB:en måste kunna ändras om arbetsmetoden eller 

förutsättningarna förändras, eller om ett bättre arbetssätt finnes. 
• Vara framtagen av operatörerna då de är experter på sin arbetsplats. 
• Godkännas av minst en operatör på varje skift, en specialist (en på avdelningen 

kallad specialist, med speciella kunskaper kring processen) och en 
produktionsledare. 

• Visualisera eventuella problem med bilder och figurer. 
• Visualisera eventuella kritiska moment i produktionen, så som 

kvalitetskontroller och olika varianter av produkten i fråga. 
 
På ABB Capacitors Ludvika använder de sig av två olika mallar när de tar fram nya 
SOB:ar, en för produktion och en för kontoret. 
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Figur 3.3 SOB-mall för produktionen 
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Figur 3.4 SOB-mall för kontorsverksamhet 
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Under tiden för detta examensarbete sattes det ihop ett exempel på hur en SOB skulle se 
ut för ett examensarbete. 
 

 
Figur 3.5 SOB för examensarbete 
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3.6 4Q 
ABB Ludvika, och på så vis också ABB Capacitors Ludvika, använder sig av ett 
egenframtaget förbättringsvektyg som de valt att kalla 4Q. 4Q används vid 
förbättringsarbete och i verkstadsutveckling. 
4Q är ett verktyg med syfte att lyfta fram arbetet med ständiga förbättringar. 
Arbetsmetoden innehåller fyra steg varpå varje steg innehåller verktyg för att men skall 
kunna gå vidare till nästa steg i arbetet. 
De fyra olika stegen är: 

1. Mäta 
2. Analysera 
3. Förbättra 
4. Upprätthålla 

 

 
 
Figur 3.6 Förklarande av ABB:s 4Q-arbete 
 
4Q-verktyget kan ses som ett snarlikt verktyg som förbättringsverktyget PDCA-cykeln. 
PDCA står för Plan, Do, Check, Act. 4Q används som ett strukturerat arbetssätt för att 
öka kvaliteten på förbättringsarbetet. 
 
Arbetet med de ständiga förbättringarna är en viktig fråga när det gäller att lyfta fram 
förbättringsförslag i arbetet med 5S och dess potentiella förbättringar. 
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Figur 3.7 Förklarande bild av vad varje del i 4Q-arbetet innehåller 

3.7 Daglig styrning 
Ett daglig styrnings-möte hålls i början på varje skift, 07:15 och 14:00, vid daglig 
styrningstavlan på varje våning. Tavlan är en form av Visual Factory och fungerar som 
ett hjälpmedel vid produktionen. Tavlan hjälper produktionsledaren att visualisera 
dagens arbete. Ofta är det produktionsledaren som håller i mötet och börjar med att 
berätta hur gårdagens ÄR- och dagens BÖR-värden ser ut. Efter att värdena är 
presenterade ges möjlighet att ta upp övriga punkter, så som förbättringsarbete, kända 
produktionsstörningar och dagens beläggning(bör-värdet).  
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Figur 3.8 Daglig styrnings-tavlorna vid produktionen 
 
Siffrorna och informationen som presenteras på morgonmötet tar sedan 
produktionsledarna från alla tre plan med sig till ett senare lagt styrningsmöte, klockan 
08:15. Närvarande på detta möte är alla produktionsledare, produktionschefen, 
produktionstekniker, service-personal, personal från orderavdelningen, personal från 
konstruktionsavdelningen samt personal från inköpsavdelningen. På detta möte 
presenteras ÄR- och BÖR-värden för hela företaget, föregående veckas ledtider, kända 
driftstörningar samt oförutsedda produktionsstörningar. Tanken med dessa möten är inte 
att lösa problem på plats, utan idéen är att problemen skall lyftas upp till ytan för att 
sedan någon skall bli ansvarig för att lösa eller ta reda på rot-orsak till problemet. 
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Figur 3.9 Daglig styrnings-tavlan uppe på plan fyra  
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4. Metod och genomförande 
Genomförandet av detta examensarbete gjordes enligt följande tidsplanering. 
 

 
Figur 4.1 Tidsplan 

4.1 Intervjuer 
Intervjuer har förts med alla operatörerna som jobbar vid inburkningen. Två 
intervjutillfällen bokades in, där operatörerna från båda skiften blev intervjuade. Tanken 
med intervjuerna var att operatörerna skulle få en chans att berätta och förklara vad som 
är problematiskt vid inburkningen. Det är trots allt operatörerna som är experter i 
frågan, och det är de som vet vad som kan och borde förbättras på deras arbetsplats. 
Intervjuerna började med en kort introduktion till 5S, för att få igång det rätta tänket. 
Efter introduktionen till 5S så ställdes ett antal inledande frågor, för att en diskussion 
skulle komma igång. Frågorna hade skrivits innan intervjuerna. När diskussionen väl 
var igång kom det upp så pass mycket idéer, att grundidén med förutbestämda frågor 
slopades, och att ett s.k. PICK-Chart togs fram istället. Detta för att enkelt kunna 
illustrera för operatörerna deras idéer och hur stor sannolikhet varje förbättringsförslag 
hade att genomföras. Detta gjordes även vid det andra intervjutillfället då det fungerade 
bra vid första intervjutillfället.  
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4.1.1 PICK-Chart 
Alla förslag på saker som arbetarna ville skulle förbättras skrevs sedan ned på post-it-
lappar som sedan efter en noggrann och gemensam diskussion sattes in i PICK-
diagrammet. Många av förbättringsförslagen som kom upp vid intervjuerna är 
förbättringsförslag som innebär enormt stora investeringar. De förbättringsförslagen 
som inte kräver lika stora investeringar är de förbättringsförslagen som kommer ligga i 
fokus för denna rapport.  

4.1.2 Förslag från arbetarna 
Redan innan examensarbetet var påbörjat hade det inkommit förslag på vad som kan 
förbättras, förslag från operatörerna som används vid inburkningen. Dessa kommer att 
tas hänsyn till.  
 

4.2 Observationer/nulägesanalys 

4.2.1 Nulägesobservation 
En nulägesobservation gjordes 29e mars 2012, och de saker som observerades var: 

• Det finns ingen tydlig information som berättar var pallen med tomma behållare 
skall ställas vid snurrstolpen/burkningen. 

• Det finns en vagn där paletterna skall ställas. Men var skall sedan vagnen stå när 
den är full med paletter? 

• Kring snurrstolpen används en hel del verktyg som används vid pappersbyte, 
dessa verktyg ligger sedan utspridda över hela arbetsplatsen. 

• Datorhanteringen vid lockningen är väldigt oergonomisk, med ett tangentbord 
som sitter på en höjd som är helt oacceptabel. 

• Vid snurrstolpen står det fyra pappersrullar, behöver det verkligen stå fyra rullar 
där?’ 

• Överlag så skulle arbetsområdet må bra av städning i form av ordning och reda. 
 
Nedan ses fotografier som togs under observationen. 
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Figur 4.2 Snurrstolpen 

 
Figur 4.3 Lockningen 
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Figur 4.4 Pallstället 

 
Figur 4.5  Allmänt stökigt på arbetsområdet 
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4.2.2 VU – Verksamhetsutveckling 
På ABB Capacitors plan tre har varje skiftlag VU-möte varannan vecka, veckan då man 
jobbar förmiddagsskiftet, mötet hålls i konferensrummet. Produktionsledaren håller i 
mötet och börjar med att presentera företagets resultat, orderingång, leveranssäkerhet 
och kvalitetsmått för föregående månad. Efter detta påbörjas förbättringsarbetet och de 
eventuella diskussionerna kring dessa, många gånger har inte arbetarna så mycket att ta 
upp, utan produktionsledaren presenterar oftast de problem som finns i produktionen. I 
vissa fall har VU-mötena används som utbildningstillfällen, eller rena 
informationsmöten. 

4.2.3 Inburkningen 

A&&;B%5#
Vid en första inblick i inburkningen så ser det väldigt rörigt ut. Det syns inte att resten 
av avdelningen och företaget arbetar med LEAN, inte ur en ”ordning och reda”-
synpunkt. Det står pallar där det inte bör stå pallar, inga tydliga markeringar för vad 
saker och ting ska stå, inga synliga lappar med rutiner för hur och när skräpbingar skall 
tömmas eller när man skall köra iväg tompallar.  
Tompallar står framför pallstället istället för i pallstället där det till och med finns 
tomma platser att fylla.  
 
Arbetsområdet och arbetsmetoderna ger ett väldigt oergonomiskt arbetssätt, där det 
krävs stora ansträngningar av operatören. Med vänsterarmen flyttas paketet på banorna 
och samma arm används när man tvingas forcera in paketet i behållaren. 
 
När burkarna skall transporteras vidare till nästa station så glider de på cylindrar, vilket 
innebär en stor vält-risk och om det är den minsta storleken av kondensator så innebär 
det en väldigt låg arbetshöjd. 

I%/..650&N'#
Vid snurrstolpen är det väldigt trångt om utrymme, då pappersrullarna står där och tar 
plats. Arbetsplatsen är väldigt liten och trång från början, och det blir inte bättre i och 
med att det alltid står en pall med tom-burk på arbetsytan. 
 
På arbetsbordet där paketet sedan skickas vidare till burkstationen finns en handscanner, 
en låda med distansbrickor, en OB och en gummiklubba. Handscannern har en speciell 
upphängningsplats som inte används. Lådan med distansbrickor har ingen tydlig plats. 
Gummiklubban ligger och ”skräpar” utan någon speciell anledning. 
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+/.-%)%*'%#
Vid burkstationen är det en del arbetsmiljövänliga frågor som borde beaktas, bl.a. så 
används ett verktyg för att forcera in paketet i burken om toleranserna är för snäva eller 
om paketet är snett lindat, denna rörelse är mycket onaturlig. Det är viktigt enligt 5S att 
verktyg som används vid arbetsplatsen är i funktionsdugligt skick, annars skall det 
genast skickas i väg på reparation eller nya verktyg skall köpas in. 

E01-%)%*'%#
Lockstationen är väldigt oergonomisk. Många arbetsmoment med armarna över 
axelhöjd, konstiga vridningar och smutsig miljö.  
Tangentbordet till datorn sitter på tok för högt och på fel plats, det bör sitta på ett ställe 
närmare datorn och i ”normal” höjd.  

I8'56.0705#
Svetsroboten ser ut att vara den stationen som är bäst lämpad för LEAN, inget att 
påpeka här då svetsroboten verkar fungera bra. Operatörerna sätter in kondensatorn i 
fixturen, sedan startar man roboten. 

Z/65'.68'56#
Kondensatorerna väger mellan 20-80kg när de anländer till justersvetsen. Efter att 
operatören har utfört justersvetsningen och tätprovningen så skall kondensatorn ställas 
på pall för enklare transport vidare i produktionen. Det finns ingen lyftanordning för att 
lyfta kondensatorerna på plats, utan operatörerna vicklar fram kondensatorerna genom 
att ”vicka” fram dessa. Detta är en stor skaderisk och rörelsen är väldigt oergonomisk i 
det långa loppet, då de största kondensatorerna väger ca 80 kilo styck. 

4.3 Utbildningar 

4.3.1 Arbetarna 
I samband med att intervjuer hölls med arbetarna så hölls även en mini-utbildning i 5S. 
Grundbegrepp och grundvärderingar gicks igenom för att skapa en förståelse. En mer 
förstående arbetare har lättare att förstå fördelarna med 5S och har lättare för att ta till 
sig av tänket bakom metoden. 
Vissa av operatörerna hade redan fått en snabb utbildning i 5S bestående av ett 5S-spel, 
utvecklat av PART Development. 
 
Efter utbildningen hölls en liten brainstorming för att problem som finns skulle komma 
upp till ytan.  
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4.3.2 Produktionsledarna 
Produktionsledarna har sedan tidigare redan fått en utbildning i 5S av LEAN-
konsulterna från PART Development när de arbetade med sitt stöttande i ABB 
Capacitors LEAN-implementerings-projekt. 
En kortare uppdatering och lättare repetition av 5S hölls för att se till att de är så bra 
förberedda som möjligt och att 5S-tänket är färskt.  
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5. Resultat 
Nedan listas de resultat som är relevanta att presenteras i rapporten. 

5.1 PICK-Chart 
Utifrån intervjuerna med operatörerna så gjordes ett s.k. PICK-chart. Utifrån dessa 
valdes de förbättringsförslagen med störst sannolikhet att lyckas ut och blev en grund 
till mina senare rekommendationer.  
 

 
Figur 5.1 Pick-chart från första intervju-passet 



   
 

 36 

 
Figur 5.2 Pick-chart från andra intervju-passet 
 
Nedan listas de förslagen som valdes att gå vidare med: 

• Se till att material fylls på när skiftet är slut 
• Se till att lödspetsen byts ut vid behov 
• Se till att materialförsörjningen vid snabbordrar ändras 
• Omstrukturering av pallstället 
• Uppföra tydliga rutiner för när gummiklubban skall bytas ut alt. Köp in en 

gummiklubba som håller längre 
 
Några av de idéer som listades som för stora för mitt examensarbete listas nedan: 

• Se till att snurrstolpens övre platta kan justeras i bredd 
• Skaffa nya rullbanor för transport av kondensatorer från lockningen till 

svetsroboten 
• Skaffa en travers/lyftanordning till justersvetsen 
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5.2 En SOB som behandlar återställningsrutiner 
Ett Standardoperationsblad (SOB) för hur återställningen efter varje skift skapades för 
inburkningen. Denna togs fram i samarbete med operatörer från båda skiften samt 
produktionsledaren. 
 

 
Figur 5.3 Standardoperationsblad för återställning vid inburkningen 
 
Som bilden visar så innehåller standarden tydliga bilder på hur arbetsplatsen skall se ut 
efter återställning, eller vid vilken nivå det är dags att fylla på material. 
 
Standarden innehåller också visualiseringssymboler för moment som är t.ex. kritiska för 
kvalitet eller är en säkerhetsrisk. 

  



   
 

 38 

5.3 Hur används alla fem S? 
De fem S:en användes allihop, förutom ett, genom arbetet på ABB Capacitors Ludvika. 
 

5.3.1 Sortera 
Sorteringen gjordes i samband med att operatörerna fick tänka igenom vad som faktiskt 
användes vid varje arbetsstation. De verktyg som inte används ofta flyttades då bort från 
arbetsplatsen. 

5.3.2 Strukturera 
Struktureringen fanns redan tidigare, men användes inte på ett bra sätt. Förslag på nya 
struktureringsmöjligheter har tagits fram till pallställ, materialförsörjning, återställning, 
datorer osv. 

5.3.3 Städa 
Städningen består av den 15-minutersstädningen som operatörerna skall utföra varje dag 
efter sitt skift. 

5.3.4 Standardisera 
Standardiseringen utfördes genom skapandet av ett standardoperationsblad (SOB), där 
tydliga bilder och instruktioner finns för hur städningen skall utföras. 

5.3.5 Självdiciplin 
Det här är S:et som det inte togs hänsyn till under detta examensarbete då det inte finns 
tid för att kunna kontrollera detta på något sätt. Självdisciplinen för att arbetet skall 
fortlöpa är något som måste byggas upp under en längre tid. Det här är något som ABB 
Capacitors och produktionsledarna måste jobba med efter att examensarbetet är slutfört. 
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6. Rekommendationer 

6.1 Allmäna rekommendationer 
Jag rekommenderar ABB Capacitors Ludvika att implementera 5S vid inburkningen. 
Det finns alldeles för stor potential för att inte göra det. Arbetsområdet skulle bli renare, 
säkrare och skapa en processägande känsla hos operatörerna. 
 
Genom mina intervjuer och observationer har jag sett att förståelsen och tilliten hos 
operatörerna gentemot förbättringsarbetet är väldigt litet. De påstår sig ha kommit med 
flera förslag på förbättringar utan att någon som helst återkoppling har skett. För att 5S 
ska ha en chans att verka i en miljö som denna så gäller det att ledare och chefer 
efterfrågar förbättringsarbete, och sedan återkopplar med hjälp av små 
statusuppdateringar så operatörerna vet hur arbetet fortgår. I den perfekta världen så vill 
man inom 5S att det är operatörerna själva som skall driva förbättringsfrågor.  
I inburkningens fall kan det till och med ha gott så långt att ledningen måste göra ”en 
god gärning” för att ändra attityden hos operatörerna, t.ex. göra en lite större investering 
eller se till att något efterfrågat utförs. 

6.2 Snurrstolpe 
Området vid den s.k. snurrstolpen är väldigt rörig och skulle behöva struktureras upp. 
Tydliga områden med golvmarkeringar för var pappersrullarna för isoleringen ska stå 
bör tas fram. 
 
Verktygen skall hängas upp och arbetsplatsen skall vid skiftets slut se ut enligt bild. 

6.3 Lockningen 
Vid lockningen är ergonomin det stora bekymret. Ergonomiskt sett är arbetsstationen 
under all kritik. 
Arbetsstationen bör struktureras om för att ge operatörerna en bättre förutsättning att 
utföra ett kvalitativt och repeterbart arbete. 
 
Verktygen skall hängas upp och arbetsplatsen skall vid skiftets slut se ut enligt bild. 

6.4 Svetsrobot 
Arbetsstationen där kondensatorernas lock svetsas fast med behållaren är relativt städad 
och automatiserad. Inne vid svetsroboten sitter en verktygstavla för de verktyg som 
används vid underhåll och reparation av roboten. På denna tavla skulle man kunna 
använda sig av verktyget Röda Pricken. Röda pricken används för att hitta saknade 
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verktyg. Alla verktyg har en specifik plats på tavlan, på tavlan klistras sedan dit en röd 
prick där verktyget skall hänga, är verktyget borta så syns den röda pricken och 
operatören har större chans att uppfatta saknaden av verktyget. Genom att använda det 
här verktyget så utförs flera av de fem olika S:en; standardisering, städning och 
sortering.  

6.5 Justersvets 
En lyft/travers skulle minska de ergonomiska påfrestningarna och samtidigt möjliggöra 
för att ställa en och samma order på samma pall och inte blanda som de gör i dagsläget. 
 
För att förenkla arbetet och minska säkerhetsrisker så bör en lyftanordning installeras så 
kondensatorerna lyfts på plats på pallarna istället för att operatörerna skall vicka fram 
dem. Detta är en stor säkerhetsrisk och det skulle också underlätta arbetet längre fram i 
produktionen. Om en lyftanordning installeras så kan kondensatorerna ställas på två 
olika pallar, ordervis, vilket impregneringen(nästkommande steg i produktionen) 
önskat.  
En tydlig rutin för hur tompallar skall försvaras bör införas. Rutinen bör också behandla 
hur operatörerna skall sortera olika ordrar på olika pallar, detta för att arbetet alltid skall 
utföras likadant. Genom att sortera pallarna redan vid justersvetsningen, där det är 
relativt enkelt att utföra detta, gör att impregneringen slipper utföra detta, för vid 
impregneringen är det mycket svårare att sortera om. 
 
Verktygen skall hängas upp och arbetsplatsen skall vid skiftets slut se ut enligt bild. 

6.6 Återställningsrutin 
En återställningsrutin för andra arbetsområden bör tas fram, i samarbete med 
operatörerna. Återställningsrutinen kan vara ett steg i en SOB, och skall förklara hur 
och vad man skall utföra för arbetsmoment vid t.ex. orderbyte. Åerställningsrutinen 
skall sedan utföras så fort det är orderbyte eller skiftbyte. 
 
Förslag på arbetsmoment som bör vara med i återställningsrutinen: 

• Fylla på material – distansplattor 
• Se till att behållare är framkörda  
• Se till att, om det är fullt med pall från Plan två i pallstället, kör iväg dessa 
• Se till att alla verktyg finns där de ska vara – tydliga markeringar. 

Verktyget ”röda pricken” kan användas. 
 
Städrutinen och återställningsrutinen kan vara ganska lika, men innebörden är olika.  
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6.7 Materialförsörjning 
Materialförsörjningen är en viktig del i operatörernas arbete. Men i dagsläget finns det 
nödvändiga materialet inte vid arbetsområdet utan en bit längre bort i fabriken. De två 
viktigaste byggstenarna i inburkningens arbete, behållare och lock, finns på två olika 
ställen, en bra bit bort från arbetsområdet, detta innebär att det tar lång tid att hämta 
nödvändigt material. 
Om ett spaghetti-diagram skulle ritas upp så skulle ytterligare ett slöseri upptäckas; 
tiden det tar att hämta material. 
 
Spaghetti-diagrammet nedan är ritat enbart med hjälp av observationer och erfarenheter, 
vilket innebär att det bara är en uppskattning och inte en sanning. Diagrammet 
upprättades för att ge läsaren en bättre bild av dagens läge. 
 

 
Figur 6.1 Spagetti-diagram där varje färg representerar en operatör 
 
Spagetti-diagrammet visar hur operatörerna rör sig i dagsläget. Med de förändringarna 
som presenteras i nästkommande avsnitt skulle dessa rörelser, eller slöserier, kunna 
minskas. 
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6.7.1 Pallställ 
Enligt kapitel 5.7 Materialförsörjning, så finns det problem med materialförörjningen 
kring inburkningen. Detta kan lösas genom att pallstället effektiviseras. 
I dagsläget utnyttjas pallstället som finns vid inburkningen på ett mycket oeffektivt sätt. 
Genom en omplacering och omorganisation av pallstället så skulle det kunna bli mycket 
mer platseffektivt. Platsineffektiviteten kan betraktas som ett slöseri, eller i alla fall som 
en bidragande faktor till slöseri. 
I dagsläget ser pallstället och ytorna runt omkring ut som följande: 

 
Figur 6.2 nuläges-bild av pallstället 
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För att förenkla bilden av vad varje ”pall-plats” innehåller så har en tydligare skiss 
gjorts: 

 
Figur 6.3 Pallstället som det ser ut nu 

 
"! #$%%&'()*+!

,! -./$00&'+*/!

1! 234%$00!

5! 678./!

9! :;<%.0.<.7/!

=! >*?(7.+!

@! A*%%$+?$7B!

2! C//('.//+D00$+!

E! F%.GH!#0I/!

"3! :;<%.0.<.7/H!

""! 678./!

",! 678./!
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Arbetarna själva har sedan tidigare tagit fram ett förslag på hur pallstället skulle kunna 
omstruktureras, enligt följande: 

 
Figur 6.4 Pallstället efter förändringsförslag 
 

"! >+;77?$+/!

,! #$%%+J+!

1! 234%$00!

5! #$%%&'()*+!

9! >.KI00$+.!

=! >.KI00$+.!

@! >.KI00$+.LJ)+(8/!

2! >.KI00$+.LJ)+(8/!

 
Operatörernas förslag innebär alltså att de ska tas bort en horisontell balk för att ge mer 
utrymme på höjden för de pallplatser som är underst, så att det kan stå lite högra 
sopbingar där istället för pallar. 
Genom att omorganisera pallstället enligt arbetarnas förslag så skulle man minska 
arbetarnas transportsträcka för att hämta kondensatorbehållare samt att man skulle 
utnyttja platsen på ett mycket effektivare sätt. 
Detta förslag är en påbyggnad av ett operatörsförslag, som jag tycker bör appliceras. 
 
Genom att utföra denna förändring skulle operatörernas arbete kunna effektiviseras då 
de slipper transporteras långa sträckor för att hämta nödvändigt material. Och pallstället 
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skulle användas på ett mycket mer platseffektivt sätt, vilket troligtvis kommer ha 
positiva följder. 
 

6.8 Övriga rekommendationer 
6.8.1 Städrutiner 
Ett område med de städartiklar som behövs, för hela inburkningen, på ett tydligt utmärkt 
ställe. I rutinerna skall det vara tydliga instruktioner för vem som gör vad och när. 
Viktigt är att se till att dessa städartiklar alltid är påfyllda och hela. 
 
Hela plan tre har avsatt en kvart varje skift för städning, men vad som skall städas är 
väldigt oklart. En SOB för hela plan tre som beskriver hur denna städning skall gå till 
skulle kunna uppföras. 

6.8.2 Verksamhetsutveckling 
Verksamhetsutvecklingen står egentligen utanför den här rapporten, men den ger så 
många tillfällen till att arbeta med ständiga förbättringar, vilket 5S innefattar, att jag inte 
kan låta det gå förbi. 
Verksamhetsutvecklingen är något som ABB Capacitors Ludvika utnyttjar, men kanske 
på ett sätt som inte är ultimat. Ibland används mötena som rena informationsmöten och 
tyvärr läggs väldigt liten del av mötena till förbättringspunkter. VU-mötena är ett 
fantastiskt forum för operatörerna att diskutera förbättringsfrågor. 
En standard för hur ett VU-möte förs skulle behöva tas fram, både för att de båda 
produktionsledarna skall hålla likadana möten, d.v.s. ge alla operatörer och arbetare lika 
förutsättningar till att arbeta med förbättringsarbete, och dels för att mötena skall 
innehålla relevanta frågor och information som kan bidra till verksamhetsutvecklingen.  
 

6.8.3 Teori-del 
Det är jätteviktigt att ledningen är insatta i LEAN och vet vad det innebär, därför 
rekommenderas ledningen att ta till sig av den LEAN-teorin som finns tidigare i 
rapporten. Där finns en ytlig förklaring av viktiga begrepp och verktyg som används 
inom LEAN. 
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7. Vad krävs för ett lyckat resultat 
Både innan och efter implementeringen av 5S-verktyget bör vissa åtgärder beaktas och 
vidtas.  
 
Mycket handlar framför allt om hur ledningen bör agera gentemot operatörerna för att 
5S-arbetet skall fortgå och till slut bli en del i det vardagliga arbetet, för att det till slut 
skall sitta i ryggmärgen hos såväl operatörerna som ledare och chefer. 
 

7.1 Implementering 
Ofta används 5S som ett första steg vid en implementering av LEAN och när 
organisationen lyckats med bedriften att få in 5S i ryggmärgen brukar experter säga att 
företaget/organisationen är redo för nästa steg i implementeringen av LEAN.32 
 
Nedan följer mina rekommendationer, iakttagelser och tips för vad som bör utföras 
innan, efter och under en eventuell implementering av 5S vid arbetsområdet 
inburkningen: 
 

• För att få med alla på tåget skulle min rekommendation vara att ha ett möte med 
arbetarna där produktionsledaren informerar om vikten av att arbetet med 5S 
lyckas.33 
 

• Rutinerna skall vara klara och godkända(av arbetarna och produktionsledaren) 
att användas INNAN implementeringen, visserligen skall rutinerna spegla hur 
operatörerna jobbar i dagsläget, men det är jätteviktigt att alla är överrens om att 
detta är det för stunden bästa arbetssättet. Viktigt att arbetarna har godkänt alla 
rutiner och arbetsbeskrivningar, har arbetarna gett sitt godkännande så är rutinen 
redo att användas. 
 

• En implementering innebär också att produktionsledaren och produktionschefen 
kan ställa krav på att uppsatta rutiner och beskrivningar följs. Förutom att ställa 
krav på att standarder och rutiner ska följas är det viktigt att ett ständigt 
förbättringsarbete efterfrågas av ledarna. 
 

  
                                                
32 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2009), s. 190 
33 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2009), s. 194 
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7.2 Fortsatt arbete 
Efter en eventuell implementering av 5S så krävs det att arbetet hålls uppe och att 
förbättringar efterfrågas. 

 
• Efter implementeringen är det viktigt att produktionsledaren följer upp rutinerna 

och ser till att allting följs, följs inte rutinerna måste man fråga sig: ”Varför följs 
inte gemensamt överenskomna rutiner?”. Följs inte de gemensamma rutinerna är 
det troligtvis dags att revidera de rutiner som finns, så att de kan accepteras av 
alla. 
 

• Är det så att arbetarna eller arbetssituationen har ändrats så måste kanske också 
rutinerna ändras. 
 

• Viktigt att ha ständiga möten med arbetarna för att följa upp eventuellt 
förbättringsarbete. Återkoppling är en stor fördel när det gäller att få 
operatörerna att ta eget ansvar och känna processägande. 
 

• Är det saker som måste utföras för att en standard skall kunna följas så gäller det 
att dessa aktiviteter utför innan krav ställs på att standarden skall följas. Om 
standarden inte kan följas så är det ingen standard. 
 

• Viktigt att alltid påpeka att en standard aldrig är skriven i sten eller skriven som 
en bibel, den skall gå att ändra när som helst med mycket små och enkla medel 
om operatörerna önskar en förändring. 

 
En coachande, stöttande och förstående ledning är ett måste för att arbetet med de 
ständiga förbättringarna och reviderandet av rutiner och standarder skall hållas konstant 
utan att avta. Förbättringsarbetet måste efterfrågas, framför allt i början av 
implementeringen, annars finns det en risk att förbättringsarbetet hos operatörerna sakta 
men säkert kan komma att sjunka i intensitet.34 
 

  

                                                
34 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2009), s. 194 
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7.3 Förbättringsarbete 
ABB Capacitors använder sig av verksamhetsutveckling(VU) som ett 
förbättringsverktyg. Mina rekommendationer är att dessa används på ett flitigare sätt för 
att utnyttja möjligheterna till just VU. 
 
Ett större ”VU-möte” med varje förbättrinsgrupp skulle kunna hållas en gång i kvartalet 
för att lyfta fram idéer och återkoppla de gamla idéerna. Olika verktyg så som PICK-
Chart skulle kunna användas av produktionsledaren, för att visualisera idéer. Sedan 
delar produktionsledaren ut olika förbättringspunkter till operatörerna, så de får ansvar 
för att de utförs. Detta kommer leda till att operatörerna känner ett större processägande 
vilket troligtvis kommer medföra en liten höjning av arbetsmoralen. 
Viktigt när man ger arbetarna eget ansvar för att driva dessa förbättringsarbeten är att 
ständigt försöka stämma av hur allt fortgår. Utan återkoppling och respons kommer 
operatörernas förbättringsarbete att avta och sakta dö ut. 
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8. Diskussion 

8.1 Svårigheter 
Operatörerna har arbetat på ABB Capacitors väldigt länge och det finns en kultur hos 
operatörerna som lyder ”varför skall vi ändra på något nu, det fungerar ju bra”, vilket 
har lett till att mitt arbete motsträvats lite, vilket jag också visste om från början att det 
skulle göras, detta har varit en del av det roliga i detta arbete, att försöka förändra en 
kultur. 
 
Att arbeta med de så kallade mjuka ingenjörs frågorna innebär ofta att man arbetar med 
människor, detta kan ibland vara ett stort hinder under arbetets fortgång. Som det skrevs 
om tidigare i rapporten så har ABB Ludvika är starkt förankrad företagskultur, och jag 
som examensarbetare har väldigt svårt att ändra den över tio veckors tid. 
 

8.2 Bakgrundskunskap 
Innan examensarbetets start utfördes en grundlig litteraturstudie i och med inläsning av 
kurserna produktionsledning I och produktionsledning II vid Uppsala universitet, med 
Claes Aldman som lärare. Vid produktionsledning I lästes böckerna: 

• LEAN, gör avvikelser till framgång. ISBN: 9789163327964 
• Produktionslogistik. ISBN: 9144028997 

 
Vid produktionsledning II lästes boken: 

• Operation Management. ISBN-13: 9780273730460 
 
Mitt genuina intresse för LEAN och produktionsledning har stått som grund till ett 
allmänt informationsinhämtande från t.ex. internet och böcker av olika slag. Detta har 
hjälpt till under arbetets fortgång. 
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9. Slutsatser och förändringar 

9.1 Slutsatser 
Potentialen för att implementera 5S finns verkligen inom företaget, och med utbildning 
tror jag att det skulle kunna gå att implementera 5S vid alla arbetsområden hos ABB 
Capacitors Ludvika.  
 
Oavsett hur man tänkt implementera 5S, eller något annat LEAN-verktyg för den delen, 
så krävs det utbildning. Utbildning är grunden i alla LEAN-arbeten. Med rätt utbildning 
för produktionsledarna och operatörerna så kommer LEAN-arbetet att kunna utvecklas 
ännu mer, men då måste företaget investera i utbildning. Utan denna utbildning kan det 
i värsta fall vara så att LEAN-arbetet och LEAN-tänket inom företaget stagnerar och till 
slut förvinner in i glömska. 
 
En efterfrågande och ibland på plats coachande ledning kommer att spela en stor roll i 
hurvida ett liknande projekt kommer att fungera eller inte fungera. 
 
En återställningsrutin togs fram, rutinen är framtagen men jag hann tyvärr inte se något 
resultat av den. 
 
Många förslag på förbättringar har tagits fram, hoppas de förverkligas. 

9.2 Förändringar under examensarbetes-perioden 
Under perioden då examensarbetet utfördes hände det saker som kan ha påverkan på 
mina rekommendationer eller som gör att bilder inte stämmer överens med 
verkligheten. Nedan listas förändringar som kan ha påverkat: 
 

• En av de två produktionsledarna slutade som produktionsledare på plan tre och 
flyttade istället ned på plan ett där det behövdes en produktionsledare. Detta 
innebär att kompetensen finns kvar inom företaget. 
 

• Förbättringspunkten där operatörerna hade lämnat in ett förslag på 
omorganisering av pallstället, detta förslag verkställdes den 23/4. Detta skedde 
helt och hållet på operatörernas eget initiativ. Resultatet blev att de breda 
tompallarna, som tidigare tagit upp fyra platser i pallstället, ställdes där 
sopbingarna tidigare stod och istället flyttades två av sopbingarna in i pallstället 
vilket gjorde det hela mycket mer platseffektivt. 
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• Produktionsledaren har ändrat sitt sätt att styra verksamhetsutvecklingen och 
speciellt de mötena som hålla med varje skift varannan vecka. Där har 
produktionsledaren lyssnat på mina rekommendationer och börjat använda sig 
av ett PICK-chart för att visualisera förbättringsförslag. PICK-chartet används 
sedan som underlag när operatörerna själva får välja ut två projekt de vill jobba 
med under de två nästkommande veckorna. De förslag som inte väljs ut läggs in 
i ett Excel-ark för att de skall kunna tas upp senare. 
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