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Abstract 

I denna studie undersöktes implementeringen av verktyget 5S på ett anonymt distributionsföretag 

som vi valt att benämna Distrib.  Syftet med studien var att undersöka hur väl implementeringen 

av verktyget 5S har fungerat för att förbättra ordning och reda i företagets lagerverksamhet. Den 

undersökningsmetod som använts bestod av semistrukturerade intervjuer av respondenter på två 

av verksamhetens lager samt ledningen. I dessa intervjuer har fokus legat på hur 

implementeringen genomförts, åsikter om genomförandet samt resultatet av denna 

implementering. 

De teorier studien baserats på var av relevans och kunde ställas mot den empiri som samlats 

genom intervjuerna. Med dessa intervjuer kan vi se att ledningen och medarbetarna haft delade 

åsikter och uppfattningar om genomförandet samt resultatet av implementeringen. Genom dessa 

åsikter och uppfattningar kunde slutsatser dras om hur väl implementeringen av verktyget 5S har 

fungerat på Distrib. 

Nyckelord: Lean, 5S, organisationsförändring, motstånd, drivkrafter, effektivitet. 
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1. Inledning 

1.1. LEAN Produktion och verktyget 5S 

Toyotas Lean produktion är en användbar strategi för att effektivisering inom en verksamhet. 

Toyota har en lång historia med en rad aktiviteter vars delmoment alla har handlat om att 

ständigt förbättra och utveckla den rådande verksamheten, vilket har lett till uppkomsten av 

Lean.
1
 Även om teorin kring Lean är uppbyggd utifrån produktionen på biltillverkande Toyotas 

fabriker i Japan har tankesättet spridit sig till verksamheter inom vitt skilda områden. Lean kan 

till exempel anpassas för att kunna användas inom områden såsom sjukvården, 

byggnadsbranschen och företags administrativa områden såsom inköp, logistik och ekonomi. 

Trots att Lean anpassas beroende på verksamhet så är grundidén alltid densamma.
 2

 

Lean är en teori som är användbar när en organisation vill effektivisera i sin verksamhet. Det 

handlar om att utgå från verksamhetens kunder och utifrån dem sätta värde på varje aktivitet i 

verksamhetskedjan. Tanken med Lean är att kunna göra allt mer med allt mindre. Allt mindre 

syftar på mindre utrustning, mindre tid och på en mindre yta men även en mer välplacerad 

arbetsstyrka. En välplacerad arbetsstyrka möjliggör att personalens kompetens kan utnyttjas på 

ett effektivt sätt, detta för att hålla ner personalomsättningen. Genom att använda Lean som en 

grundläggande princip för hur man tänker inom ett företag ges möjligheten att specificera 

värden, bedriva värdeskapande prestationer, bedriva verksamheten utan avbrott när det 

efterfrågas och att utföra verksamhetens uppgifter allt mer effektivt. 
3
 

Tanken bakom Lean är att eliminera det som japanerna kallar muda, ”slöseri”. Företag ska därför 

eliminera all form av aktivitet som utnyttjar resurser utan att skapa värde exempelvis erbjuda 

varor som inte efterfrågas. Detta för att onödiga varor tar plats på lager, tillför steg i 

arbetsprocessen som inte är nödvändiga samt rörelse av personal och varutransport från en plats 

till en annan som inte fyller något syfte. Dessutom medför onödiga aktiviteter långa väntetider 

mellan de olika enheter inom verksamheten och skapar service som inte är av intresse för 

slutkunden.
4
  

                                                           
1
 Liker; 2009 

2
 http://leanbloggen.info/lean-anvands-aven-utanfor-fordonsindustrin 

3
 Womack, Jones; 2003 

4
 Ibid 
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Lean är ett stort system som innefattar många olika verktyg. Ett av dessa verktyg är 5S vars 

användningsområde är att strukturera upp verksamheten i sin helhet. Det är ett enkelt och 

effektivt verktyg som används när organisationer vill förbättra arbetsplatsens skötsel samt ta bort 

olika former av slöseri i arbetsmiljön som kan orsaka misstag, fel och personskador
5
. Verktygets 

namn baseras på dess fem delmoment; sortera (seiti), strukturera (seiton), städa (seiso), 

standardisera (seiketsu) och skapa vana (shitsuke). Delmomenten är ordnade i en cykel med syfte 

att skapa vana för att stödja förbättringar för en organisations individer, från produktlinje till 

verkställande ledningen. 

 

Figur 1.1 Traditionell cykel av 5S.
6
 

 

Steg 1 Sortera - Det första steget är att identifiera vad som behövs på arbetsplatsen. Detta 

genomförs av medarbetarna som utför arbetet i verksamheten genom att sortera föremål som 

finns i verksamheten. Föremålen delas upp i två kategorier: föremål som behövs för att kunna 

genomföra det dagliga arbetet och föremål som inte tillför något till verksamhetens drift. De 

                                                           
5
 Quest Worldwide Consulting, 2007  

6
 Ibid. S. 70 

1. Sortera 

2. Strukturera 

3. Städa 
4. 

Standardisera 

5. Skapa vana 
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föremål som inte tillför något skall förflyttas till en plats där de behövs eller kasseras om de är 

onödiga.  

Steg 2 Strukturera - Steget ”strukturera” innebär att rätt sak ska vara på rätt plats. De 

medarbetare som berörs skall komma överens om var material såsom viktiga dokument, filer, 

verktyg och utrustning skall förvaras så de är lättåtkomliga för dem som skall använda 

materialet. Materialet ska markeras med etiketter så det alltid placeras på rätt plats efter 

användning.  

Steg 3 Rengöra - Steg tre handlar om att komma igång med det dagliga underhållet.  Det innebär 

att identifiera exakt vilka sysslor som ska genomföras dagligen och de berörda medarbetarna 

skall därefter komma överens om vem som gör vilken syssla samt när den ska genomföras.  

Steg 4 Standardisera - Det fjärde moment fokuserar då på att etablera standarder utifrån de 

behov som funnits i steg 3 och revidera dem regelbundet på bästa sätt för verksamheten. Det kan 

till exempel vara att arbetsuppgifter som finns skall beskrivas i manualer. 

Steg 5 Skapa vana - Slutligen skall det skapas en vana. Detta moment innebär att genomföra de 

föregående momenten regelbundet då det avslöjar oidentifierade orsaker till bråte och oreda. För 

att 5S skall uppfylla sin funktion behövs också att avhjälpande samt förebyggande åtgärder 

utförs där det behövs i detta moment. Det måste säkerställas att hela företaget fått engagemang 

och att arbetsplatsens nya form av skötsel har byggts in i de dagliga rutinerna. Sedan så krävs det 

att 5S implementeras överallt inom företaget samt att framgångar, erfarenheter, behov och 

fördelar delas bland alla individer för att kunna göra regelbunden uppföljning av cykeln.
7
  

 

1.2. Problembakgrund  

Ett företag som har valt att implementera 5S i sin verksamhet är Distrib, dotterbolag till 

Koncernen. Då detta är ett distributionsföretag som ständigt arbetar för att skapa effektiva 

lösningar av hög kvalitet ligger de alltid under press för att hålla sin status som en av Sveriges 

största livsmedelsdistributörer. Genom åren har de noterat att lagerverksamheten inte har fått det 

                                                           
7
 Ibid 
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fokus som skulle kunnat underlätta och stöttat arbetet för den ständiga förbättringen som 

företaget eftersträvar. Problemet har varit att de inte har lyckats finna en väl fungerande strategi 

som kunnat lyfta lagerverksamheten till den nivån som företaget eftersträvar. 

En arbetsledare berättar att ”Ordning och reda” inte var ett starkt begrepp inom Distrib i början 

av 2000-talet. Arbetsplatsen upplevdes som stökig och medarbetarna skötte sina arbetsuppgifter 

men kände inte engagemang för att göra mycket mer än så. Detta innebar en rörig arbetsplats där 

var och en arbetade för att endast uppnå arbetets krav. Det fanns ingen gruppdynamik och 

arbetsstyrkan la ingen särskild vikt på att underhålla sin arbetsplats. Uppkom det ett problem 

eller fel lades skulden gärna på en annan avdelning inom verksamheten.  

För att få bukt på problemen och uppnå de mål som företaget eftersträvade anlitades en extern 

konsult för att undersöka möjligheter till förbättring inom lagerverksamheten. I analysen 

uppmärksammades det att verktyget 5S och dess steg var bäst lämpade för att lyckas uppfylla 

kriterierna för den omstrukturering som ansågs nödvändig för att nå företagets mål.  

1.3. Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur väl implementeringen av verktyget 5S har fungerat 

för att förbättra ordning och reda i Distrib AB:s lagerverksamhet. Studien kommer även 

analysera reaktionerna samt attityden hos medarbetarna som har uppmärksammats dels före, 

under och efter förändringen. 

1.4. Frågeställning 

- Hur väl har implementeringen av 5S fungerat för att skapa ordning och reda på Distribs 

lagerverksamheter? 

- Vad har de genomsyrande reaktionerna och attityderna hos medarbetarna varit angående 

implementeringen av 5S före, under och efter förändringen och hur har detta hanterats? 

 

1.5. Avgränsningar 

Denna studie begränsas till införandet av 5S på ett anonymt företag som vi väljer att benämna 

Distrib. Distrib är ett dotterbolag till en koncern som vi väljer att benämna som Koncernen. 
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Distrib är ett stort företag som är uppdelat i fyra verksamheter belägna i olika städer inom 

Sverige. Lagerverksamheten i Stockholm (verksamhet 4 enligt diagram 2.1) är den som har valts 

att undersökas i denna studie då det är ett av de största lagrena inom Distrib. Valet av 

lagerverksamheten i Stockholm baseras på verksamhetens storlek, studiens geografiska bas samt 

tidsbegränsningen denna studie har.  

På lagret i Stockholm, som då blir det aktuella fallet för denna studie, jobbar ungefär 550 

personer.  Utav dessa arbetar cirka 450 personer fördelat på tre olika avdelningar; 

koloniallagret(KL), centrallagret(CL) och färskvarulagret. Planen var att 5S skulle 

implementeras på samtliga lager. CL införde verktyget redan 2002 och har sedan dess gått 

igenom samtliga steg och arbetar för tillfället inte aktivt med 5S. KL påbörjade 

implementeringen 2008 och är redo att påbörja arbetet med det femte och sista steget. 

Färskvarulagret har inte påbörjat sitt arbete med 5S och är därför inte aktuella för studien. På 

grund av de rådande omständigheterna fokuserar denna studie därför på KL och CL.  

 

 

Figur 2.1 Distribs verksamhet. De gröna fälten är de som är aktuella för denna fallstudie.  
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1 
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2 
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260 anställda 
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38 anställda 

Färsk 
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2. Metod 

2.1. Fallstudie  

Detta är en fallstudie som undersöker implementeringen av lean - verktyget 5S på kolonial- och 

centrallagren hos Distrib. Det är en fallstudie då den fokuserar på relationer och processer i en 

naturlig miljö. Studien undersöker möjliga kontraster och likheter i dess utveckling och 

genomföranden. Studiens primära fakta har samlats in genom intervjuer med berörda personer på 

företaget som på olika sätt varit och är inblandade i projekten med införandet av verktyget 5S på 

de respektive lagren.  

2.2. Primär- och sekundärdata 

Studiens primärdata baseras på intervjuer med medarbetare som arbetade på Distrib när de 

startade implementeringen av 5S däribland lagerchefer och projektledare men även med de 

medarbetare som medverkat i projektet.     

Annan relevant data som använts är interna dokument som tilldelats intervjuarna såsom 

presentationsdokument samt ytterligare dokument som på olika sätt använts under Distribs arbete 

med 5S.  

Studiens sekundära data kommer från relevant litteratur inom ämnet. Främst tryckt litteratur som 

hittats genom Södertörn Högskolas katalogsök. Huvudsakliga sökord var: Lean, 5S, effektivitet 

och organisationsförändring. Utöver litteratur hittad på Södertörns Högskola har relevanta 

hemsidor såsom Distribs hemsida besökts. 

2.3. Urval och genomförande av intervjuer  

Kontakten med de berörda personerna sköttes via e-mail för att bestämma tid för intervjuer som 

passade alla parter. Koordinatorn(se sida 23) kontaktades först, då hon har det huvudsakliga 

ansvaret för projektet och har en bra överblick. Utefter koordinatorns råd har ett snöbollsurval 

(respondenter rekryteras genom tidigare råd om vilka personer som vet mycket om ämnet) skett 

och individer som ansetts viktiga i förhållande till projektet har kontaktats. Allt eftersom 

kontakten återkopplades kunde intervjuer bokas in och med tidens gång genomföras. Alla 

intervjuer spelades in för att kunna transkriberas och därmed få med så mycket som möjligt av 
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vad respondenterna berättar. Transkriberingen skickades till respondenterna så de kunde granska 

dem för missförstånd samt eventuellt tillföra ytterligare åsikter. Intervjuerna genomfördes på 

respondenternas arbetsplats i Stockholm.  

Intervjuerna med alla respondenter var semistrukturerade med grundfrågor och det var möjligt 

för intervjuarna att ändra på frågeföljden samt lägga till följdfrågor utifrån respondenternas svar. 

Det har dessutom lagts stor vikt på att informera respondenterna om deras anonymitet i 

intervjuerna för att på så uppriktiga svar som möjligt.  

Besöken på lagren bestod av en guidad tur i vilket möjligheten fanns att utföra kortare intervjuer 

med medarbetare som befann sig på plats. Dessa intervjuer skedde på lagren under arbetstid och 

bestod därför av mindre frågor med korta och koncisa svar. Respondenterna valdes ut genom ett 

slumpmässigturval utefter tillgänglighet vid tidpunkten för besöket på lagren. Med den 

erfarenhet som respondenterna hade anses deras tankar och åsikter väga tungt och ger 

tillförlitlighet till det studien kan komma fram till. Respondenterna hade varierande arbetsroller 

såsom gruppledare, expeditörer och höglyftsförare (se sida 23). Värt att nämna är att gruppledare 

utöver sin roll även arbetar som expeditör eller höglyftsförare.  

Genom att intervjua medarbetare som varit med om implementeringen av 5S så har det bildats en 

uppfattning om lagrens situation innan projektet startades. Dessutom har det skapats en bild om 

hur reaktionerna och attityden varit mot projektet under dess gång.  

2.4. Respondenter 

Titel Intervjulängd Datum 

Koordinator för 5S 2h 3min 2013-02-06 

Arbetsledare returrum 42min 2013-02-27 

Lagerchef Kolonial 1h  2013-03-12 

Arbetsledare KL/Projektledare 5S 43min 2013-03-13 

Lagerchef CL/Projektledare 5S 31 min 2013-04-11 
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 Respondent Arbetsroll 

Koloniallager 2013-04-19   

 Respondent 1 Gruppledare, 

Förbättringsledare, expeditör 

 Respondent 2 Expeditör 

 Respondent 3  Expeditör 

 Respondent 4  Expeditör 

 Respondent 5 Höglyftsförare 

 Respondent 6  Expeditör 

 Respondent 7 Expeditör  

 Respondent 8 Höglyftsförare 

   

Centrallager 2013-04-13 Respondent 1 Förbättringsledare, expeditör 

 Respondent 2 Expeditör 

 Respondent 3 Arbetsledare, Projektledare 2 

 Respondent 4 Expeditör 

 Respondent 5 Höglyftsförare 

 Respondent 6 Höglyftsförare 

 Respondent 7 Arbetsledare 

 

2.5. Källkritik 

2.5.1. Kontakten med företaget 

Respondenterna på Distrib har varit samarbetsvilliga och hjälpsamma vad gäller planering av 

mötestillfällen samt tillgänglighet av interna dokument. Detta kan bland annat bero på att den 

ena av uppsatsgruppens medlemmar arbetar på Distrib via ett bemanningsföretag. Den 

bekantskap medlemmen har med företaget kan uppfattas som en förenklande faktor med hänsyn 

till insamling av data. Att denna bekantskap skulle medföra någon form av skev respons är dock 

osannolik då denna medlems anställning inte innefattar de aktuella lagren som studeras. Tyvärr 

så kan det framkomma en viss grad av oro från denna medlem för att kritisera eller förolämpa sin 

arbetsgivare genom de slutsatser som kan dras i studien. Detta har bekämpats genom att försöka 
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hålla en neutral och analytisk studieform, stärkt utav att den andra medlemmen inte har någon 

personlig kontakt eller sedan tidigare bekantskap med Distrib. 

De ledningspersoner inom Distrib som har intervjuats har varit medvetna om vilket ämne 

intervjuerna skulle behandla. Det finns därmed möjlighet att dessa respondenter kan ha förberett 

sig inför intervjuerna. Detta kan både ses som positivt och negativt då respondenterna har haft 

möjlighet att förberedda väsentlig information men också kunnat undvika känslig information. 

Generellt sett har respondenterna verkat ärliga och tillmötesgående inför alla sorters frågor. 

2.5.2 Intervju med medarbetare 

Eftersom intervjuerna med medarbetare på lagren utfördes under arbetstid kan detta ha medfört 

vissa problem. Intervjuerna genomfördes utan medarbetarnas förberedelse vilket innebar att de 

kan ha varit stressade vilket kan påverka deras svar. Dock kan dessa spontana svar också ha 

medfört en högre grad av ärlighet då medarbetarna inte fått någon tid för att förbereda sig. Det är 

osannolikt att medarbetarna hade ställt upp för intervjuer utanför arbetstid då de inte infinner sig 

på arbetsplatsen utanför arbetstider. Medarbetarnas reaktioner på de spontana förfrågningarna 

om att intervjuas var varierande och sträcktes mellan allt från ett direkt nej till att med glädje få 

dela sina åsikter och ta en spontan paus i arbetet. Möjligtvis hade kommande resultat påverkats 

om även de som tackat nej tvingats delta ändå.   

2.5.3 Använd litteratur 

I bakgrund och teori har litteratur valts utifrån det förvalda ämnet 5S. Detta har lett till en mängd 

litteratur som förhåller sig till ämnena organisationsförändring, förändringsledarskap och Lean 

produktion. Inom ämnena finns det en stor mängd relevant litteratur men den litteratur som 

använts för studien har valts utefter tillgänglighet och författarnas meriter inom områdena. 
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3. Teoretisk referensram  

”Organisationsförändring handlar om att konfrontera det återkommande beteendemönstret som 

hindrar organisationen från att prestera väl, diagnostisera konsekvenserna därav och identifiera 

de bakomliggande antaganden och värderingar som har skapat beteendemönstret”– Beer 2000 
8
  

3.1. Organisationsförändring - Uppkomst 

Historien om världens utveckling och den modernisering som världens samhälle har gått igenom 

de senaste decennierna är en mångsidig berättelse. Dagens företag verkar i en ständigt 

föränderlig värld. Marknader expanderar samt blir mer komplexa. Den oändliga mängd 

produkter och tjänster fortsätter att utvidgas vilket skapar fler och större krav från olika 

kundkretsar. För att överleva krävs det av företag att de anpassar sig.  

Att ständigt utveckla det rådande systemet ses som grundläggande för att företag ska överleva 

och nå framgång. För att ett företag ska överleva och nå framgångar i denna föränderliga värld 

måste det rådande systemet inom företaget utvecklas kontinuerligt.
9
 

Oreda och otydlig struktur är, och har alltid varit, en bidragande faktor till ineffektivitet inom 

organisationer. Ineffektivitet är en följd som kan synas tydligt eller döljas bakom kulisserna av 

ett företags verksamhet. När det kommer upp till ytan och uppmärksammas är en tidsfråga, men 

generellt sett leder uppmärksammandet till någon slags förändring. 

Ett vardagligt begrepp som uppkommer inom företag och deras strävan för förbättring är att 

effektivisera; att utföra någonting som ger gott resultat
10

. Visserligen är detta ett väldigt generellt 

begrepp men oftast tolkas effektivitet som ett mått på graden av måluppfyllelse inom ett företag. 

Effektivitet sammankopplas då till produktivitet, förmågan att producera, eftersom företaget 

måste kunna jämföra sina mål mot prestationerna som utförts för att uppnå dessa. Ett företag 

behöver nödvändigtvis inte vara effektivt bara för att det är produktivt det är hur väl företaget 

följer och arbetar efter sina utvalda strategier som gör det effektivt.
11
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Huruvida en organisationsförändring lyckas eller inte beror mycket på organisationens individer. 

Individerna inom en organisation tolkar förändringar utifrån sina egna perspektiv och det blir en 

bidragande faktor till hur väl en organisationsförändring lyckas. Ett typiskt problem vid 

organisationsförändringar är att motivet för förändringen inte är klargjort och öppnar upp för 

individuella uppfattningar av målen. Ofta är detta på grund av att en förändring går från något 

välkänt till något okänt. Det finns flertal metoder för att implementera en 

organisationsförändring, oavsett vilken ett företag väljer varierar resultaten.  

3.2. Organisationsförändring - grunder 

Allting börjar med att en verksamhet upptäcker ett problem och inser att något måste ändras. 

Som följd utav att problemet uppmärksammats kan det analyseras och kartläggas så att olika 

lösningsförslag kan arbetas fram. När det finns lösningsförslag som troligtvis fungerar kan en 

plan byggas upp som innehåller uppdelning mellan olika aktiviteter som skall genomföras, hur 

lång tid dessa aktiviteter skall ta och uppdelning mellan vilka medarbetare som har ansvar för de 

olika aktiviteterna. Med planen som grund kan förändringen genomföras och när förändringens 

alla aktiviteter genomförts kan den utvärderas. Med facit i hand kan organisationen senare se om 

omstruktureringen har medfört förbättringar. Om förändringen anses lyckad ska den etableras 

och i sin följd anpassas verksamheten utefter den. 

Enligt Watzlawich så kan en förändring av första ordningen klassificeras som en förändring 

inom ett befintligt system som övergår från ett tillstånd till ett annat, samtidigt som det rådande 

systemet vidmakthålls. Däremot klassificeras systemförändringar som innebär fundamentala, 

storskaliga förändringar i en organisations strategi eller kultur som förändringar av andra 

ordningen. Dessa systemförändringar kan utgöras av nya tankesätt och innebära nya 

beteendemönster inom organisationen.
12

 

Goodstein och Burke poängterar att de flesta förändringsprojekt i organisationer inte har som 

mål att förändra organisationen i sig utan siktar på att modifiera något i avsikt att rätta till ett 

problem, det vill säga första gradens förändringar.
13
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Marks M.Ls förklaring av de engelska begreppen change (förändring)och transition (övergång) 

breddar insynen av hur individer förhåller sig till organisationsförändringar. 

Marks menar på att förändringar avser individers kontinuerliga anpassning i organisationer 

exempelvis- en anpassning till teknologisk utveckling i produktionskedjan det vill säga 

elementära förändringar som kan öka värdet av individens arbete. Övergångar avser 

organisationsförändringar som innebär betydligt större psykologisk inverkan på en individ. 

Övergångar har som mål att förändra till något nytt; att tänka i nya banor och överge gamla 

rutiner för att utveckla nya. 

När man då tittar tillbaka på förändringar av första och andra ordningen kan man enligt Marks 

konstatera att förändringar av andra ordningen kan antas få positiva följder i organisationer i 

form av nya utmaningar och möjligheter. Dock kan mottagandet från individerna utsatta för 

förändringarna ofta vara svalt. Individerna tenderar att fokusera på de negativa aspekterna av 

förändringar och vilja hålla sig fast vid det som de redan är bekanta med istället för att ge sig in i 

det okända. 

Relevans: Avsnittet belyser vikten av att inneha förståelse för vilken form av förändring som 

skall genomföras. Förståelsen för vilken typ av förändring som sker kan även leda till 

förklaringar vad gäller individers reaktioner i förhållande till en förändring. 

3.3. Organisationsförändring - Processen 

En förändring kan antingen vara planerad eller framträdande. Planerade förändringar kan vara 

omstruktureringar, eller förändringsprogram som chefer utformar, ofta i samråd med externa 

konsulter. En framträdande förändring däremot kan vara experiment som kommer från 

mellanchefer eller medarbetare och ständiga pågående förbättringsprojekt.
14

 

En planerad förändring ska ses som en process som sker under en viss tid. Processen ska kunna 

kartläggas med vilka aktiviteter som skett mellan start och slut av förändringen. 
15

 En planerad 

förändring kan tolkas på två sätt. Det ena sättet kommer ifrån den gruppdynamiska skolan som 

har sitt ursprung från Kurt Lewin och utvecklingen av hans teorier som bildat Organizational 
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Development (OD). Det andra sättet utvecklades av öppna systemskolan som ser organisationer 

som öppna system.   

3.3.1 Lewin, den gruppdynamiska skolan och Organizational Development (OD) 

Förändringar berör medarbetare och då de rör sig i grupper styrs deras beteenden utifrån 

gruppens normer, roller och värderingar. Utifrån Lewins trestegsmodell kan man förklara hur 

dessa normer och värderingar påverkas av ett förändringsprojekt.  

De tre stegen är: 

- Upptining 

Inom steget av upptining handlar det om att övertyga de som kommer beröras av förändringen. 

Detta kan göras genom att göra medarbetarna bekanta med projektet så de får insikt i vad det 

handlar om, man tinar upp dem. 

- Förändring  

I förändringssteget sker förändringen som anses accepterade.  

- Återfrysning 

När man har förändrat till det nya ska det stabiliseras (återfrysas) och minimera risken för att 

falla tillbaka i gamla rutiner.  

Det centrala inom den gruppdynamiska skolan är att minska motståndet mot förändring genom 

kunskap, engagemang och lärande. Att arbeta för organisationens bästa görs enligt Lewin genom 

att ledningen arbetar tillsammans med medarbetarna.   

Inom OD ses förändringen som en långsiktig process men denna process kan underlättas genom 

en extern konsult som bygger bron mellan teori och praktik. OD:s värderingar är: 
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 ”att ge de anställda befogenheter att handla, att skapa öppenhet i kommunikationen, att 

underlätta ägandet av förändringsprocessen och dess resultat, att främja en samarbetskultur, att 

främja ett kontinuerligt lärande.”
16

  

3.3.2. Öppna systemskolan 

Inom den öppna systemskolan ser man på organisationen som en helhet. Organisationen är 

uppdelad i mindre delsystem som är länkade med varandra. För att organisationen ska fungera 

bra måste de olika delsystemen samarbeta och vara öppna mot varandra. Delsystemen ska 

anpassas till varandra så att de skapar en hållbar helhet istället för att optimera vissa delsystem.  

Förändringsprocessen måste ta hänsyn både till mjuka delsystem såsom människor, ledare och 

värderingar och hårda delsystem såsom teknik, strategi och struktur. De olika delsystemen måste 

anpassas till varandra och en organisation är effektiv när det finns en harmoni mellan dessa 

delsystem. En förändring i ett delsystem påverkar andra delsystem eftersom de är beroende av 

varandra och blir därför en komplex och långsiktig process som kräver insikt i delsystemens 

förhållande till varandra.
17

  

3.3.3. Processansatsen 

Alvesson menar på att förändringar kan vara planerade men också att det har blivit vanligare att 

tala om organisationsförändring som en öppen, kontinuerlig och oförutsägbar process utan tydlig 

början eller avslutning. Organisationsförändring kan då också ses som resultatet av en rad 

operationella och administrativa beslut och handlingar som organisationens medlemmar fattar 

och genomför för att anpassa organisationen till förändringar i omgivningen eller för att utveckla 

en alternativ syn på hur de ska jobba. Medlemmarna är medvetna om att planer modifieras, 

omtolkas och förändras på oförutsägbara sätt. Med en sådan syn på organisationsförändring finns 

större förståelse av en komplex och kaotisk organisatorisk verklighet som rymmer motstånd, 

politiska processer, förhandlingar, mångtydigheter, olika tolkningar och missförstånd
18
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Relevans: För att förstå händelserna som skett på Distrib är det nödvändigt att få en 

grundförståelse för förändringars processer enligt teorier. Avsnittet styrker uppkomsten av en 

förändring och ger olika exempel på hur en förändring kan tolkas. 

3.4. Organisationsförändring – Förändringens krafter 

De flesta försök till planerad förändring kan förväntas möta motkrafter både inom och utanför 

organisationen. Motkrafterna kan komma från individer som antingen är rädda för, ogillar, inte 

ser något behov av eller misstänker att de personligen får det sämre av förändringen. 

Samtidigt finns det individer som arbetar för en förändring. Lewin menar på att dessa individer 

inte bara är nödvändig utan också önskvärda och förankrar motivet av att anpassa sig till 

omgivningen och en bättre balans mellan struktur och uppgifter.  

Kurt Lewins beskriver dessa centrala element, motkrafter och drivkrafter, i sin teori om ”sociala 

drivkrafter”. Lewins teori innebär att alla system består av ”krafter”, av vilka vissa riktar sig 

negativt mot förändring medan andra riktar sig positivt mot förändring och en förbättring i 

strukturer. Lewin kategoriserar krafterna som drivkrafter och motkrafter. Drivkrafterna består av 

människor som är positiva till förändring, visar entusiasm för förändring och driver förändringen 

framåt medan motkrafterna består av de människor som är emot förändring och vill bevara den 

befintliga strukturen och rutinerna samt gör motstånd för att förhindra förändringen.  

Enligt Lewin är då det enda sättet att lyckas med en förändring att se till att krafterna som är 

positiva för en förändring är starkare än de krafter som är emot en förändring. Organisationen i 

frågan måste därmed försöka dämpa motkrafterna och förstärka drivkrafterna för att lyckas med 

en förändring.
19
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Figur 3.1 Krafter som påverkar organisationen. Ju tjockare pil, desto starkare kraft.
20

 

 

Förändringens olika drivkrafter kan delas upp mellan externa och interna. De externa 

drivkrafterna är händelser i verksamhetens omgivning som gör att en förändring är nödvändig. 

Det kan till exempel vara att konkurrens ändras från att endast vara lokal till att den blir global 

eller att lagar som hållit arbetet tillbaka avregleras och öppnar för nya möjligheter.  

De interna förändringarna handlar om händelser inom själva organisationen eller idéer från 

organisationens ledning/ägare som driver på en förändring. Det kan t.ex. vara att människor på 

bestämmande positioner byts ut eller att verksamheten expanderat.  

Det är inte alltid tydligt om drivkrafterna är externa eller interna då de ofta påverkar varandra till 

exempel att en avreglering av ett monopol skapar konkurrens vilket kräver omstruktureringar i 

berörda verksamheter.
21

 

Relevans: Motstånd är ett allmänt känt moment inom förändringar. Var motståndet kommer 

ifrån och hur det kan övervinnas är därför viktigt att förstå.  
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4. Empiri  

4.1. Distrib  

Distrib är kärnan inom Koncernens logistikflöde och levererar varor till Koncerns butikskedjor.
22

 

Majoriteten av butikernas varor går via Distrib för ompaketering och lagerhantering, resterande 

varor går direkt från leverantörerna till butikerna.
23

 Med den centrala roll Distrib har arbetar de 

ständigt för att bli ännu mer effektiva. 

Det finns två huvudlager, ett i Stockholm och det andra i en av Sveriges större städer, men det 

finns även två kompletterande lagerverksamheter i ytterligare två större städer inom Sverige. 

Distribs arbete innebär att förse butikerna inom koncernen med varorna som säljs i butikerna. 

För att kunna hantera alla sorters varor är lagren uppdelade i avdelningar för allt från frysvaror 

till torrvaror och mejeriprodukter.  

Koloniallagret hanterar torrvaror som inte har behov av att vara kylda eller frysta för att hålla sig 

fräscha. Det kan till exempel vara torrfoder, husgeråd, hygienprodukter osv.   

Färskvarulagret är uppdelad i tre enheter - frys, ost och mejeri samt kött och chark.  

Centrallagret hanterar torrvaror som har lägre omsättningshastighet än torrvarorna på kolonial, 

receptfria läkemedel och säsongsvaror, till exempel ved och fotbollar. 

4.2. Varför 5S? 

Distrib arbetar ständigt för att effektivisera och utveckla verksamheten. Detta gäller i alla led, 

från mottagandet av varor till transport ut till butikerna. En arbetsledare berättar att de sett ett 

behov av en omstrukturering i lagerverksamheten redan i början av 80-talet. En konsult föreslog 

verktyget 5S då denne trodde att just det verktyget kunde bidra till en bättre och effektivare 

arbetsplats. Vid den tidpunkten ansåg ledningen att det inte fanns resurser i form av tid för att 

genomföra implementeringen. 

. 

 

                                                           
22

 Företagets hemsida  
23

 Koncernens årsredovisning 2012  



21 
 

4. 3. Arbetsroller på Distribs lagerverksamhet 

Lagerchef – Lagerchefen ansvarar för lagret i helhet och har bland annat som uppgift att sköta 

budgeten. 

Arbetsledare – På lagren finns det oftast flera arbetsledare beroende på hur många medarbetare 

som finns. Mallen är att det ska finnas en arbetsledare på 25 medarbetare. Arbetsledaren har i 

uppgift att sköta den dagliga driften genom att se till att det finns tillräckligt med personal för att 

kunna hantera de volymer som skall levereras till kunderna.  

Expeditör – Expeditörer är de som plockar varorna till butikerna. De kör truck på lagret och 

plockar varor från plockplatser som de lägger på lastbärare. Alltså blandas flera olika artiklar på 

samma pall. 

Höglyftsförare – Höglyftsförarnas arbetsuppgift är att fylla på plockplatserna med varor. Varje 

plockplats innehåller en sorts artikel.  

Förbättringsledare – Distrib arbetar med ständiga förbättringar och förbättringsledare är 

representanter för lagrens medarbetare. En förbättringsledare är ansvarig för ungefär 20 

medarbetare.  

4.5. Introduktion för medarbetarna 

För att medarbetarna ska introduceras till projektet presenteras arbetet under ett gemensamt möte 

i vilken projektledaren går igenom vad 5S är, vad det innebär och hur projektet kommer att gå 

tillväga. Arbetet har tidigare presenterats för avdelningschefen, projektansvarige på avdelningen 

och arbetsledarna för att förbereda dem på vad som kommer hända så de kan stötta och styra 

medarbetarna rätt.  
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4.6. 5S enligt Distrib 

 

Figur 4.1 5s-cykeln enligt Distrib 

 

Steg 1 Sortera – vad behöver vi? 

I det första steget sorteras alla arbetsredskap som inte behövs för den dagliga verksamheten bort. 

Projektgruppen är medvetna om att det på lagren inte förvaras allt för mycket onödigt material 

men att hitta småsakerna gör skillnad. Framförallt ser man skillnad i ”bi-utrymmena” (förråd, 

kontor) medan det på själva lagret inte finns plats för så mycket mer än varor och lite 

bakomlager.   

Medarbetarna börjar organisera upp sin arbetsplats och det viktiga med 5S är då att det sker i rätt 

ordning.  

Arbetet med 5S i verksamheten kan jämföras med att sortera hemma. I ett hushåll skapas plats 

för föremål men det finns inget krav på att se över om föremålen verkligen behöver sparas. Med 

5S kräver det att tänka över ifall varje redskap är nödvändigt eller inte. 

1. Sortera 

2.Organisera 

3. Rengöra 
4. 

Standardisera 

5. Ständig 
förbättring 
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Det första steget bör ta cirka 1 månad dock är det bättre att det tar den tid som är nödvändig för 

att steget inte skall stressas igenom och bli fel.  

Steg 2 Organisera – Var ska materialet förvaras för att arbetet ska underlättas? 

När de onödiga arbetsredskapen rensats bort handlar det andra steget om att organisera de 

redskap som anses nödvändiga. 

Precis som i den klassiska modellen av 5S ska arbetsredskap märkas så att det är tydligt var de 

ska förvaras. 

Vid detta steg ska medarbetarna på Distrib även se över påfyllningsnivåerna av 

förbrukningsvaror såsom etiketter och papper. Lagret av förbrukningsvaror ska försöka hållas på 

ett minimum och endast den mängd som anses vara absolut nödvändig ska finnas tillgänglig på 

arbetsplatsen.   

Steg 3 Rengöra – Hur håller vi arbetsredskapen och arbetsplatsen i skick? 

En vanlig åsikt som kan förekomma bland medarbetarna är att 5S står för fem sopborstar. Det är 

absolut inte meningen att medarbetarna ska städa mer än innan 5S påbörjades, om så är fallet 

genomförs verktyget felaktigt. 5S handlar om att hitta en realistisk nivå av ordning och reda. Det 

tredje steget börjar med en kartläggningsfas då medarbetarna ser över hur det är idag och hur de 

vill ha det istället. 

Steg 4 Standardisera – Skapa beskrivning för utförandet 

I det fjärde steget ska det som medarbetarna kommit överens om i det tredje steget dokumenteras 

genom att skapa manualer. Medarbetarna ska hitta det bästa sättet att utföra sitt arbete på. 

Manualerna ska ligga på en introduktionsnivå, det vill säga att nya samt gamla medarbetare ska 

förstå arbetsuppgifterna på det enklast möjliga sättet. 

Detta genomförs genom att kartlägga vad det finns för arbetsuppgifter och redskap som det 

behövs arbetsbeskrivningar för. De arbetsuppgifter som ska dokumenteras delas upp mellan ett 

antal personer. Sedan renskrivs arbetsbeskrivningarna så de har samma meningsuppbyggnader 

och språk. Beskrivningarna skall presenteras för samtliga medarbetare på lagret för att de ska 

kunna enas och fastställa att beskrivningarna är fullständiga. 
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Steg 5 Ständig förbättring – Hur ska förändringen bestå och förbättras? 

Det sista steget handlar om att knyta ihop säcken och gå igenom de steg som genomförts för att 

finputsa och få en förändring som består. I detta steg lägger medarbetarna fram förslag på hur 

arbetet med ständiga förbättringar ska fortsätta på lång sikt.  

Varje steg avslutas med en revision där avdelningens ledning, projektledaren samt varje grupp 

går igenom sitt område och ser över att varje uppgift inom steget genomförts, vilket kontrolleras 

genom att följ checklistor. Under revisionerna får gruppledaren visa vad gruppen åstadkommit 

och grupperna kan tillsammans med projektledaren samt avdelningens ledning diskutera kring 

problem som uppstått.  

4.4. Roller inom 5S 

Koordinator – Koordinatorn är den som ansvarar för arbetet med 5S inom hela koncernen. 

Denne vägleder lagren som implementerar förbättringsmetoden och deltar även vid revisionerna 

för att ge återkoppling på arbetet som skett. Koordinatorn utses av Distribs ledning. 

Projektledare – Projektledarens uppgift är att planera 5S-arbetet på lagret.  Dessa uppgifter 

handlar om att lägga en tidsplan för när och hur varje steg ska tas och se till att uppgifter 

genomförs. Projektledaren ska även lyssna på förbättringsförslag samt coacha 5S-grupperna. 

Projektansvarige utses av lagerchefen. 

Gruppledare – Medarbetarna är indelade i 5S-grupper som är arbetsgrupper på 10-12 personer 

som ska samarbeta när man arbetar med 5S. Dessa grupper har en gruppledare som sköter 

kontakten med projektansvarige. Gruppledarens uppgift är att vägleda sin grupp och se till att 

uppgifter följs samt dokumenteras. Gruppledaren utnämns av den egna gruppen efter 

introduktion för projektet med 5S.  

4.7. Centrallagret (CL) 

4.7.1 Före  

Det konstaterades lämpligt med ett försök, så kallad pilot, på en av lageravdelningarna på 

verksamheten i Stockholm. Denna pilot inleddes år 2004 på CL. Att man valde att införa piloten 

på CL berodde på att medarbetarna ansågs vara mer disciplinerade, motiverade och erfarna inom 
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sitt arbete i jämförelse med de övriga lagren i Stockholm. Även om medarbetarna skötte sina 

arbetsuppgifter väl fanns det ingen ordning och reda. 

Dåvarande CL bestod av ett enormt sorteringsverk, ”snurran”. Snurran bestod av fyra våningar 

där medarbetarna plockade kollin (varor) och märkte dem med etiketter. Kollina transporterades 

på transportband från de fyra våningarna ner till fyra kodstationer. Vid kodstationerna satt 

medarbetare som kontrollerar att det var rätt kollin. Om allt stämde skickades kollina vidare för 

att paketeras och distribueras. 

4.7.2 Under 

Arbetet på CL infördes enligt konsultens modell, som låg väldigt nära den japanska modellen. 

De två åren då projektet pågick följdes den modell som förberetts strikt. Inställningen till 5S var 

enligt projektledaren den besvärligaste motkraften vid projektets början. Vid projektets 

presentation och början ansåg en större mängd av medarbetarna (5/7 intervjuade) att 5S innebar 

att städa. Dessa medarbetare hade en inställning liknande, “Det är bara att städa” och menade på 

att det väsentliga var att ”få jobbet gjort”. Det fanns en genomsyrande åsikt av att något behövde 

göras för att förbättra ordningen på lagret. Dock verkade det inte finnas någon större inblick av 

hur arbetet skulle gå tillväga för att lyckas skapa en bättre ordning. Det fanns heller ingen 

förståelse för hur en förändring kunde leda till en förbättring. Genom de åsikter medarbetarna 

lagt fram framkom det att det fanns flera oklarheter angående hur arbetet skulle gå tillväga. 

Projektledaren och förbättringsledarna valde då att tillämpa en coachande ledarstil (en 

ledarskapstil med fokus på att bearbeta medarbetarnas vilja till lärande och utveckling)
24

 där de 

aldrig ignorerade de medarbetare som hade en negativ inställning utan uppmanade dem att själva 

finna lösningar på problem. Genom att involvera dessa medarbetare lyckades projektledaren och 

förbättringsledarna till slut att ändra medarbetarnas inställning. 

Då CL var det första lagret att implementera 5S så framkom det att arbetsledarna upplevde det 

besvärligt att finna rätt metoder för att delegera arbetsuppgifter. För att skapa engagemang valde 

projektledaren att skapa mindre arbetsgrupper som ansvarade för sitt eget arbetsområde. 

Grupperna fick själva bestämma vilka rutiner som de skulle följa och vad de skulle bearbeta för 

att skapa ordning och reda i deras samtycke.  

 

                                                           
24

 http://www.ledarskap.biz/coachande-ledarskap-vad-innebaer-det.html 
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”det var där vi fick med oss personalen, för först var det lite, inte negativ inställning, men 

gnället liksom, det är läskigt med något nytt. Men tack vare att dem själva fick komma fram till 

hur man skulle jobba så fick vi med alla” – Projektledare 1 

 

Under det tredje steget, rengöra, kände medarbetarna att arbetet gick till överdrift. Under den 

tiden tog en annan projektledare över och kontrollerade uppföljningen av uppgifterna i detta steg 

i en mer strikt utformning. Denna projektledare berättade själv att denna nya metod inte var så 

pass framgångsrik då medarbetarna kände sig övervakade. Vissa medarbetare tappade då en del 

av det engagemang de hade vilket ledde till att det blev en uppdelning mellan engagerade och 

oengagerade medarbetare. En viktig del inom 5S är att medarbetarna ska vara delaktiga i arbetet. 

Detta lyckades de inte fullt ut med och därmed hände det ofta att projektledaren själv utförde de 

arbetsuppgifterna som egentligen skulle delegeras. Som nämnt av den senare projektledaren 

inom CL, sjönk lagarbetet och delegering genomfördes mer och mer selektivt. Projektledaren 

kände då att det var mer lämpligt att släppa tyglarna något och därmed öka medarbetarnas egna 

engagemang, vilket lyckades. 

För att minimera risken att gå tillbaka i utvecklingen då nya medarbetare anställts, så agerar 

förbättringsledarna som mentorer. De nyanställda lärs upp av förbättringsledarna för att både lära 

sig sitt huvudsakliga arbete men också för att säkerställa deras förståelse kring rutinerna som 

skapar den ordning och reda som fastställts genom 5S.  

 

Totalt pågick arbetet med 5S på CL i ungefär två år. I sin helhet ansågs piloten med 5S som 

lyckat vilket ledde till att projektet fortsatte vidare i andra delar av verksamheten.  

4.7.3 Nuläget 

I dagens läge arbetas det inte aktivt med 5S på CL. Ledningen anser att 5S blivit en del av CL:s 

arbetskultur samt blivit en rutin som inte längre behöver följas upp. 

 

“Nu är det här ett mer levande jobb för oss för vi har loopat om så många gånger så att det med 

checklistor och sådant där har vi lagt ner för vi anser att vi inte behöver det längre” – 

Projektledare 2 
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Medarbetarna anser att den arbetsmiljö och arbetsuppgifter som idag finns på CL är självklara. 

5S och dess projekt nämns inte längre och verkar vara något som förbipasserats. Lagret har med 

andra ord fått en så pass hög grad av förbättring inom de fyra förgående stegen i 5S cykeln att 

det nu anses uppfylla sitt syfte tillräckligt väl. Medarbetarna har därmed fått det som de själva 

beskriver som ”frihet under ansvar”. 

 

Trots detta visar ledningen ett stort intresse för att gå igenom 5S-cykeln ännu en gång då de 

anser att det är på tiden att återskapa förståelsen för kopplingen mellan den ordning och reda som 

finns på lagret och 5S. 

I framtiden planerar ledningen på CL att lägg tid och energi på att arbeta med ständiga 

förbättringar. Det vill de göra genom att dela in lagret i grupper där medarbetarna kan fortsätta 

förbättra det arbetet som genomförts med 5S. Projektledare 1 poängterar att ”Grunden i att 

lyckas med ett projekt är att allt ska komma från medarbetarna själva.” 

4.8. Koloniallagret 

4.8.1 Före 

2006 började en ny lagerchef på KL. Arbetet med 5S hade då påbörjats på lagret men bland det 

första lagerchefen gjorde på sin nya arbetsplats vara att lägga ner projektet. Just vid den 

tidpunken kändes 5S inte så viktigt då det samtidigt skedde så mycket annat, bland annat 

ombyggnationer för att anpassa till omstruktureringar inom hela verksamheten. Då lagerchefen 

inte ursprungligen kommer från distributionsbranschen valde han att lägga ner arbetet med 5S i 

vad han själv säger var ren okunskap. Lagerchefens syn på 5S var att det var ett städprojekt, 

vilket är ett typiskt sätt att se på 5S innan kunskap byggts upp. Än hade inte arbetet med 5S 

riktigt kommit igång och hittills hade det inte gått så bra. Som han ser det nu är det lätt att riva 

ner något som någon annan byggt upp och det är lätt att göra fel. 

 

Sommaren 2008 pekar medarbetarna ut som “kaos-sommaren”. Vid den tiden anställdes många 

nya medarbetare fördelat på expeditörer och chefspositioner. De nya cheferna kom in med nya 

sätt att se på verksamheten. Detta var på ett sätt positivt men det fanns även en risk att förlora 

delar av den gamla arbetskulturen. På arbetsplatsen fanns det medarbetare som utförde vissa 

uppgifter som inte var dokumenterade och som det inte fanns kännedom om att de utförde. Detta 
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bidrog till den oordning som uppstod. Även om ordningen inte var jättebra tidigare så kände 

lagerchefen och hans arbetslag att det successivt blev sämre. Det var mycket felplock, mycket 

kross (förstörda varor) bland varorna och kvaliteten var helt enkelt låg. Detta skapade oreda och 

försvårade arbetets effektivitet. Lagerchefen trodde att medarbetarna kände att de inte behövde 

bry sig när det redan var så pass stökigt på arbetsplatsen. Detta gjorde att oredan aldrig reddes ut. 

Att det var mycket kross påverkade även returrummet som är en del av KL. De fick åka runt på 

lagret och plocka upp de varor som medarbetarna krossade.  

 

KL har enligt dem själva en rätt hård arbetsmiljö där de ställer höga krav men då det är en stor 

avdelning så är den även anonym. Lagret har ständigt höga volymer som ska plockas för 

distribution vilket medfört att de arbetar i två skift. Med många nya medarbetare fanns det inte 

någon sammanhållning i gruppen och lagerchefen hittade inte det verktyg och den struktur som 

krävdes för att få medarbetarna att jobba mot gemensamma mål. Därför passade det rent 

tidsmässigt att det i början av 2009 beslutades att även KL skull påbörja implementering av 5S 

på KL. Lagerchefen och arbetsledarna på KL ansåg att det var ett bra projekt för att ge tillbaka 

något till medarbetarna. I och med 5S skulle medarbetarna få chansen att påverka sitt arbete. 

4.8.2 Under 

År 2009 tillsattes en av arbetsledarna på KL som projektledare för det kommande arbetet med 5S 

på lagret. Denne fick ansvaret för planeringen av arbetet med 5S, underhåll samt uppföljning 

under projektets gång.  

 

Projektledaren började med att dela in medarbetarna i arbetsgrupper som innehöll alla typer av 

arbetskompetenser (förhållande till lageruppgifter).  Det betyder att varje grupp skulle innehålla 

både höglyftförare och expeditörer. Varje grupp blev delgiven uppgiften att utnämna sin egen 

gruppledare vars uppgift var att leda gruppen, sprida motivation samt rapportera till 

projektledaren. Förutom att varje grupp har en egen gruppledare finns det förbättringsledare som 

tillhör två grupper. Dessa förbättringsledare får ytterligare utbildning för att kunna driva 

förbättringsarbetet framåt även i framtiden. Varje grupp blev delgiven ett eget område på lagret 

som de ansvarade för. Meningen var att arbetsgrupperna skulle driva 5S-arbetet på egen hand så 

att projektledaren på minsta möjliga sätt ska påverka gruppens arbete. Om det uppstår problem 

ska de i största mån lösa dem internt men självklart hjälper projektansvarige till om det inte finns 
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en annan utväg. För att främja gott samarbete i varje grupp så har projektledaren lagt stor tyngd 

på att grupperna ska fokusera på en god gruppdynamik.  

 

Det främsta problemet som uppstod vid det initiala steget av implementeringen av 5S var 

motstånd som särskilt noterades från de medarbetarna som varit anställda en längre period på 

lagret. Detta motstånd utmärkte sig av ett generellt missnöje mot en förändring av det befintliga 

systemet som de hade arbetat med tidigare. Dessa medarbetare verkade inte förstå syftet av att 

implementera det nya verktyget 5S. Istället upplevde de att 5S endast var ett nytt begrepp för 

ordet ”städa” och ett smygförsök av ledningen att föra över ytterligare arbetsuppgifter till 

lagerpersonalen som ansågs tillhöra städpersonalen. Men det var enligt ledningen själva inte 

deras tanke. Ledningens syfte var att bygga in ett nytt tankesätt hos lagerpersonalen, få dem att 

skapa ett intresse för skötseln av sin arbetsplats samt skapa ett samarbete ibland dem för en mer 

lättarbetad arbetsplats. 

 

Gruppledarna fick grundläggande utbildning för att kunna leda grupperna samt kunna föra fram 

realistiska förbättringsförslag i ett IT-system som Distrib använder i sitt förbättringsarbete. IT-

systemet är ett verktyg som införskaffades för att underlätta arbetet med ständiga förbättringar. 

Detta är ett program där gruppledarna har möjlighet att presentera realistiska förslag på 

förbättringar. Under tidens gång hade grupperna som uppgift att dokumentera sitt pågående 

arbete med 5S samt eventuella förbättringsförslag. Dessa förslag diskuterades sedan och de som 

ansågs genomförbara lades in i systemet av gruppledarna. Det blev sedan ledningens uppgift att 

besluta om huruvida det fanns resurser och möjligheter för att genomföra förslagen. Det är 

viktigt att notera att IT-systemet inte är en del av 5S utan ett ytterligare verktyg som Distrib valt 

att använda sig av som hjälpmedel för arbetet med ständiga förbättringar, det huvudsakliga syftet 

av 5S.  

För att ständigt följa upp hur arbetet gick för grupperna infördes kontinuerliga möten mellan 

gruppledarna och projektansvarige. Där blev gruppledarna coachade och fick dela med sig och 

diskutera det pågående arbetet samt presentera det material som dokumenterats i syfte att 

förbättra och förenkla arbetet. 
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“Många gånger sitter man redan på svaret fast man kanske är lite feg och inte riktigt vågar. Då 

kan man genom att coacha och ställa lite frågor om varför dem tror det här ska bli bättre (...) 

och ibland kanske hjälpa till med att flika in lite med vad man tycker och diskutera fram svaret. 

Men många gånger så kan dem ju redan lösningen fast de inte riktigt vågar säga den till 

arbetsledaren för man är väl rädd att uppfattas som dålig. Så vi försöker coacha lite mer, och 

istället för att vi löser det, så försöker vi få medarbetarna att göra uppgiften istället.” 

 

Medarbetarna på KL arbetar till en viss del på ackord (grundlön upp till 125 kollin/h, allt därefter 

räknas på ackord). När implementeringen av 5S skulle påbörjas visade medarbetarna oro över att 

de inte skulle hinna med sitt dagliga plock för att de skulle ta tid att genomföra det dagliga 

arbetet med 5S, att se över sitt område. För att minska den oron infördes en ersättning för att 

medarbetarna skulle se över sitt område även om de gick på ackord. Denna ersättning avser 15 

minuter per dag till att utföra arbetet med 5S. Medarbetarna fick själva välja om de avsätter 15 

minuter på slutet av arbetspasset för just sitt område eller om de utför sitt 5S-arbete under 

arbetsdagens gång. Dock har det framkommit till ledningen att medarbetarna ifrågasätter hur 

denna ersättning egentligen förhåller sig till de utökade uppgifterna. Vissa medarbetare tolkar 

ersättningen som en muta för att de ska utföra uppgifterna. 

 

Under Distribs arbete med 5S på KL har det tydligt uppmärksammats att det besvärligaste steget 

av 5S-processen varit att standardisera. Detta steg har framförallt inneburit att skapa dokument 

och förenklade manualer för att beskriva arbetsuppgifter och rutiner som finns på lagret. Steget 

beskrevs som tidskrävande och problematiskt då det bestod av en stor mängd arbetsuppgifter 

som behövde dokumenteras i en lättförståelig form som alla var överens om. Medarbetarna 

beskriver även att de inte känt sig delaktiga i detta steg då det endast var fyra utvalda 

medarbetare som skapade manualerna.  

4.8.3 Nuläget 

Ledningen på KL har för tillfället valt att minska fokuset på det ständiga förbättringsarbetet då 

de nu inför ett helt nytt affärssystem. Projektledaren förklarar att införandet av detta affärssystem 

är så pass omfattande att det kräver enormt mycket tid och resurser. Detta innebär att ledningen 

istället valt att arbeta för att bibehålla de resultat som åstadkommits med 5S och avvakta med 

steg 5, ständiga förbättringar. Enligt planering ska arbetet med det femte steget upptas hösten 
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2013. På grund utav det nya affärssystemet måste KL dock gå en bit tillbaka. Manualerna som 

skapats i steg 4 måste uppdateras då medarbetarnas arbetsuppgifter ändrats. Även rutinerna 

måste bearbetas då det nya affärssystemet kommer kräva nya arbetsmetoder. Projektledaren är 

medveten om att denna uppdatering måste ske och planerar att försöka avklara dessa ändringar så 

smidigt som möjligt. Istället för att hela lagret ska vara inblandade så ska en samordnare 

utnämnas. Denna samordnare var delaktig i skapandet med de gamla manualerna och ska med 

hjälp utav de som utför arbetsuppgifterna gå igenom vad som ändrats och dokumentera detta så 

att även de nya manualerna är i en lättförståelig form. Medarbetarna är väl informerade om det 

tillfälliga avbrottet med 5S och trots det så ifrågasätter de vikten av att följa de rutiner som 

skapats under det tidigare arbetet med 5S. Ledningens mål är att 60-70% av medarbetarna är 

nöjda med hur det dagliga arbetet fungerar på lagret. Detta känner ledningen att de åstadkommit 

dock så finns det en stor variation av inställningar till vad arbetet med 5S gett medarbetarna på 

lagret. Ett visst antal medarbetare verkar fortfarande inte inneha en förståelse för 5S som en 

förbättringsprocess och ser fortfarande 5S som ett försök av att förfina begreppet städa.  

 

“Det enda vi gör är ju att flytta på grejer från ett ställe till ett annat och kanske städa lite.” –

Respondent 4 

 

Andra ställer sig inte direkt varken positivt eller negativt mot arbetet med 5S utan har mer 

accepterat att det är en ny del av det dagliga arbetet. Många medarbetare förhåller sig till 5S som 

ett påtvingat arbete dock kan de inte konstatera att det var bättre före implementeringen. Den 

inställningen verkar vara den vanligaste och ställer sig i mitten mellan de medarbetarna som är 

direkt negativa mot arbetet och de som är positiva och mer än gärna engagerar sig för att 

genomföra förbättringar.  

 

“Jag tycker det är bra. Alla har lärt sig att ta mer ansvar för att hålla lagret fräscht. Det har 

blivit lättare att arbeta och man slipper onödiga problem som fanns förut.” – Respondent 6 

 

Medarbetarna visar nu ett större engagemang för att bibehålla ordning och reda på lagret. Det 

verkar ha bidragit till att städpersonalen nu kan utföra sina arbetsuppgifter bättre när de inte 

behöver plocka upp efter alla andra. Det gäller även returrummets medarbetare som inte längre 
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behöver åka runt på lagret för att plocka upp kross utan istället hämtar de utplacerade behållare 

där allt kross läggs av lagermedarbetarna.  

 

En rädsla från ledningens sida var att arbetet med 5S kunde överskrida årsbudgeten. Så blev inte 

fallet utan arbetet med 5S har istället gjort att lagret har högre produktivitet (antal arbetade 

timmar/kolli per timme) utan att dra över sin årsbudget. Från ledningens håll och statistik de 

beräknat både på ekonomiska perspektiv samt NMI (Nöjd Medarbetar Index) så har 

implementeringen av 5S trots vissa motgångar varit lyckad och överträffat de förväntningar de 

hade.  

 

4.9. Distribs nya erfarenheter  

Något som upptäcktes med 5S var att det är en utmärkt utbildning för arbetet med ständiga 

förbättringar som är målet med 5S. Medarbetarna utbildas över en längre tid och får lära sig om 

effektiviteten som ordning och reda kan medföra. Även om koordinatorn är med och lär 

avdelningarna hur de ska gå tillväga med 5S, är målet att avdelningarna ska förvalta en förståelse 

för 5S-cykeln och vad den tillför både för att få det fortsatta arbetet att fungera väl och 

möjligheten av att förändra för att förbättra.   
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5. Analys  

5. 1. Traditionell mot Distribs 5S 

Vid en första blick på Distribs upplägg av 5S och dess fem steg finner man endast små 

skillnader. Det är tydligt att Distrib har valt att följa 5S enligt den traditionella Toyota modellens 

fem steg dock har de valt att ändra vissa av de essentiella begreppen som skall definiera syftet av 

varje steg (begreppen är däremot inte ändrade i det japanska språket). Om ledningen har valt att 

ändra de svenska begreppen för att förenkla förståelsen av deras betydelse eller endast då de har 

tolkat dem på det sättet framkommer inte i studiens datainsamling men det visar sig leda till 

ytterligare förändringar i beskrivningen av stegens innebörd. 

Första steget av 5S, sortera, har ledningen på Distrib valt att lämna oförändrad och beskrivningen 

samt dess utförande liknar Toyotas modell. På grund av att ledningen på Distrib redan 

uppmärksammat problem i lagerverksamheten angående ordning och reda så har ingen vidare 

granskning av problemen på lagren behövts. Detta verkar det som att ledningen har valt att 

fortsatt granska i det andra steget av 5S istället. På grund av detta har de valt att i det första steget 

fokusera på det som är att sortera alla arbetsredskap som behövs och inte behövs på 

verksamhetens arbetsplats. 

Distrib väljer sedan att döpa om det andra steget från begreppet strukturera till att organisera. Att 

de ändrat begreppet för detta steg har ingen större påföljd däremot kan det noteras att ledningen 

redan vid beskrivningen av detta steg haft en tydligare uppfattning av exakt vad det är som de 

vill få organiserat. Det främsta som skiljer sig mellan Distrib och Toyota är att Distrib verkar 

inom distributionsbranschen medan grunden till Toyotas modell av 5S kommer från ett 

produktionstänk. I Distribs fall fokuserar de på hur de skall organisera alla arbetsredskap samt 

varor på bästa sätt för att arbetet på arbetsplatsen skall löpa smidigt. Till exempel har 

medarbetarna lagt fokus på att placera om varor i syfte av att underlätta deras arbete. De har även 

märkt upp placeringsområden för arbetsredskapen. I Toyotas modell läggs däremot all fokus på 

att finna den rätta platsen för att förvara de material och arbetsredskap som valts ut som 

nödvändiga i steg 1.  

Vid det tredje steget av Distribs 5S-upplägg kan det noteras att de valt att använda begreppet 

rengöra istället för att städa. Detta kan tolkas som en ändring genomförd i ett psykologiskt syfte 
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av att mildra innebörden av stegets begrepp och på så sätt minimera risken för att medarbetarna 

skall tolka steget som ett enda stort städmoment. Distrib verkar eftersträva fokus på att detta steg 

innebär att medarbetarna skall ha en övergripande förståelse för hur de skall hålla hela 

verksamhetens arbetsplats (lokaler, fordon och utrustning) i skick, till skillnad från Toyotas 

modell som endast innebär städ och underhållsrutiner. Toyotas modell strävar efter att ”göra allt 

mer med allt mindre” i förhållande till de material och arbetsredskap som används för 

produktion. Detta verkar dock inte vara Distribs fullständiga fokus som i större bredd verkar vilja 

få ordning på det material som finns på lagren och därmed underlätta medarbetarnas arbete och 

därmed kunna göra mer med samma resurser.  

Standardisera, beskrivet av ledningen på Distrib som det besvärligaste och mest tidskrävande 

steget av 5S har omformulerats som ett moment i vilket de, istället för att skapa standarder och 

revidera dem regelbundet, skall skapa manualer för arbetsbeskrivningar och andra essentiella 

rutiner som får arbetet i verksamheten att löpa smidigt. Detta kan tolkas som förtydligande och 

finjustering av steget då ledningen verkar ha varit införstådda med att de standarder som de 

skapar i verksamheten skall finnas dokumenterade för att på så sätt förenkla för medarbetarna att 

följa dem.  

I det femte steget ska det enligt Toyotas grundmodell av 5S skapas vana. Det innebär att de nya 

rutinerna och arbetsuppgifter som tagits fram i de föregående stegen skall följas upp och 

säkerställas för att de inte ska falla tillbaka till gamla vanor. Detta gäller även för Distrib, dock 

eftersträvar de också ett engagemang från medarbetarna för att ständigt utvecklas och förbättra 

arbetsplatsen. 

5.2. Processen  

Den förändring som skett på Distrib grundar sig på en framträdande förändring då problemet 

fanns på lagret och oordningen påverkade medarbetarna. Följden av att problemet 

uppmärksammades gör att förändringen blir en planerad förändring då ledningen tar över och 

beslutar om att implementeringen av 5S ska ske. Det optimala hade möjligtvis varit att 

medarbetarna på lagren redan före implementeringen visat ett eget engagemang för att lösa 

problem. I ett sådant fall hade möjligheten funnits för dessa problem att föras vidare till 

ledningen som i sin tur kunnat ta ett beslut om hur de skulle lösas. Detta har inte skett. Istället 
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har problemen kvarstått, ignorerats och vuxit över tid till en nivå där ledningen insett att något 

behövts förändras. Tyvärr verkar det som att problemet uppmärksammades på allvar först då 

statistiken och lönsamheten påverkades. Statisktiken kan ha påverkats mycket av att redskap och 

kross försvårade arbetet för medarbetarna. Lagrets lönsamhet kan ha påverkats av att fel varor 

plockades och ibland även skickades till fel kund vilket inneburit onödiga returer som kan ha 

ökat kostnaderna. 

Problemet Distrib haft med oordning och låg kvalitet (mätt efter uppsatta mål) är ingenting som 

kunnat lösas över en dag. Det har varit en omfattande process som krävt sin tid. Trots att de har 

haft grundmodellen av 5S till sitt förfogande verkar de ha använt sig av ett visst svängrum för att 

anpassa sig till hinder och omständigheter som dykt upp under projektets gång.  

Organisationsförändringar ses idag oftast som en öppen, kontinuerlig och oförutsägbar process 

och det är precis vad förändringen på Distrib varit. Även om Toyotas grundmodell av 5S kan 

tolkas som en strikt mall verkar de på Distrib valt att inte följa den fullt ut. Förändringen har en 

planerad struktur, dock är ledningen öppen för förslag och har anpassat varje steg till de olika 

omständigheterna som kan dyka upp på ett lager. Till exempel så har arbetet med det nya 

affärssystemet på Distrib gjort att arbetet med 5S tagit ett avbrott. Hur mycket avbrottet kommer 

att ha påverkat 5S är något som kommer visa sig när de återupptar projektet hösten 2013.  

När KL gått igenom alla steg inom 5S är deras tanke att arbetet med att förbättra ska leva vidare. 

Arbetet kommer istället övergå till att arbeta med ständiga förbättringar som ska genomsyra hela 

Distribs organisation. Det som möjligtvis kan hända då är att begreppet 5S inte kommer fylla lika 

stor funktion även om det är meningen att verktyget ska ligga kvar som grund till det ständiga 

förbättringsarbetet som kommer ske i framtiden. På CL visar de att arbetet med 5S verkligen 

finns kvar trots att de inte arbetar aktivt med det. Där har det blivit en självklarhet att de 

tillsammans på lagret ska hålla en viss ordning och reda. Det är ingen omöjlighet att de inom en 

snar framtid kommer att gå igenom 5S-stegen för att friska upp minnet och bli ännu bättre på att 

arbeta för ständiga förbättringar.  

Det är svårt att bestämma om förändringen som skett på Distrib är en förändring eller en 

övergång. En förändring kan sammankopplas med begreppet förändring av andra ordningen då 

båda dessa begrepp handlar om att gå från att inte ha ett system till att skapa ett helt nytt system. 
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Det som talar för att förändringen på Distrib ska vara av andra ordningen är att de inte haft 

rutiner för medarbetarna vad gäller ordning och reda. Detta kan då tolkas som att gå från att inte 

ha något system till att skapa ett system av rutiner som de i fortsättningen ska följa. 

En övergång kan då sammankopplas med begreppet förändring av första ordningen då det 

handlar om att övergå från ett befintligt system till ett nytt system. Argumenten för att 

förändringen på Distrib är av första ordningen är att det både innan och efter implementeringen 

funnits städpersonal som utför det faktiska städandet och har rutiner för att försöka hålla ordning. 

För medarbetarna har ändringen inneburit ytterligare uppgifter men de har kvar sin huvuduppgift 

som de alltid haft, att förse butikerna med varor utefter deras beställningar.  

5.3. Motstånd   

Hur medarbetares beteenden påverkas utav förändring kan analyseras med hjälp av Lewins 

trestegsmodell. För att medarbetare ska acceptera förändringen är det första steget upptining 

viktigt. Där är frågan hur väl Distribs ledning lyckats övertyga sina medarbetare om en 

förändring för det bättre.  

I Distribs fall fokuserar upptining på dess medarbetare på lagren och hur de bemött 

implementeringen av 5S. Åsikterna om hur väl bemött implementeringen varit är oerhört 

varierande vilket visar på att ledningen möjligtvis inte lyckats så väl med att få deras 

medarbetare att vilja genomföra en förändring. Förståelsen för innebörden av verktyget 5S och 

de resultat som implementeringen av denna kan ge verkar ha brustit under hela processens gång, 

vilket kan tyda på ett misslyckande med upptiningen av medarbetarna vid implementeringens 

början. Självklart ska det belysas att vissa medarbetare antingen inte ville, kände något behov av 

eller helt enkelt vägrade ta till sig ny information och därav förmodligen inte skulle accepterat 5S 

även om ledningen lagt mer tid och större fokus på att övertyga dem.  

 

Enligt Lewins steg förändring kan förändringen genomföras då den blivit accepterad och 

förstådd av medarbetarna och detta var tydligen inte fallet. Varken på CL eller KL var 

medarbetarna fullt införstådda med syftet av implementeringen av 5S, ändå så genomfördes den. 

Acceptansen och förståelsen för förändringsarbetet med 5S hos medarbetarna verkar ha byggts 

upp gradvis under projektets gång då allt fler såg det positiva som förändringen medförde. 

Tyvärr finns det ännu idag ett fåtal utav medarbetarna som fortfarande ser 5S som en börda och 
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en arbetsprocess som endast innebär ytterligare arbetsuppgifter och inte tillför dem något 

positivt.   

 

Det sista steget i Lewins trestegsmodell handlar om att stabilisera eller återfrysa de nya rutinerna 

som förändringen skapat. Det är då svårt att koppla Lewins teori till 5S eftersom 5S är ett 

verktyg som inte endast siktar mot att förändra och bibehålla den förändringen. Inom 5S så 

strävas det mot att skapa en rutin för ständiga förbättringar. Om Lewins teori skulle 

överensstämma med 5S skulle det femte steget teoretiskt sett kunna uteslutas. Samtidigt kan 5S i 

sin helhet betraktas som en förlängning av Lewins teori då verktyget inte nöjer sig med en 

enstaka förändring utan tar processen ett steg längre för att skapa en strävan för ständiga 

förbättringar.  

 

Något som väger tungt i frågan huruvida en förändring lyckas eller inte beror på vilken kraft som 

är starkast, motkrafterna eller drivkrafterna. Det som talar för att drivkrafterna varit starkast på 

både CL och KL är att de kommit så pass långt i sina processer. CL har lyckats bygga in en 

fungerande struktur i sitt dagliga arbete och är inte rädda för att göra om stegen med 5S för att 

fortsätta utvecklas. KL har kommit långt med implementeringen av 5S och ledningen samt vissa 

medarbetare talar gott om verktyget och ser de positiva följderna som implementeringen gett. 

Trots att de i den mån lyckats med implementeringen så har motstånd existerat. Ledningen lyfter 

gärna fram eldsjälar som har funnits under processens gång och utan dem hade möjligen 

motkrafterna tagit över. Vare sig medarbetarna är för eller mot förändringen finns det en 

anledning varför de tycker som de gör. I Distribs fall kan ett flertal olika typer av motstånd 

noteras. Grunden till det motståndet som uppstått verkar ligga i medarbetarnas personliga åsikter 

mot förändring och dess innebörd. På Distrib verkar inte medarbetarna ha förstått vad 5S innebär 

och därför inte sett nyttan av att genomföra förändringen. Den äldre generationen av 

medarbetarna visade ett visst obehag inför förändring. De såg en förändring som något nytt och 

osäkert och skulle hellre valt att behålla det befintliga systemet som de var bekväma med. De 

som istället var positiva till förändringen verkar ha drivits av den förbättringen på arbetsplatsen 

som de själva kunnat notera. Mellan dessa extremer så framkommer den största kategorin av 

inställningar för förändringen, passivitet. De som varit passiva ställde sig varken för eller emot 

förändringen, istället såg de inte någon möjlighet att tillföra sina åsikter om förändringen. De 
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upplevde inte att de hade något annat val än att genomföra uppgifterna som implementeringen 

innebar. Till skillnad från de positiva, så valde den större mängden av de passiva att endast göra 

så mycket som krävdes av dem och om möjligheten fanns gjorde de fortfarande endast det som 

de blev tillsagda.   

 

Ifrån ledningen har det funnits starka interna drivkrafter då dem tagit beslutet om 

implementeringen och därefter arbetat för att driva den framåt. Att beslutet kommer från 

ledningen kan påverka lagren som helhet då ledningen vill finna en fungerande och effektiv 

struktur, det som den öppna systemskolan kallar hårda delsystem. Därmed kan medarbetarna, de 

som utgör de mjuka delsystemen, göra motstånd för att de inte ser att implementeringen av 5S 

fyller något syfte eller gynnar deras arbete. Ledningen verkar ha sett ett behov av och en 

möjlighet att förbättra medarbetarnas arbetsmiljö på lagren och på så sätt samtidigt öka den 

vinstdrivande aspekten av verksamheten. Ledningen menar själva att beslutet av att 

implementera 5S var för “att ge tillbaka till medarbetarna”, dock verkar inte det syftet ha nått 

fram till medarbetarna fullt ut, vilket kan ha lett till det motstånd som visat sig från delar av 

bemanningen. Det centrala för att minska motstånd enligt den gruppdynamiska skolan är just att 

ledningen arbetar tillsammans med medarbetarna. Detta verkar ha brustit för Distrib eftersom de 

valt att följa ett delegerande arbetssätt i vilket ledningen agerat utifrån vad de själva förväntade 

sig av förändringen, och inte utifrån den kunskap och engagemang de möjligtvis kunnat ta åt sig 

utifrån medarbetarna.  

 

Ett steg för att ge tillbaka till medarbetarna har på KL varit att arbeta på gruppdynamiken bland 

medarbetarna. I och med 5S delades medarbetarna upp i nya arbetsgrupper, något som kan ses 

som en metod mot motstånd. Medarbetarna själva berättar att gruppdynamiken förbättrats på 

lagren sedan implementeringen av 5S påbörjades. De medarbetare som varit positiva till 

förändringen redan från dess början verkar under implementeringens gång ha spridit sitt 

engagemang och därmed ökat förståelsen för 5S som ett förbättringsverktyg. Det är möjligt att 

detta hunnit ske på en lika hög nivå hos KL då de inte hunnit genomföra hela processen med 5S 

än. Det är möjligt att förståelsen för verktyget tar kraft först när en hel cykel av verktyget 

avklarats och upprepats som den gjort på  
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6. Slutsatser och resultat 

Utifrån den studie som genomförts blir det uppenbart att resultatet av implementering av 5S hos 

Distrib AB ger upphov till olika tolkningar av både det enstaka fallet och verktyget 5S i sin 

helhet. 

Det framkommer ett antal aspekter som talar för att implementering på Distrib varit lyckad. 

Implementering på lagrena har tagit sig olika långt, något som bidrar till att också resultaten 

skiljer sig mellan dem. På CL är det tydligt att 5S satt sina spår. Även om arbetet med 5S mötte 

motstånd och medarbetarnas engagemang varierat så har CL tagit sig genom hela cykeln. 

Ordning och reda har blivit en självklarhet som genomsyrar hela lagret och dess medarbetare. 

Implementeringen visar sina positiva följder och ger bilden av ett förbättringsverktyg som 

fungerar till en sådan grad att den blivit en del av lagrets vardag. Här kan det noteras att 5S 

knappt nämns längre då medarbetarna tagit emot förändringen och anpassat den utefter sina 

förutsättningar. Helt klart kan implementeringen tolkas som lyckad och framgångsrik, särskilt 

med fokus på hållbar ordning och reda samt förbättrade arbetsrutiner.   

Eftersom implementering av 5S på KL ännu inte slutförts är det komplicerat att tolka huruvida 

det faktiskt har lyckats. Från de steg som genomförts på KL kan det noteras att nya rutiner har 

skapats och delvis efterföljs. Det största hindret för implementeringen hos KL är engagemanget 

som fortfarande saknas hos vissa medarbetare. Ledningen har inte lyckats förmedla syftet med 

implementeringen och varför de valt att arbeta med 5S. Det tillfälliga avbrottet på grund av det 

nya affärssystemet kan mycket väl försvåra arbetet med 5S då medarbetarna börjar ifrågasätta 

dess betydelse. Samtidigt kan det ifrågasättas huruvida det nya affärssystemet måste leda till ett 

avbrott i arbetet med 5S.  

Det framkommer av ledningen att 60-70% av medarbetarna är positiva till 5S, vilket de anser 

vara tillräckligt i ett realistiskt perspektiv. Detta kan vara en grund för det ofullständiga 

engagemanget som finns på KL i dagsläget och ett sådant synsätt kan säkerligen leda till fortsatt 

motstånd mot implementeringen av 5S. Medarbetarna på KL berättar om arbetet med 5S som 

påtvingat och att de efter tidens gång varit tvungna att acceptera de nya arbetsuppgifterna. Det 

motstånd som varit under tidens gång har tydligt påverkat resultatet och det går inte att ignorera 

att engagemanget påverkar resultatet. De medarbetare som varit och fortfarande är positiva till 
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förändringen har lyckats driva arbetet framåt och genomföra de fyra första stegen inom 5S. I och 

med att de lyckats genomföra steg 1-4 pekar det på en lyckad implementering, dock är frågan hur 

resultatet kommer bestå när de inte aktivt arbetar med 5S.  

Det är tydligt att medarbetarnas inställningar och reaktioner väger tyngst i hur väl en 

implementering av 5S lyckas. Utifrån Distribs fall kan det konstateras vara synnerligen 

komplicerat att genomföra en förändring med verktyget 5S om inte medarbetarna visar en vilja 

och förståelse för förändringen. Dock är verktyget 5S användbart och visar goda resultat vad 

gäller ordning och reda om medarbetarna är positiva för förändring. Självklart bör det 

uppmärksammas att resultaten möjligtvis kan skilja sig i samband med i vilken typ av 

verksamhet (distribution eller produktion) en förändring äger rum. Eftersom grundmodellen av 

5S fokuserar på produktionsverksamheter är det mycket möjligt att implementeringen på Distrib 

försvårats då det är en distributionsverksamhet. Även om verktyget 5S i teorin kan anpassas till 

olika verksamheter så vore en tydligare anpassning till den reella verksamheten i fallet att 

föredra.  
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7. Diskussion  

7.1. Datainsamling 

Eftersom stor fokus i denna studie ligger på inställningarna och reaktionerna av medarbetarna på 

Distrib valde vi att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Vi ansåg att denna form av 

datainsamling gav oss möjlighet till följdfrågor som öppnade för möjligheten till oväntad respons 

och en större inblick i fallets olika perspektiv. Genom detta tillvägagångssätt fick vi ta del av 

många olika åsikter vilket vi anser vara värdefullt dock blev sammanställningen av dessa desto 

mera komplicerad. Med facit i hand kan vi konstatera att ett tillägg av en enkätundersökning hos 

medarbetarna på de aktuella lagren hade varit till vår fördel för att utöka åsikternas trovärdighet. 

Resultatet baseras på de medarbetare som fanns tillgängliga vid intervjuernas genomförande och 

därmed tolkas implementeringen efter just deras åsikter. Hade möjligheten funnits att intervjua 

flera medarbetare som varit med sedan implementeringen av 5S påbörjades kan detta ha styrkt 

datainsamlingen. Tyvärr så är omsättningen av personal, främst på KL, hög vilket bidrar till att 

det är få medarbetare som kan uttala sig om hela processen. På CL är det en mer stabil 

personalstyrka vilket gör att majoriteten av medarbetarna där kan jämföra hur det var då med hur 

det är nu. Följden utav det slumpmässiga urvalet gör att resultatet möjligtvis kunnat vara 

annorlunda vid intervjuer med andra medarbetare. Dock har intervjuerna förberetts med att vara 

neutrala och inte leda mot en särskild respons. Stor vikt har lagts på att respondenterna fått föra 

fram de åsikter de själva velat lyfta fram.  

Ett alternativ hade det varit att dela ut enkäter som medarbetarna då kunnat svara på när tiden 

räckte. Detta hade dock medfört att svaren blivit enformiga och möjligheten till följdfrågar hade 

inte funnits.  

7.2. Förslag till vidare forskning 

Till att börja med vore det intressant att återuppta denna fallstudie när samtliga lager på Distribs 

verksamhet i Stockholm genomfört fullständiga cyklar av verktyget 5S. Det är först då en 

fullständig inblick av de resultat som kan åstadkommas med verktyget 5S kan observeras. Denna 

studie fokuserar endast på implementeringen av 5S på Distrib och ger därför en inblick av hur 

implementeringen utformats i detta specifika fall. Då Distrib är en distributionsverksamhet kan 

det vara intressant att genomföra en jämförelse med en implementering av verktyget i en annan 
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bransch, förslagsvis i en produktionsverksamhet. Det kan dessutom vara intressant att genomföra 

en jämförelse med en annan distributionsverksamhet. 
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Bilagor  

Bilaga 1 

Grundfrågor för intervjuerna med ledningspersoner: 

- Vilken är din arbetstitel? 

- Vad har din relation varit till arbetet/projektet med 5S? 

- Hur har dina arbetsuppgifter påverkats/ändrats på grund av 5S? 

- Var skiljer de sig åt? 

- Hur är din inställning till 5S? Hur har arbetet fungerat? 

- Hur skiljer sig arbetsmiljön och arbetsmetoderna som används idag med dem före 

implementering av 5S? 

- Hur skulle du uppfatta att den generella attityden mot 5S bland medarbetarna har sett ut i 

de olika avdelningar den har berört? 

- Vad tycker du är viktigast för att utföra en implementering av 5S? 

- Hur har ni bemöt motstånd och skapat engagemang för 5S? 

 

Bilaga 2 

Grundfrågor vid intervjuerna med medarbetarna: 

- Hur tycker du ordningen och redan är på lagret? 

- Tycker du det är någon skillnad på ordning och reda nu och vid tiden på snurran? 

- Om vi säger 5S, vad tänker du då? 

- Hur tyckte du attityden var mot projektet? 

- Vad tänkte du när de skulle starta projektet? 


