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Sammanfattning 
Trä är ett lätt byggnadsmaterial som möjliggör en hög färdigställandegrad i industrialiserade 
produktionsanläggningar. Moelven Byggmodul i Säffle är en trävolymbyggare som 
producerar olika typer av husvolymer i sådana industriella produktionsanläggningar. De flesta 
effektiviseringar som gjorts i den traditionella industrin de senaste åren kan sammanfattas 
med ett ord, Lean produktion. Begreppet saknar en entydig definition men syftar till att 
reducera och eliminera aktiviteter som inte är värdeskapande.  
 
För Moelven finns det stora möjligheter och förutsättningar att utifrån Lean-begreppet starta 
upp ett förbättringsarbete. Arbetssättet 5S är ett enkelt hjälpmedel som ger snabba synliga 
resultat och utgör grunden i Lean. Det används till att skapa stabilitet genom standardiserade 
arbetsmetoder och rutiner. 5S står för: sortera, systematisera, städa, standardisera och skapa 
vana.  
 
I arbetet har två datainsamlingar gjorts för att besvara de frågeställningar som ställts upp. 
Insamlingen består av observationer på Moelvens Byggmodul i Säffle och intervjuer med 
företag som med 5S och andra Lean-baserade arbetssätt systematiskt reducerar slöseri vilket 
därigenom leder till produktivitetsökningar. Observationerna har analyserats utifrån ett 5S-
synsätt som visar att det saknas ordning för verktyg och materialhantering samt att de 
städrutiner som används inte fungerar på ett effektivt sätt. Många former av slöseri 
förekommer som inte är värdeskapande för vare sig Moelven eller deras kunder. Det finns 
alltså möjlighet för Moelven att utifrån 5S organisera arbetsplatsen på ett sätt som kan 
reducera slöseri och dessutom skapa en säkrare och bättre arbetsmiljö.  
 
Intervjuerna har gjorts för att samla in erfarenheter vilket resulterat i en arbetsmodell för 
planering och införande av 5S utifrån det aktuella nuläget på Moelven. Förhoppningen är att 
arbetsmodellen och de analyser som gjorts genererar ett långsiktigt 5S-arbete hos Moelven för 
att skapa en stabil grund för fortsatt produktionsutveckling. De mest tydliga 
förbättringsförslag och slutsatser som framkommit i studien finns presenterade nedan.   
 

- Genom att systematisera kan tillgängligheten öka hos Moelven vilket kan ge 
många andra positiva bieffekter 

 
- Inför dagliga städrutiner med tydliga ansvarsområden 

 
- Standardisera det ”kit-system” som används för att hantera interiörkomponenter 

tillsammans med ett enhetligt emballagesystem för övrigt material 
 

- Använd bilder som visuell kontroll av arbetsmoment och för att förenkla 
arbetsrotationer 

   
5S är ett bra sätt för Moelven att strukturera och skapa ordning i produktionen och därigenom 
utnyttja de fördelar som ett industriellt byggande tillåter. Arbetsmodellen kan mycket väl 
också komma att användas av andra företag och trävolymbyggare som ser nyttan och 
samband mellan en välordnad arbetsplats och ökad produktivitet. Förbättring utifrån de 
principer som Lean produktion innebär kan ge många fördelar men det är också viktigt att 
örstå hur olika delar samverkar för att lyckas skapa långsiktiga och hållbara förbättringar. 
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Abstract 
Timber is a light-weight material that allows a high degree of completion in industrialized 
production plants. Moelven Byggmodul in Säffle is a timber volume element manufacturer 
that produces different housing types in such plants. Most of the efficiency improvements 
which have been done in the traditional manufactory business the last years can be 
summarized with one conceptual word, Lean production. Lean production lacks an 
unambiguous definition but the objective is to reduce and eliminate activities that are not 
adding value.  
 
There are great opportunities and conditions for Moelven to, from a Lean conceptual basis, 
start up an improvement work. The 5S approach is a simple method and can generate quick 
visible results and constitute essential support in Lean production. It can be used to create 
stability throughout standardized working methods and procedures. 5S stands for: sort, set in 
order, shine, standardize and sustain. 
 
In this study two different empirics has been used in order to answer the issues that where 
lined up. The empiric consists of observations at Moelven plant in Säffle and surveys with 
companies working with 5S and other Lean based approaches to systematic reduce waste 
which thereby lead to productivity improvements. The observations has been analyzed from a 
5S point of view that shows a missing order for both tools and material handling and also that 
the cleaning procedures is not working in an appropriate way. Different types of waste are 
occurring that is adding value for neither Moelven nor their customers. It is therefore possible 
for Moelven to organize the workplace by using 5S in a way that reduces waste and also helps 
to create a better work environment.  
 
The surveys were done to gather experiences which resulted in a working model for planning 
and implementation of 5S based on the current situation at Moelven. The hope is that the 
working model and the analysis can generate a long-term 5S work at Moelven to create a 
stable base for continuous development in the production. The most significant improvement 
propositions and conclusions appearing in this study are presented below. 
 

- By set in order the accessibility can increase at Moelven which can get other 
positive effects  

 
- Introduce daily cleaning routines with distinguished areas of responsibility 

 
- Standardize the “kit-system” which is used for handling interior components 

along with a uniform wrapping system for other materials 
 

- Use pictures to create a visual control of working tasks and to simplify work 
rotation 

 
5S is a good way for Moelven to organize and get some order in their production and thereby 
use the advantages that industrial production permit. The working model might also be used 
by other timber volume manufacturers that see the use and relations between a well organized 
workplace and increased productivity. Improvements from the principles that Lean production 
mean can give many advantages but it is also important to be aware of how different parts  
interacts, to create long-term and sustainable improvements.
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Ordlista  
 
5S Systematiskt arbetssätt för att skapa ordning och reda 
 
Batch Grupp av produkter som produceras eller förflyttas genom olika 

processer, motsats till enstycksflöde 
 
Gemba Gå till platsen där problemet finns 
 
Heijunka Utjämning och balansering av flöde  
 
Jidoka Idiotsäkring som stoppar och förhindrar att felaktiga produkter går 

vidare till nästa produktionssteg 
 
JIT Just-in-time. Produktionsfilosofi som innebär rätt komponent i rätt 

kvantitet vid rätt tilltillfälle 
 
Kaizen Kai betyder väg och zen bra, sammansatt ständiga förbättringar 
 
Kanban Betyder kort på japanska. Normalt ett system som används för att 

signalera materialbehov vid en arbetsstation 
 
Lean forum Svensk förening som ska vara ledande inspiratör och utbildare för 

att maximera värde och minimera slöseri 
 
Muda Slöseri som inte bidrar till att addera värde för kunden  
 
PIA Produkter i arbete. Det antal produkter som är under bearbetning i 

olika processer 
 
Poka-Yoke Vidta åtgärder för att säkerställa fel eller avvikelser inte 

uppkommer 
 
TPS  Toyota Production System 
 
TVB  Trävolymbyggnad 
 
Värdeflödesanalys Papper och penna metod för att identifiera vilka processer som är 

värdeskapande och kategoriseras efter informations- och 
materialflöden
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Byggindustrin står idag inför stora förändringar, krav från riksdag kommer allt tätare om att 
byggandet måste bli mer effektivt, hus ska göras energisnålare och byggkostnaderna måste 
minska. NCC har med sitt husprojekt NCC komplett flyttat nivån för industrialiserade 
byggprojekt och det talas om ett paradigmskifte i det fallet. Huruvida det stämmer får vara 
osagt men helt klart är att mycket sker inom byggbranschen för att utnyttja resurserna på ett 
bättre sätt.  
 
Trä är ett byggnadsmaterial som medför goda möjligheter då det gäller industrialisering och 
en ökad effektivitet. För träbyggnadsindustrin finns därmed stora möjligheter att producera 
hus med en hög färdigställandegrad i produktionsanläggningar då trä är ett lätt 
byggnadsmaterial. Den Nationella träbyggnadsstrategin (Ds, 2004) har till uppdrag att främja 
användandet av trä i flerbostadshus och offentliga byggnadsverk. Trots det ligger det 
industrialiserade träbyggandet långt efter den traditionella tillverkningsindustrin när det gäller 
utveckling och effektivitet (Gann, 1996).  
 
Den traditionella tillverkningsindustrins effektiviseringar och ansträngningar som gjorts de 
senaste åren kan till stor del kan sammanfattas av begreppet Lean produktion. Enligt Berglund 
(2005) så har den genomsnittliga produktivitetsutvecklingen varit 14 procent under den tid då 
ett Lean-baserat arbete pågått på dessa företag. Detta att jämföra med 5 procent för hela 
sektorn varuproducenter.  
 
Trävolymbyggande (TVB) är ett byggnadssätt (kapitel 3) för att industrialisera träbyggandet. I 
Sverige finns det fyra företag som är trävolymbyggare med egna produktionsanläggningar. 
Dessa TVB-företag är: Moelven Byggmodul, Norvag Byggsystem, Lindbäcks Bygg och 
Flexator. Ett sätt att utveckla produktiviteten i trävolymbyggandet skulle kunna ske genom 
metoder och arbetssätt som bygger på Lean-begreppet.  
 
Det finns många svårigheter för att lyckas skapa effektiva produktionsprocesser och en stor 
kunskap finns främst inom bilindustrin. Där sker en ständig utveckling bland annat på grund 
av den alltmer växande globala marknaden som medför att konkurrenssituationen hela tiden 
ökar. Toyota anses idag, ha det bäst fungerande produktionssystemen sett över alla olika 
tillverkningsindustrier.  Därför ter det sig naturligt att även titta på vilka idéer som ligger 
bakom Toyotas system och hur dessa möjligtvis kan komma att föras över på industriellt 
trävolymbyggande.  
 
Att lära av de bästa, har varit ledstjärnan i detta examensarbete som utförts på Avdelningen 
för Byggkonstruktion Träbyggnad, vid Luleå tekniska universitet, som i ett led att stärka 
kunskapen inom industriell produktionsteknik, baserat på träbyggande och Lean produktion. 
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1.2 Mål och syfte 
Målet med examensarbetet har varit att visa vilka utvecklingsmöjligheter som finns i 
produktionen hos Moelven Byggmodul i Säffle. Möjligheterna grundar sig på arbetssättet 5S 
som kan användas för att skapa en välorganiserad arbetsplats. Konkret har målet varit att 
utarbeta en arbetsmodell för 5S som Moelven Byggmodul kan komma att använda sig av för 
att förbättra sin produktion. Det har skett genom att dra erfarenheter från företag som redan 
arbetar med 5S. Ett annat mål har varit att utifrån 5S-synsättet kunna beskriva nuläget i 
Moelvens produktion. Sammanfattningsvis kan alltså målen beskrivas i två punkter: 
 

• Beskriva nuläget i Moelvens produktion utifrån ett 5S-synsätt 
 
• Skapa en arbetsmodell för planering och införande av 5S baserat på erfarenheter 

från andra företag 
 
Syftet med studien är att ge insikt hos Moelven om arbetssättet 5S, relaterat till den egna 
produktionen och skapa ett ökat intresse för Lean produktion och fortsatt produktions-
utveckling. Förhoppningsvis kan arbetsmodellen användas för att stärka konkurrenskraften för 
både Moelven och det industriella trävolymbyggandet.  

1.3 Frågeställningar 
Arbetet initierades av att fyra huvudfrågor utarbetades som skulle styra riktningen på 
examensarbetet. Frågeställningarna som ska besvaras i arbetet är följande: 
 

• Vilket är nuläget i Moelvens produktion utifrån ett 5S-synsätt? 
• På vilket sätt bör 5S införas för att ge en kvarstående förändring? 
• Vilka faktorer är viktiga vid ett arbete efter 5S-modellen? 
• Vilka resultat kan 5S ge? 

1.4 Avgränsningar 
Studien som gjorts har varit avgränsad till att endast studera ett av TVB-företagen, nämligen 
Moelven Byggmodul. Därifrån har en avgränsning gjorts, att studera en av de olika 
produktionsanläggningar, som Moelven bedriver produktion vid. Det för att på ett bättre sätt 
kunna beskriva nuläget, utan att omfattningen blir för stor.   
 
Ytterligare faktorer som avgränsat arbetet finns presenterat i Figur 1.1 Modellen tar upp flera 
aspekter som enligt Andersson och Andersson (1998) påverkar forskningsfrågan och de 
avgränsningar som är gjorda. 
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Figur 1.1. Sex områden vid beskrivning av forskningsfrågan 
Källa: Andersson och Borgbrant (1998) 
 
Med referensram avses den kompetens och kunskap som författaren inhämtat och mottagit 
under utbildningstiden i Luleå. Även praktikperioder under utbildningen som arbetsledare på 
olika husprojekt i Stockholm, har gett en viss egen erfarenhet av hur byggindustrin fungerar. 
Däremot skiljer sig den verksamheten från den industriella husproduktion som varit 
utgångspunken i det här arbetet. I övrigt medverkade författaren på träbyggnadsdagen, ett 
dagslångt seminarium i Luleå. Där diskuterades träbyggandets roll i samhället och vilka mål 
och strategier som finns och vad riksdagen gör för att öka träbyggandet och hur branschen i 
stort arbetar. Detta bidrog inte konkret till något värde i examensarbetet, men var givande för 
att placera in studiens syfte i ett större samhällsperspektiv. 
 
De huvudsakliga intressenterna till arbetet består av Moelven Byggmodul och övriga 
trävolymbyggare. Problemägaren till arbetet är Avdelningen för Byggkonstruktion, där 
forskargruppen Träbyggnad på Luleå tekniska universitet ingår. Tillsammans med 
problemägaren har examensarbetets design kontinuerligt bearbetats. I övrigt finns det 
indirekta intressenter som kan tänkas nyttja arbetets resultat, såsom industriella 
tillverkningsföretag. Resultaten kan även komma att gynna intresseorganisationer som 
Sveriges träbyggnadskansli.  
 
Det som studerats är produktionen för industriellt volymbyggda trähus och detta oberoende av 
vilken typ av hus/volymer som för tillfället produceras. Litteraturstudien samlar de 
produktionsidéer som innefattas av begreppet ”Lean produktion” utan att allt för djupt gå in 
på kvalitetsutvecklingsområdet. Detta begränsar arbetet så att det fokuserar på hur ett arbete 
med Lean kan bedrivas i den här typen av industri. Dock hindrar det inte att erfarenheter dras 
från andra branscher som redan arbetar med eller utifrån Lean-begreppet. Moment som ligger 
tidigare i byggprocessen, såsom försäljning, anbudsförfarande, konstruktion samt moment 
som sker efter produktionen, som montage och förvaltning behandlas inte.  
 
Det förväntade resultatet presenteras som en arbetsmodell där det framgår vilka möjligheter 
som finns för produktionsutveckling utifrån ett arbete med Lean-begreppet. Manualen 
innehåller faktorer som är viktiga för att lyckas med ett 5S-arbete hur arbetet kan bedrivas 
utifrån de erfarenheter som finns från de intervjuade företagen. Arbetsmodellen bör även 
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omfatta hur ett långsiktigt arbete kan bedrivas och vilka resultat som det kan ge för 
produktionen. 
 
Resurserna består av mina egna kunskaper inom de områden som produktionsteori, 
arbetsmiljö och förbättringsarbeten. Moelven är också en resurs som visar intresse för 
möjligheterna utifrån en produktionsutveckling baserad på Lean. Externa resurser är andra 
tillverkande företag som kan komma att vara intresserade att ställa upp på intervjuer och 
studiebesök. Tidsresursen består av 20 veckors heltidsstudier. 
 
I den mån liknande studier utförts tidigare inom samma ämne, används dessa resultat för att 
påvisa möjligheterna och svårigheterna med att skapa en Lean produktion. Då inga liknande 
arbeten eller studier gjorts som riktats mot trävolymbyggande, så ger det stora friheter men 
också svårigheter att avgränsa arbetet utifrån den kunskap som finns i den här typen av 
industri.  

1.5 Rapportens disposition 
Kapitel 2 beskriver studiens metod och genomförande. 
 
Kapitel 3 innehåller en företagsbeskrivning av Moelven Byggmodul och hur deras 
verksamhet bedrivs. Därefter klargörs de övergripande skillnaderna mellan olika 
produktionsmetoder för hus med trästomme samt skillnaden mellan traditionell 
tillverkningsindustri och industriellt trävolymbyggande. 
 
Kapitel 4 behandlar teorin bakom Lean produktion. Där klargörs också vilken roll 5S har i 
Lean-begreppet.  
 
Kapitel 5 omfattar två delar, resultat från observationer på Moelven Byggmodul samt resultat 
från utförda intervjuer. 
 
Kapitel 6 återkopplar till de ställda forskningsfrågorna och presenterar den arbetsmodell som 
datainsamlingen och teorin tillsammans lett fram till. Utifrån ett 5S-synsätt har den aktuella 
situationen på Moelven Byggmodul analyserats.  
 

 
Figur 1.2. Rapportens struktur
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2 Metod 
Metodkapitlet beskriver hur arbetet utformats för att få svar på de frågeställningar som finns. 
En inledande tillvägagångsbeskrivning ger en överskådlig bild över de aktiviteter som skett 
under arbetets gång. Det ökar förståelsen i de efterföljande delarna som mera beskriver 
varför och hur de olika metodvalen gjorts.  

2.1 Tillvägagångssätt 
Alla de olika aktiviteter och moment som utförts under arbetets gång finns visuellt illustrerade 
i Figur 2.1 nedan. Observera att det rör sig om en övergripande modell där vissa moment 
överlappat varandra.  
 

 
Figur 2.1. Tillvägagångssätt 
 
Arbetet startade med att en problemformulering upprättades, där Träbyggnad presenterade 
vilka deras intentioner var och vilka resultat de önskade få ut. Samtidigt påbörjades en 
litteraturstudie som varit omfattande och som främst använts för att stärka min egen kunskap 
inom det aktuella området. Efter en månad gjordes ett första platsbesök på Moelven 
Byggmodul i Säffle där arbetet presenterades för deras platschef. Efter det första besöket 
reviderades problemformuleringen, då den ursprungliga idén inte var genomförbar just nu.  
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Därefter påbörjades planeringen av datainsamlingen vilken resulterade i intervjuer med tre 
företag, IAC, Lear Corporation och Parker Hannifin. I samma skede gjordes även ett andra 
platsbesök i Säffle där observationer om den dåvarande produktionen utfördes. Data och 
information sammanställdes varpå en nulägesbeskrivning gjordes som i sin tur ledde fram till 
att examensarbetet kunde slutföras.  

2.2 Forskningsansats 
Inom metodläran finns det två klara ansatstyper (angreppssätt) enligt Andersen (1994), 
kvalitativa respektive kvantitativa ansatser. De båda angreppssätten associeras till bestämda 
undersökningsmetoder där tonvikt läggs på olika saker samt hur bearbetning av data sker.  
 
En kvantitativ ansats används då det som ska studeras ska göras mätbart och där resultaten 
presenteras numeriskt. Dessutom finns ett objektsynsätt där forskaren endast observerar det 
aktuella området och inte själv tar del av det som studeras enligt Hartman (1998). 
Observationer kan göras på två olika sätt, via deltagande observationer eller via icke 
deltagande observationer. Studien kan göras inifrån (deltagande) för att skapa en djupare och 
mer fullständig uppfattning om det som studeras.  
 
I det här examensarbetet har observationerna gjorts utifrån, alltså när observatören inte aktivt 
deltar utan har en publik roll under en tillfällig passering. Studien kan därigenom sägas 
använda sig av en kvalitativ ansats vilket även förstärks av att även personliga intervjuer och 
öppna samtal använts som insamlingsmetod för data. Företrädare för kvantitativa angreppssätt 
kritiserar det kvalitativa angreppssättet först och främst för dess subjektivitet. Insamlandet av 
fakta samt analys av resultaten är i alltför hög grad beroende av individerna.  

2.3 Datainsamling 
Det finns två typer av data att särskilja, primär- och sekundärdata. Skillnaden avgörs av det 
syfte för vilket data insamlas. Primärdata är data som samlats in speciellt för just den aktuella 
studiens behov, medan sekundärdata, är data som samlats in i ett annat syfte. Insamling av 
primärdata kan ske på flera olika sett. Genom egna observationer men också genom att nyttja 
någon frågeteknik som enkät, telefonintervju eller personlig intervju. Den metod som väljs, 
bör vara den som är bäst lämpad för att ge svar på studiens frågeställning i förhållande till de 
resurser som finns, enligt Andersson och Borgbrant (1998). Insamling av primärdata har för 
den här studien skett genom personliga intervjuer och egna observationer.  

2.3.1 Intervjuer 
Syftet med intervjuerna var att kunna dra erfarenheter från företag som redan arbetar med 
Lean produktion och 5S. På så vis kan möjliga svårigheter och fallgropar förhoppningsvis 
undvikas för Moelven, som vill skapa en mer effektiv produktion utifrån Lean-begreppet. 
Intervjuerna resulterade i en arbetsmodell (avsnitt 6.2), som beskriver hur ett arbete med 5S 
kan bedrivas för att ge ett bra resultat.  
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Urvalet av intervjuobjekt gjordes utifrån muntliga rekommendationer samt företag som 
förekommit i artiklar om 5S och Lean produktion under litteraturstudien. Följande företag och 
personer kontaktades för att finna lämpliga företag till intervjuerna: 
 

• Lars Höglund AB, Töcksfors 
• Astra Tech, Mölndal 
• Peter Olsson, Chalmers, Göteborg 
• IVF Industriforskning och utveckling, Mölndal 

 
Två av företagen som valdes ut (se Tabell 2.1) är leverantörer till bilindustrin, medan det 
tredje företaget (Parker Hannifin), producerar egna produkter som används som komponenter 
i många olika tillämpningar. En gemensam faktor är den geografiska placeringen i 
Västsverige, där det finns en lång tradition av tillverknings- och monteringsindustri. 
Erfarenhet och kunskap prioriterades framför en produktionsverksamhet mer lik den som 
Moelven bedriver. Att lära ifrån de bästa var mottot. Lokaliseringen av företagen var i samma 
region som Moelven Byggmodul har en av sina produktionsanläggningar. Det var inte 
avgörande, men kunde inte heller anses vara någon nackdel.  
 
Tabell 2.1. Intervjuade företag 

Företag Ort Verksamhetsbeskrivning 
IAC (International 
Automotive 
Components Group) 

Färgelanda Tillverkar inredningsdetaljer såsom 
instrumentbräda & innertak till Volvo, Scania 
och Saab 

Lear Corporation Trollhättan Monterar bilsäten till Saab och Cadillac  
Parker Hannifin 
 

Trollhättan Utvecklar och tillverkar industriell och mobil 
hydraulik  

 
Intervjuerna med IAC, Lear och Parker skedde tillsammans med ett halvdags studiebesök där 
tillfälle också gavs att få se de olika industrianläggningarna. Besöken bestod av två delar, en 
formell intervjudel som spelades in och en del i det öppna samtalets ton med en rundvisning 
och samtal med produktionspersonal.  
 
Intervjuerna spelades in för att inte missa några detaljer och för att i lugn och ro kunna 
sammanställa svaren på ett tillförlitligt sätt. Dessutom gavs alla tre företagen möjlighet att 
läsa igenom, korrigera och komplettera de svar som de angett.  

2.3.2 Egna observationer 
Under studien har två stycken besök gjorts på Moelven Byggmoduls anläggning i Säffle. Vid 
de tillfällena gavs möjlighet att ställa frågor till både ledning och produktionspersonal på 
plats. Vid besökstillfällena gavs också en stor frihet åt mig att på egen hand tala med 
produktionspersonal och bekanta mig med anläggningen. Platschefen där har fungerat som 
kontaktperson och den som främst varit involverad i examensarbetet genom att svara på 
frågor och informera om produktionsverksamheten. Större delen av tiden utnyttjades till att 
observera alla olika processer i anläggningen. Observationerna bygger på en samlad bild från 
båda besöken.   
 
Vid båda besöken producerades skolor i form av volymer, i en lite äldre del av anläggningen 
och byggbodar i en nyare hall. Skolorna som byggdes är en konceptlösning som Moelven 
Byggmodul tillhandahåller. Fördelarna med volymerna är enligt Moelven att de är lätta att 
anpassa efter behovet, enkla att demontera och flytta samt ger minimala 
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byggkreditivkostnader. De observationer som gjorts bygger på en genomgång av hela 
anläggningen som kan sägas bestå av två huvudsakliga produktionsspår samt andra delar som 
har stödjande funktioner såsom rör- och installationsförråd, materialförråd, målarverkstad 
mm. 

2.4 Informationsinsamling 
För att få ett brett intag av information till litteraturstudien, har teori från många olika källor 
använts. Grunden i litteraturstudien utgörs av material som är frekvent återkommande vid 
många studier inom Lean produktion. Litteratursökning har främst skett med hjälp av 
universitetsbibliotekets databas ”Lucia”. Handledaren har även gett tips på lämplig litteratur 
samt bistått med artiklar. IVF Industriforskning och utveckling tillsammans med Lean forum 
har gett ut många artiklar som publicerats i olika tidskrifter såsom Bättre produktivitet och 
Verkstäderna. Andra vetenskapliga artiklar har hämtats från artikeldatabaser (Emerald). 
Andra källor som använts är forskningsrapporter och tidigare utförda examensarbeten inom 
området Lean produktion och processförbättringar.  

2.5 Forskningsprocess 
Den ursprungliga tanken med examensarbetet var att inventera vilka verktyg och hjälpmedel 
som ingår i Lean-begreppets ramar. Sedan skulle ett av dessa verktyg (förslagsvis en 
värdeflödesanalys) testas i praktiken, på en av Moelven Byggmoduls fabriker och därefter 
utvärderas utifrån de resultat som gavs. Den anläggning som arbetet riktat sig mot är 
lokaliserad till Säffle. Efter ett första besök på produktionsanläggningen i Säffle fastslogs att 
en stabilitet i processerna saknades. Att då genomföra en värdeflödesanalys var i mina ögon 
inte det första eller bästa steget i ett arbete utifrån vad Lean produktion innebär. Där behövs 
en stabilitet i form av ordning och reda. Detta kan ett bra fungerande 5S-arbete hjälpa till 
med.  
 
Den omformuleringen och inriktningsändringen som då följde är vanligt förekommande vid 
kvalitativa studier. Kvalitativa metoder kan verka ”röriga” och ostrukturerade, men enligt 
Hartman (1998), är detta delvis en illusion. Det är viktigt att från början inse att alla 
processteg inte kan planeras, men att avgränsningar kan göras för vissa steg. Jämfört med en 
kvantitativ undersökning, kan inte alltid ett urval göras från början, utan måste växa fram i en 
ömsesidig interaktion, utifrån de avgränsningar som görs. Att dra lärdom utifrån de kunskaper 
som tas in under arbetet tillhör ett kvalitativt arbete och det har i det här arbetet resulterat i en 
studie som anpassats efter de rådande förutsättningarna hos Moelven. Det har förhoppningsvis  
lett till resultat som Moelven och andra TVB-företag kan dra nytta av. 
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3 Trävolymbyggande 
Kapitlet syftar till att ge en grundläggande kunskap om trävolymbyggande som byggnadssätt 
och hur företaget Moelven Byggmodul är organiserat. Här beskrivs även de principiella 
skillnaderna mellan olika produktionsmetoder av hus med trästomme.  

3.1 Moelven Byggmodul 
Moelven Byggmodul tillhör Moelven Industrier ASA som ägs av finska och norska 
skogsägarorganisationer. Verksamheten är indelad i tre olika divisioner: Timber, Wood samt 
Moelven Byggsystem, se Figur 3.1. Byggmodul som ligger under byggsystem hade 2005 ca 
300 medarbetare och omsatte ungefär 450 miljoner SEK.  

 

 
Figur 3.1. Moelvens övergripande organisations struktur 
Källa Företagspresentation broschyr 2006, Moelven Byggmodul AB 
 

Moelven Byggmodul AB producerar industriframställda byggvolymer i trä som ska ha en hög 
färdigställandegrad i fabrik. Företaget har flera olika produktionsenheter, där alla har sina 
egna inriktningar och specialiteter. Verksamheterna finns placerade i Kil, Torsby, Säffle och 
Sandsjöfors. Byggandet i Säffleanläggningen startade redan i början av 1960-talet då de 
tillverkade manskapsbodar. Sedan dess har företaget utvecklats för att kunna producera allt 
ifrån byggbodar till familjebostäder. I Figur 3.2 åskådliggörs hur organisationen växt fram 
genom åren. Moelven Byggmodul har följande försäljningsinriktningar idag:  

• Bodar och tillbehör 
 
• Projektbyggda modulbyggnader, exempelvis skolor, förskolor, kontor och 

gruppbostäder 
 
• Bostäder samt studentbostäder 

 

 
Figur 3.2. Moelven Byggmoduls produktionsenheter 
Källa Företagspresentation broschyr 2006, Moelven Byggmodul AB 
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Senaste åren har verksamheten i Säffle dragits med dålig lönsamhet vilket ledde till relativt 
stora varsel under 2003 och 2004. Kollektivsidan bantades under de åren från ungefär 120 
anställda till ett 40-tal. Företaget försökte att behålla den kärnkompetens och erfarenhet som 
fanns, för att omstrukturera organisationen, vilket även skedde. Numera är enheten i Säffle 
lönsam igen med ca 100 kollektivanställda samt ett tiotal tjänstemän. Fabriken i Säffle är en 
”ren” produktionsanläggning vilket innebär att både försäljning och framtagning av 
bygghandlingar för volymerna sker centralt, i en stab vilken inte är placerad i anslutning till 
produktionen. Produktionen i de olika enheterna inom koncernen är organiserad för på bästa 
sätt kunna ta tillvara på den kompetens som finns inom respektive anläggning. Produktionen 
är indelad enligt följande områden:  

 

• Sandsjöfors: Fokus på större projekt, framförallt bostadshus och 
studentbostäder 

 
• Kil: Specialisering på bodar 
 
• Säffle: Produktion av stora modulserier med upprepningskaraktär 
 
• Torsby: Fokusering på objektmarknaden. Skolor, kontor, servicebyggnader etc 

 

 
Figur 3.3. Fabriken i Säffle 
Källa Företagspresentation broschyr 2006, Moelven Byggmodul AB 
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3.2 Metoder för produktion av hus med trästomme 
Produktion av flervåningshus med trästomme kan ske enligt två huvudsakliga 
produktionsmetoder, förtillverkning eller genom platsbyggnad. Gränsen mellan dessa två 
metoder kan vara svår att definiera eftersom graden av förtillverkning kan variera. 
Tillexempel kan väggelement förtillverkas medan bjälklag, byggs på plats enligt Bergström 
(2001). För illustration av tre olika produktionsprocesser där platsbyggande och 
volymprefabricering är två ytterligheter och såkallad elementprefabricering ett mellanting, se 
Figur 3.4. 
 

 
Figur 3.4. Platsbyggnad, elementprefabricering och volymprefabricering 
Källa: Höök (2005) 
 
Platsbyggnadsteknik innebär generellt att husen tillverkas på byggplatsen, men där även en 
viss grad av förtillverkning kan förekomma. Graden av förtillverkning kan däremot skilja från 
ett projekt till ett annat. I de fall då ren platsbyggnadsteknik utnyttjas levereras 
träbyggnadsmaterial och andra komponenter till byggplatsen, där färdigsågat trä lyfts till varje 
våningsplan allt eftersom de blir klara. På varje våningsplan tillverkas väggarna till respektive 
våning och reses på plats. Detta medför att byggmaterialet är exponerat för väder och vind 
under byggtiden (Bergström, 2001). 
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Förtillverkning kan i huvudsak ske med två olika metoder, antingen med skivelement eller 
med volymelement. Vid användning av skivelement monteras färdiga väggelement och 
bjälklagselement på byggplatsen. Volymelement är skivelement och bjälklagselement som i 
fabrik monteras ihop till färdiga volymelement innan de monteras på byggplatsen. 
Förtillverkningen av dessa element kan ske antingen i stationära fabriker eller i fältfabriker. 
Efter tillverkningen levereras dessa element till byggplatsen där monteringen sker. När 
monteringen är klar sker komplettering in- och utvändigt samt färdigställande av 
installationer. Denna komplettering är mindre vid förtillverkning av volymelement än vid 
förtillverkning av skivelement eftersom volymelementen i större utsträckning kan 
kompletteras i fabrik, enligt Bergström (2001). Montering av skivelement till en färdig volym 
kan ses i Figur 3.5. 
 

 
Figur 3.5. Montering av skivelement till färdig volym 
Källa: Lindbäcks Bygg AB (2007) 
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3.3 Skillnader mellan industriellt byggande och traditionell 
tillverkningsindustri 

Det industriella byggandet som Moelven Byggmodul bedriver skiljer sig på några sätt från 
traditionell tillverkningsindustri. Dels byggs och produceras allt i en produktionsanläggning 
till en beställare som normalt varit med från början av processen. Undantag finns där färdiga 
lösningar är framtagna sedan tidigare.  
 
Normalt har beställaren en idé, som specificerats i ett program där, det framgår hur 
byggnaderna ska vara utformade och vilka funktionskrav som finns. Därifrån tas en första 
skiss fram för planlösningar och fasader av en arkitekt. Vidare sker en upphandling där beslut 
om att genomföra projektet tas. Nästa steg i byggprocessen är att ta fram bygghandlingar 
vilket görs under projekteringsskedet. Projekteringen kan antingen utgå från ett byggsystem 
som trävolymbyggaren har, med de begräsningar och möjligheter som finns. Alternativt så 
sker projekteringen mer fritt, där begränsningar kan ställas gällande, tillexempel mått på 
volymer för att det transporttekniskt ska vara möjligt att leverera volymerna till den aktuella 
monteringsplatsen. 
 
Traditionell tillverkningsindustri: 
 

• Gör analyser av marknaden för att se vilka behov och möjligheter som finns 
för att skapa en attraktiv produkt 

 
• Tar själva fram produktförslag och tar beslut om vad som skall tillverkas 

 
• Ibland tillverkar företagen på prognoser av tidigare erfarenhet men allt fler 

företag försöker skapa orderstyrda produktionssystem där vissa 
variationer/kombinationer kan skapas inom en viss produktfamilj 

 
Trävolymbyggda hus: 
 

• Kunden har en ide om ett byggnadsprojekt och annonserar om anbudsgivning 
eller tar direktkontakt med företag som kan tänkas utföra projektet 

 
• Kund (beställare) projekterar tillsammans med byggnadsföretaget och alla 

bygghandlingar är på så vis skapade efter kundens egna önskemål och 
specifikationer 

 
• Tillverkningen sker efter att produktens utformning godkänts av kunden och 

all tillverkning är på så vis kundorderstyrd. 
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4 Teoretisk referensram 
Kapitlet presenterar en teoretisk del som resultat av den litteraturstudie som genomförts.  Här 
beskrivs de principer och ideala förhållande som Lean produktion och väl fungerande 
produktionssystem utgår ifrån. Utgångspunkten är de principer som finns presenterade i 
boken Lean Thinking av Womack och Jones.  

4.1 Introduktion till Lean produktion 
Under 1970-talet drabbades bilindustrin av stora ekonomiska svårigheter, till följd av den 
oljekris som inträffade då. Intresset väcktes för hur Toyota lyckades ta sig igenom krisen, med 
betydligt bättre ekonomi och hur de även lyckats producera så effektivt. Amerikanska 
forskare på MIT fick i uppdrag av den nordamerikanska och den västeuropeiska bilindustrin 
att ta reda på hur Toyota gått tillväga. Studien som pågick under fem års tid, fick namnet 
International Motor Vehicle Program (IMVP). Studien visade att de nordamerikanska och 
europeiska biltillverkarna använde en produktionsteknik som utvecklats ytterst lite utifrån 
Henry Fords massproduktion av bilmodellen T (T-Ford). Deras produktionssystem var helt 
enkelt inte konkurrenskraftiga i jämförelse med de metoder och teorier som de Japanska 
biltillverkarna, och då främst Toyota utvecklat. Resultaten presenterades sedan i en bok, ”The 
Machine That Changed The World”, där begreppet Lean produktion föddes.   
 
Lean produktion, beskrivs av Sandkull och Johansson (1996), som beteckningen för en idé 
om utformning av produktionsprocessen i ett flöde utan spill. Normalt översätts Lean 
produktion till en resurssnål produktion, alternativt mager produktion. Däremot används 
endast benämningen Lean produktion i detta examensarbete. Det som eftersträvas är enbart 
aktiviteter som resulterar i ett värde för kunden och det skall i sin tur leda till att resurser kan 
frigöras för ständiga förbättringar av verksamheten. Womack och Jones (1996), presenterar 
fem principer som beskriver vad Lean produktion innebär och hur en långsiktigt lönsam 
affärsverksamhet skapas utan de kortsiktiga finansiella tävlingar som utvecklades under 1990-
talet. Dessa principer har växt fram ur de principer som Toyotas produktionssystem (TPS) 
innebär. Lean är inte enbart kopplat till produktion, ett resurssnålt tänkande vilket kan 
genomsyra hela organisationen och även över företagsgränser. Lean produktion sammanfattas 
av Womack och Jones (1996), med de fem principerna som presenteras nedan. De fem 
principerna finns också djupare beskrivna i avsnitt 4.2. 
 

• Specificera värdet från ett kundperspektiv 
• Identifiera värdeflödet  
• Skapa ett flöde av värdeskapande steg 
• Tillåt kunderna att dra värdet ut ur organisationen 
• Sök efter perfektion 
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4.1.1 Jämförelse mellan traditionell och Lean produktion 
Vid jämförelsen mellan Lean produktion och traditionell produktion beskrivs ytterligheterna 
av två produktionsfilosofier. Ett företag behöver dock inte tillämpa en av dess motpoler utan 
kan befinna sig någonstans mittemellan. Figur 4.1 nedan visar de stora skillnaderna mellan 
Lean och traditionell produktion.  
 

 
Figur 4.1. Skillnader mellan Lean och traditionell produktion 
Källa: Brulin och Nillson (1995) 
 
Enligt Brännström och Renberg (1996), kännetecknas traditionell produktion av att 
produktionen är funktionsindelad. Funktionsindelning innebär en långtgående specialisering 
och arbetsfördelning både horisontellt och vertikalt. I och med detta förväntas de anställa 
arbeta snabbare och effektivare med sina specifika arbetsuppgifter. Detta medför att 
arbetsuppgifterna blir enkla och monotona. Genom att producera stora kvantiteter och inrikta 
sig på hastigheten i de enskilda arbetsmomenten kan en produktivitetsökning erhållas. Med 
produktion i så kallade satser eller batcher åstadkoms få omställningar, vilket kan reducera 
genomloppstiden för en viss given produkt.  
 
En skillnad mellan satstänkandet och Lean-synsättet, finns visuellt presenterad nedan, där tre 
olika produkter produceras, A, B och C som i det här fallet kan antas tillhöra samma 
produktfamilj.  
 
Traditionell produktion (satstänkande): AAAAAACCCCCCBBBBBB… 
Lean produktion (enstycksflöde): ACBCABBCACAB… 
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I Lean produktion läggs inte fokus på optimering av processer. Enligt Liker (2004), har de 
flesta processer få steg som faktiskt tillför värde. Att förbättra dem ger sällan mycket. De 
stora möjligheterna ligger i att avlägsna eller minska de steg som inte tillför värde. På köpet 
krymper ofta den tid som de värdeskapande stegen tar. I en Lean tillverkning skapas celler, 
täta grupperingar av människor, maskiner eller arbetsstationer. Avsikten är att underlätta ett 
flöde av en produkt åt gången, genom olika bearbetningssteg, i en takt som bestäms av 
kundens behov och som ger minsta möjliga väntetid.  
 
Lean produktion Traditionell produktion 
• Flödesorienterad organisation 
• Flera arbetsuppgifter utförs av en och 

samma person  
• Kvalitetskontroll utförs av den som 

tillverkat produkten 
• Minimerad lagerhållning 
• Kundens behov i fokus 
• Ledare 

• Funktionsuppdelad organisation 
• Arbetsdelning, specialisering 
• Kvalitetskontroll sker av speciellt utsedd 

person 
• Lagerhållning för snabb leverans även 

vid oväntad beställning eller störningar i 
tillverkningen 

• Volym/vinst i fokus 
• Chefer 
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4.2 Lean-tänkande – grundprinciper i Lean 
I det här avsnittet beskrivs de fem principer som Womack och Jones (1996) kommit fram till 
under sina studier för att beskriva vad Lean-tänkande innebär. Figur 4.2 illustrerar de fem 
principer som beskrivs mer utförligt nedan. 
 

Figur 4.2. Principer i Lean- tänkande 

4.2.1 Specificera värdet 
Den kritiska startpunkten för att tänka Lean är värde. Värdet kan endast definieras av kunden, 
det vill säga de egenskaper som kunden är beredd att betala för. Ett annat sätt att uttrycka det 
på är att kunden bestämmer vad som är slöseri och vad som inte är det. Värdet uttrycks i en 
specifik produkt eller en tjänst, men oftast båda tillsammans. Det bör möta kundens behov av 
ett visst pris vid en specifik tidpunkt. För att företag ska kunna lyckas med detta, menar 
Womack och Jones (1996), att existerande tankesätt och teknologier som finns tillgängliga, 
bör ignoreras. Inte för att dessa är fel utan för att företagen själva ska omdefiniera sitt synsätt 
på vad värde är i de produkter och tjänster som skapas. 
 
Quality Function Deployment (QFD), är ett verktyg med syfte att skapa kundfokuserad 
planering, vilket sker genom att kartlägga kundens krav, behov och önskemål som därefter 
jämförs med den egna produkten (Verktyg för Lean produktion, 2001). På så sätt utarbetas 
produkter och processer med kunden i centrum. Krajewski et al. (2006), definierar QFD som 
ett hjälpmedel att föra över kundbehov till passande tekniska krav vid varje steg av 
produktutveckling och produktion. Genom att arbeta utifrån kundens krav och önskemål, 
anpassas produkten efter dessa så att antalet ombearbetningar, efterarbeten och returer 
minskar.  

4.2.2 Identifiera värdeflödet 
Värdeflödet är samtliga aktiviteter och handlingar från idé till färdig produkt i kundens hand. 
Vad som är intressant är att värdeflödet oftast sträcker sig över företags gränser. För att skapa 
ett bra Lean-tänkande krävs, enligt Womack och Jones (1996), nya sätt att tackla företag-till-
företag relationen, för att kunna eliminera slöseri.  
 
Ett exempel på identifiering och kartläggning av värdeflöden över företagsgränser, ges i 
boken Lean Thinking för företaget Pratt & Whitney, världens största tillverkare av jetmotorer 
till flygplan. De började kartlägga värdeflöden för sina tre olika jetmotor-familjer. Upptäckten 
som gjordes, var att en av deras producenter av ultraren metall, som i sin tur levererade detta 
till en bearbetningsfirma, smälte råmaterial i massiva stycken, som vägde tio gånger så 
mycket som krävdes. Resultatet var att 90% av all dyr metall kasserades som skräp, för att de 
ingående metallstyckena inte var utformade eller anpassade efter den form de slutgiltiga 
delarna hade. Materialleverantören smälte stycken på ett sådant sätt som de själva trodde var 
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mest effektivt. I slutändan kunde stora summor sparas, genom en bättre samordning över 
företagsgränserna.  
 
Målet är att värdeflödet ska bestå av en stor andel värdeskapande aktiviteter. Däremot krävs 
det alltid en viss del stödaktiviteter som inte skapar direkt mervärde för kunden men som är 
nödvändiga för att slutföra en produkt.  

4.2.3 Kontinuerligt flöde 
När både värdet blivit specificerat och värdeflödet är kartlagt är, nästa steg att få de 
värdeskapande aktiviteterna att flöda. Även här krävs att den delvis ”mentala bilden” av 
funktioner och avdelningar ommöbleras. Att tillverka i satser, innebär alltid att en viss väntan 
uppstår, eftersom varje aktivitetssteg skall slutföras, innan nästkommande steg kan påbörjas 
för satsen. Visst, detta gör att medarbetarna är upptagna och att en hög grad av 
maskinutnyttjande, kan uppnås på ett enkelt sätt. Däremot är det inte det mest effektiva sättet 
att producera saker på. Problemet är att det är svårt eller till och med omöjligt för oss att se. 
 
Womack och Jones (1996) menar att människan är så väl inkörd på satstänkande i allt vi gör. 
Sammanfattningsvis ska flödet medge korta genomloppstider och små ändamålsenliga 
buffertar. 

4.2.4 Kundorderstyrt system 
Som tidigare nämndes, är det kunden som specificerar värdet utifrån dennes behov, 
förväntningar och krav. På samma sätt är grunden i ett Lean-företag att produktionen är 
förbrukningsstyrd av kunden. Tillverkning ska endast ske efter det att en kund efterfrågat en 
viss produkt. Kunden ska alltså dra ut värde ur företaget. På så vis kan leverans ske direkt till 
kund utan några färdigvarulager. För att skapa ett effektivt system krävs det att 
kundorderpunkten ligger så tidigt i värdeflödet som möjligt för att minimera eller helst 
eliminera mellanlager. Ett dragande system, innebär att tillverkningen i ett steg startas av 
förbrukningen i det efterföljande steget. Förbrukningsstyrd produktion, blir optimalt vid 
enstyckstillverkning, vilket ställer höga krav på snabba omställningstider mellan olika 
varianter. Womack och Jones (1996), påpekar att med ett dragande system, blir efterfrågan 
från kunderna mer jämn, eftersom kunderna själva vet vad de kan få och vid vilket tidpunkt, 
samt att producenterna slutar med periodiska rabattkampanjer, där produkterna trycks ut till 
kunderna.  

4.2.5 Strävan efter perfektion 
Då organisationer som noggrant specificerat värdet, identifierat värdeflödet, och möjliggjort 
att material och varor flödar kontinuerligt, där kunderna kan dra värde ur systemet, börjar 
märkliga saker att ske. Ett snabbare flöde exponerar dolda slöserier, genom att andra 
svårigheter kan växa fram, som tidigare inte kunde upptäckas. Det visar sig enligt Womack 
och Jones (1996), att det inte finns något slut på reducering av ansträngningar, tid, utrymme, 
kostnader och misstag som görs, det vill säga olika former av slöseri. Ständiga förbättringar 
kan alltid göras. Kaizen är ett vanligt förekommande ord, som kommer från japanskan som 
betyder just ständiga förbättringar. På det sättet ses perfektion, som en naturlig princip att 
eftersträva och är också det femte och sista elementet, i vad som kännetecknar Lean-tänkande.  
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4.3 Toyota Production System (TPS) 
Helling (1991), anser att Toyota är referensramen och den bästa förebilden för hur 
produktionssystem och företagsverksamhet kan och bör fungera. Toyota har internt börjat 
kalla TPS för ”thinking people system”, istället för ”Toyota Production System”. 
 
Taiichi Ohno är mannen bakom TPS. Deras system och modeller för hur tillverkning kan ske 
slog igenom på allvar efter oljekrisen i början av 1970-talet. I Helling (1991) beskrivs det som 
skiljde/skiljer mellan de amerikanska biltillverkarna och Toyota. Den främsta skillnaden 
mellan biltillverkarna var tankesättet om hur en lönsam tillverkning ska vara utformad. Var 
verkligen ett företag tvingat att massproducera för att vara lönsamt?  
 
För att hitta svaren på framgångarna får klockan vridas tillbaka. Ohno gjorde efter andra 
världskriget upp ett femtonårigt program, för rationaliseringar av Toyotas produktion. 
Grundidén var att erbjuda kunderna leverans av bilar, både snabbare och till ett lägre pris än 
konkurrenterna. För att lyckas med detta utgick de ifrån ett beräknat ”target price” (se 
ekvation 4.1), vilket i sin tur, bestämde hur mycket som kunde satsas på produktutveckling, 
produktion och distribution. Genom detta sattes kunderna i fokus och vad de var villiga att 
betala, snarare än vad som Toyota kunde erbjuda. 
  

Företagets vinst = Produktens pris - Tillverkningskostnader (4.1) 
 
Den ”normala” företagsekonomiska ekvationen (ekvation 4.2), bygger på massproduktion där 
standardisering ger skalfördelar. Kunden får med det synsättet, vara ansvarig för alla 
kostnader, Ohno (1988), menar att detta inte hör hemma i dagens tillverkningsindustri utan är 
ett föråldrat synsätt. Priset beror av tillverkningskostnaderna och av vilken vinst som avsätts 
på respektive produkt. Större volymer sänker tillverkningskostnaden per enhet, medan den 
totala kostnaden alltid är densamma. Detta illustreras i ekvationen nedan. Notera skillnaden 
mellan de båda ekvationerna.  
 

Produktens pris = Tillverkningskostnad + Företagets vinst (4.2) 
 
TPS bygger på att det finns arbetare som är beredda att ta ett bredare ansvar för det som 
produceras. De skall inte bara vara specialister utan också mångkunniga för att kunna utföra 
olika uppgifter. Därigenom får de en mer sammansatt bild av hur olika processer är beroende 
av varandra för att fungera som en helhet. Det är de anställdas uppgift att ständigt observera 
och bidra till att ”slöseriet” kan elimineras (Sandkull och Johansson, 1996). TPS utvecklades 
ursprungligen för arbetet på verkstadsgolvet, men principerna gäller i lika hög grad för andra 
affärsprocesser.  
 
Ett exempel på hur Toyota hela tiden reducerar slöseri, inte bara inom bolagets gränser, utan 
också hos deras leverantörer i USA. Där har Toyota en särskild organisation för 
leverantörsutveckling, som heter Toyota Supplier Support Centre (TSSC). Den är lokaliserad 
vid en fabrik i Georgetown, Kentucky. Där ställs fem krav på de företag som tar deras hjälp i 
anspråk. Det första kravet innebär att företagets ledning, förbinder sig att inte säga upp någon 
medarbetare, som en följd av att system för Lean produktion utvecklas. Tanken är att när 
mänskliga resurser frigörs, som resultat av förbättringsarbetet, används de i förbättringslag 
som t.ex. arbetar med; att minska mellanlager, ta bort kvalitetsbrister, undvika omarbetningar, 
förbättra leveranssäkerheten, ta bort andra former av slöseri och ta andra initiativ som ger stöd 
till försäljning av företagets produkter (Helling, 2002).  
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4.3.1 Toyotas 4P modell 
TPS är uppbyggt på 14 principer, indelade i fyra block som kallas de fyra P:na. Dessa 
tillämpas på Toyotas fabriker världen över. De fyra P:na är Problem Solving, People and 
Partners, Process och Philosophy och finns illustrerade i Figur 4.3. Det Liker (2004), menar är 
att de flesta företag som arbetar med Lean, endast fokuserar på Process (Figur 4.3), och 
missar de tre andra P:na, som behövs för att skapa långsiktiga hållbara förändringar. Det har 
visat sig att många företag i USA som försökt sig på att tillämpa principerna inte förstått 
innebörden och helheten med TPS. De har använt sig av Lean-verktyg men har inte haft 
kunskap eller förståelse för, hur de samverkar i ett system. Liker (Verkstäderna 5, 2006), 
påpekade under ett utvecklingsseminarie, som hölls i Sverige, att det inte är möjligt för 
västvärlden att kopiera Toyota. De kulturella skillnaderna kräver anpassningar, kanske 
speciellt för att hantera våra krav, på bättre balans mellan arbete och familj. Den typiska 
ledningen, satsar på ett antal av dessa verktyg och kämpar för att komma bortom ett 
”amatörmässigt” användande, för att skapa ett tekniskt system. Det som framkommer är 
styrkan bakom TPS, att lyckas skapa en kultur hos medarbetarna, som möjliggör lärande och 
ständiga förbättringar. 
 

 
Figur 4.3. Toyotas 4P-modell 
Källa: Liker (2004) 

4.4 Slöseri (Muda) 
I traditionellt förbättringsarbete, ligger fokus på att försöka förbättra och optimera ett visst 
moment i en längre kedja. En central del i Lean, är att dela upp tid och resurser, i en 
värdeskapande del och en icke värdeskapande del. Genom att då inte bara fokusera på 
förbättringar i den värdeskapande delen, utan också i den delen som inte är värdeskapande, 
öppnas stora möjligheter att förbättra verksamheten. Att använda ett angreppssätt som 
angriper systemet som en helhet och inte som sammansatta aktiviteter som inte är beroende av 
varandra. Ett sätt att mäta systemets effektivitet är genom den totala genomloppstiden. För att 
kunna reducera och helst eliminera den icke värdeskapande tiden, bör en medvetenhet finnas 
om olika former av slöseri. På så sätt kan stora förbättringspotentialer upptäckas. 
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Enligt Sandkull och Johansson (1996), är spill och slöseri, sådana aktiviteter som inte tillför 
något värde för kunden. Målet är självklart en produktion där inget spill finns. För att kunna 
skapa en sådan produktion, gäller det att utforma produkten i förhållande till 
produktionsprocessen, så att de samspelar. Exempel på det kan vara att förhindra onödiga 
förflyttningar, få bort väntetider för material, maskiner och människor. Endast det som exakt 
behövs, skall tillverkas och arbetet skall göras rätt från början.  
 
Normalt talas det om sju former av slöseri (Figur 4.4), som enbart är kopplade till själva 
tillverkningen och produktionen. På senare år har den listan kommit att kompletterats av ett 
åttonde slöseri, outnyttjad kreativitet. Dessa kan, relateras till saker som påverkar produkten 
runt om, såsom service och omvärldsfaktorer (Bicheno, 2004). Genom att fokusera på slöseri, 
kan förbättringsområden hittas, som är en av nycklarna bakom Toyotas framgångar. Det är 
tydligt i Toyotas 4P-modell (Figur 4.3), där just process-blocket innebär att slöseri ska 
elimineras. Nedan följer de olika slöseriformerna som presenterades i Toyotas produktions 
system (TPS):  
 

• Överproduktion 
• Väntan 
• Onödiga rörelser 
• Onödiga transporter 
• Felaktiga processer 
• Mellanlager 
• Tillverkning av produkter med fel  
• (+ outnyttjad kreativitet) 

 

 
Figur 4.4. De vanligaste slöseriformerna 
Källa: IVF Industriforskning och utveckling 
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4.4.1 Överproduktion 
Överproduktion är att göra för mycket, för tidigt eller ”för säkerhetsskull”. Resultatet av 
överproduktion, är ökade ledtider och mellanlager för produkter-i-arbete (PIA). PIA är det 
antal produkter som är under bearbetning i olika processer. För att lyckas skapa ett 
kontinuerligt flöde, bör PIA minimeras. Dels för att genomloppstiden minskar men också för 
att kunna hålla det bundna kapitalet på en liten nivå. Ett lågt PIA, minskar även mellanlager 
mellan olika processer och bearbetningar. Detta är nästan en förutsättning, för att flaskhalsar 
eller trånga sektorer, skall kunna identifieras enligt Segerstedt (1999).  
 
Överproduktion leder i sin tur till att andra slöseriformer kan uppkomma, som en konsekvens 
av överproduktion. Ett exempel på detta är att mellanlager, leder till nya onödiga rörelser och 
möjligtvis även transporter, som i sig inte är värdeskapande aktiviteter. Genom att 
överproducera, byggs en felaktig arbetsrytm även in i system som gör att resurser som skulle 
kunna användas för förebyggande kvalitetsförbättringar, istället används till att producera 
sådant som inte behövs för stunden. Toyotas Taichi Ohno såg överproduktion som roten till 
det onda inom tillverkningen (Bicheno, 2004). 

4.4.2 Väntan 
Väntan är enligt Bicheno (2004), direkt relaterat till flödet i en produktionsprocess. Väntan 
kan ses som fienden till ett jämnt flöde. Material och komponenter, som inte är i rörelse, är en 
indikation på slöseri. Målet bör vara, att väntan skall vara noll, vilket troligtvis aldrig kommer 
att nås, men det bör trots allt vara det långsiktiga målet. Väntan påverkar ledtiderna, på ett 
icke önskvärt sätt och i slutändan även kundtillfredsställelsen. Då operatörer väntar på 
material eller något annat, är det slöseri. Alltså bör tiden för väntan, användas för en annan 
operation såsom underhåll, rengöring, kontroll och träning. Alltså något som kan hjälpa till att 
förbättra kvaliteten och produktiviteten. 

4.4.3 Rörelser 
Bicheno (2004), menar att rörelser som inte genererar något mervärde för kunden kan 
refereras till både människor och maskiner. En operatör som tvingas sträcka, lyfta, plocka upp 
och flytta, för att kunna komma åt och eller se, är exempel på rörelser som bör elimineras. 
Arbetsplatsen bör vara ergonomiskt utformad, inte bara ur ett etiskt perspektiv, utan även ur 
ett ekonomiskt. Det är viktigt att medarbetarna lär sig identifiera onödiga rörelser, för att 
kunna skapa en kvalitetsmiljö, med få onödiga rörelser, vilketkan kan bidra till förbättrad 
hälsa och säkerhet. Arbetsmodellen 5S är ett sätt att arbeta med rörelse- slöseri. 

4.4.4 Transporter 
Kunder betalar inte för att varor och material flyttas runt. All förflyttning är slöseri. Alla 
transporter kan dock inte bli eliminerade, men sett över tid så bör transporter kontinuerligt 
reduceras. Antalet förflyttningar är direkt proportionellt till sannolikheten att material och 
varor får oönskade defekter och skador. Dubbelhantering har en negativ påverkan på 
produktiviteten samt kvaliteten. I grund och botten är dock transportslöseriet ett 
kommunikationsproblem. Resultat från studier visar att människor och processer som skall 
samverka, bör vara placerade fysiskt nära varandra, för att fungera på ett bra sätt. Kvaliteten i 
det som produceras, blir annars lidande. Ett exempel på detta är att 
konstruktions/produktutveckling, bör ske nära produktionen. Att verkligen ta reda på hur 
många olika förflyttningar och icke värdeskapande handlingar som sker för en viss artikel är 
ett bra sätt att få upp ögonen för att minska slöseriet. Lösningen kanske inte är en snabbare 
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truck med större kapacitet, utan att se vad kan göras, för att minska faktorerna som ligger 
bakom hantering och transport (Bicheno, 2004).  

4.4.5 Felaktiga processer 
Felaktiga processer innebär, att kvaliteten på det som kommer ut, inte är tillräcklig för det 
ändamål som den skapats för. Detta kan låta svårtolkat, men genom att titta på dugliga 
processer, kan slutsatsen dras, att de har gemensamma drag. En korrekt metod, träning och 
rätt verktyg för ändamålet, samt att en klart angiven standard finns, för de processer som 
anses vara dugliga, anser Bicheno (2004). Idealet är att använda minsta möjliga maskiner, 
som har exakt tillräcklig och tillgänglig kapacitet, att den klarar att tillgodose behovet, vid 
varje angiven tidpunkt. Tyvärr är det alltför vanligt, att företag mäter maskinutnyttjandet och 
använder det som en form av kvalitetsmått. Det leder till att fokus läggs på att producera 
satsstorlekar, som är optimerade, enligt avancerade schemasystem, för att få en hög 
nyttjandegrad på maskinerna, istället för att fokusera på ett kontinuerligt flöde genom alla 
processer. Användande av mindre maskiner har flera fördelar, såsom att flaskhalsar kan 
undvikas, flödeslängden förbättras. Ibland kan det vara lättare att styra maskinerna för 
operatörerna, underhållet kan bli mer lättgörligt (kan utföras utan att hela fabriken påverkas), 
även penningflödet ökar normalt då maskinparken kan förnyas allt oftare, istället för att större 
investeringar sker mer sällan.  

4.4.6 Mellanlager 
Lager har flera negativa konsekvenser. Ledtiderna och genomloppstiderna ökar som i sin tur, 
leder till en försämrad produktivitet. Det skapas också skyddsbarriärer som hindrar att de 
verkliga bakomliggande problemen kan identifieras. Andra nackdelar är extra kostnader i 
form av att kapital binds upp, plats krävs för ökad materialhantering. Alltså leder det ena 
slöseriet till det andra. Notera att det finns tre typer av lager; råmaterial, material i arbete och 
slutligen färdigställda varor. Samtliga dessa lagertyper klassas som slöseri, medan orsakerna 
av deras uppkomst kan härledas till olika källor. Just-in-time (JIT), är nyckelordet för att 
skapa en effektiv produktionsprocess. JIT filosofin har visat att lager döljer problemen som 
tidigare nämndes. Exempelvis kan ett kvalitetsproblem döljas genom att det alltid finns en 
”felfri” komponent tillgänglig i ett mellanlager, som istället kan väljas när en annan 
komponent visar sig vara defekt. Pröva att ta bort säkerhetslager. Om inget händer, så har 
systemet blivit mer ”Lean” och om det blir produktionsstopp eller att systemet får andra 
konsekvenser, så är detta bara bra, eftersom det verkliga problemet får möjlighet att komma 
upp till ytan och förhoppningsvis rättas till, vilket leder till bättre flöden (Bicheno, 2004).  

4.4.7 Tillverkning av produkter med fel 
Att tillverka produkter med fel, kan vara en kostsam affär. Generellt sett eskalerar 
kostnaderna för ett inbyggt fel, ju längre de får vara oupptäckta. Defekter som kan upptäckas 
och korrigeras, innan de lämnat en fabrik, har en lägre slutnota än om produkterna hinner nå 
slutkunderna. Det gäller både sett ur ett företagsekonomiskt perspektiv, som ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv. Total kvalitet innebär i detta fall, att förebyggande åtgärder 
bör eftersträvas och inte låta defekter upptäckas i senare skeden. Toyotas synsätt är att fel och 
defekter, bör ses som en utmaning och möjlighet till förbättring, snarare än att det beror på 
dåliga ledningsfunktioner, vilka kan vara lättare att skylla på. Interna konsekvenser, av att 
producera produkter med inbyggda fel, kan vara att de måste kastas, omarbetas, samt att de 
skapar förseningar även för andra produkter. Externrelaterade konsekvenser är 
garantiåtgärder, reparationer och i värsta fall en förlorad kund (Bicheno, 2004).  
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4.4.8 Outnyttjad kreativitet 
Den som inte engagerar eller lyssnar på de anställda, förlorar tid, eller snarare går miste om 
idéer, kompetens, förbättringar och tillfällen att lära. Denna åttonde slöseriform, tas upp i viss 
litteratur, medan den utelämnas i annan. En orsak till varför den omnämns i viss litteratur, är 
att den skiljer sig från de andra slöseriformerna, genom att outnyttjad kreativitet, inte kan 
observeras i produktionen, vilket de andra sju formerna kan. Outnyttjad kreativitet, innebär att 
de idéer, som personer i en organisation har, inte tas tillvara på i förbättringsarbetet och leder 
därigenom till slöseri (Bicheno, 2004).  

4.5 Lean huset 
För att skapa en produktion utifrån Lean-begreppet, finns det många verktyg, tankesätt och 
hjälpmedel tillgängliga. Svårigheten med verktygen är att kunna skapa sig en samlad 
helhetsbild, av hur de samverkar med varandra. Lean-huset (Figur 4.5), är ett bra sätt att 
illustrera Lean just som ett system. För att ett hus ska stå stadigt måste alla olika delar vara 
starka samt utformade för varandra i ett system.  
 
Ursprungligen var det Toyota, som behövde en modell för att enkelt kunna presentera TPS. 
Därför kallas modellen ibland ’the Toyota house’ och ibland ’the Lean house’. Principen är 
densamma. Målen utgör taket, Just-in-time och Jidoka pelare, rummen utgörs av olika verktyg 
samt en stabil grund. Jidoka är ett japanskt ord, som innebär att problemen ska göras synliga, 
för att på så sätt kunna elimineras.  
 
Just-in-time är ett grundläggande begrepp, som kan sägas ”segla under Lean-flagg”. För att 
lyckas skapa ett flöde genom produktionen, kan Just-in-time principen användas. Flödet styrs 
så att råvaru-, mellan- och färdigvarulager blir onödigt och kan i bästa fall helt elimineras. 
Principen är enkel, varje komponent i hela produktionskedjan skall finnas tillgänglig på rätt 
plats, vid rätt tidpunkt och i rätt kvantitet. Detta är idealtillståndet för att bara ha material som 
är aktivt i produktionen och inte bundet som lagerkostnader.  
 

 
Figur 4.5. Lean huset 
Källa: eget efter Liker (2004) 
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4.6 5S 
Grunden i Lean produktion, består av att skapa en stabilitet genom standardiserade 
arbetsmetoder och rutiner. 5S är en metod för att förbättra arbetsplatsen, genom att skapa 
ordning och reda i arbetsmiljön. Arbetssättet utgår ifrån fem punkter (se Figur 4.6), i syftet att 
minska slöseri i form av oönskade driftstörningar, letande efter verktyg och material och inte 
minst, minska olycksrisken. Alltså hålla en gemensam standard på arbetsplatsen, där var sak 
har sin plats och som även är ren och snygg. Det kan tyckas självklart, att endast ha tillgång 
till det som behövs vid varje enskild tidpunkt och varken mer eller mindre. Målet är också att 
låta arbetslagen själva, ta ansvar för sin del av produktionssystemet, genom utbildning och 
träning. Vad som eftersträvas är, att göra dessa aktiviteter till dagliga vanor, som ingår i 
rutinerna. Enligt Hirano (1996), finns det ett antal fakta, som stödjer sambandet mellan 5S 
systemet och ett effektivare produktionssystem. Hirano (1996), menar att,  en ren och 
snygg fabrik ger följande fördelar: 
 

• Högre produktivitet. 
• Producerar mindre defekter. 
• Klarar deadlines bättre. 
• Bidrar till att skapa en säkrare arbetsplats. 

 

 
Figur 4.6. 5S processen 
Källa: Fritt  efter Liker (2004) 

4.6.1 Sortera 
Sorteringssteget är ofta svårare än vad det låter. Det är svårt att skilja på sådant som är 
nödvändigt och sådant som inte är nödvändigt. En annan faktor är, svårigheten att verkligen ta 
bort saker som inte behövs på arbetsplatsen för tillfället. Människor har svårt att skilja sig från 
saker och tenderar då att samla på sig, i tron att de kan komma att behöva det vid nästa order 
eller vid framtida projekt. De kan på så vis föreställa sig att de verkligen kan komma att 
behöva just den där maskinen eller just det där verktyget lite senare. På detta sätt ackumuleras 
både material och utrustning och tar upp plats, samt är i vägen för de dagliga 
produktionsaktiviteterna. Det finns flera effekter (slöseri) och påföljder av att icke nödvändiga 
saker finns tillgängliga enligt Hirano (1996). Ett övergripande urval syns nedan.   
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• Det skapar kostnader relaterade till lagringsutrymme och hantering 
• Transporter av delar kräver extra pallar eller andra lagringshjälpmedel 
• Större antal saker gör det svårare att sortera bort onödiga saker 
• Defekter skapas som resultat av att icke nödvändig utrustning finns och 

maskinhaverier 
• Förhindrar dagliga produktionsaktiviteter  
• Försvårar upprättning av en bra utrustningslayout på fabriksgolvet 

4.6.2 Systematisera 
Arrangera allt som är nödvändigt, för att det skall gå snabbt och enkelt att få tag på. Tydliga 
märkningar och anvisningar var alla saker har sin plats, är viktigt för att snabbt hitta det som 
behövs och för att lägga undan det som inte behövs. Viktigt är att sorteringssteget och 
systematiseringen, införs tillsammans och att endera inte utelämnas, då effekten av resultatet 
blir dåligt. Ögonblicksinsatser är ingenting som eftersträvas, utan det är just det långsiktiga, 
systematiska arbetet, genom att skapa hållbara rutiner, som är syftet.  

4.6.3 Städa 
Arbeta fram städrutiner som sedan genomförs. Se till att maskiner, golv och annan utrustning 
hålls ren. I tillverkande företag är det klara samband mellan förmågan att producera produkter 
med en hög kvalitet och hur välstädad arbetsmiljön är. Även förebyggande åtgärder, ingår för 
att förhindra att smuts, damm och annat skräp uppkommer. Att systematiskt städa, bör vara en 
del av dagliga underhållsuppgifter, för att samordna underhållskontroller med rengöring. 

4.6.4 Standardisera 
Denna punkt skiljer sig ifrån sortera, systematisera och städa, på så vis att de leder till 
handlingar i form av aktiviteter, vilket inte standardisera är. Det är snarare en metod för att 
upprätthålla de tre första S:en. Alltså är standardisera, resultatet som uppstår, när de tre första 
stegen fungerar på ett tillfredsställande vis.  

4.6.5 Se till - Skapa vana 
Sista punkten se till eller kanske ännu bättre, skapa vana, syftar på att upprätthålla den 
standard som skapas, samt att ständigt förbättra arbetet. Till vilken nytta är det att införa något 
bara temporärt, som en punktinsats om inte arbetet leder till en långvarig förändring? Då 
arbetet med de fyra första punkterna blivit till en naturlig del av vardagen, är det naturligt att 
se till och underhålla arbetet. Det femte S:et kan vara svårt att ta till sig, men är enligt Hirano 
(1996), nödvändigt, för att kunna behålla nyttan med ett 5S-arbete. Däremot så påpekas, att 
vinsten av att införa de första fyra S:en är större än att inte införa dem överhuvudtaget. Att 
skapa vanor bör vara något som kommer naturligt. En svårighet är, att resultaten av att skapa 
vana, vare sig är synliga eller mätbara enligt Hirano (1996). 
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4.7 Utvärdering av befintliga produktionssystem 
Om inte befintligt system beaktas, är risken stor att goda lösningar kastas bort, enligt Karlsson 
(1990). En annan anledning till att utvärdera det befintliga produktionssystemet, är 
komplexiteten och dynamiken i systemet. Enligt Bellgran och Säfsten (2005), bedrivs det i 
många företag, kontinuerliga förbättringsarbeten i mindre arbetsgrupper, som är knutna till 
olika delar och funktioner av produktionssystemet. Vissa av dessa förändringar som införs 
kan ha lokal påverkan, utan att en helhetsbild av systemet finns. Därför är det viktigt att 
utvärdera systemet som en helhet, för att inte skapa optimeringar på bara vissa delar. Centralt 
för att lyckas med utvärderingen är, att ställa sig frågorna, vad är det vi har? Vad vill vi 
uppnå?  

Utvärderingen kan visa på både bra och dåliga systemegenskaper. Denna kunskap är 
användbar och bör nyttjas vid en kravspecifikation då det efterföljande systemet tas fram. 
Processflödesanalys, är ett verktyg som används vid utvärderingar av produktionssystem. 
Med en processflödesanalys, tydliggörs vilka förbättringar som är möjliga att genomföra, 
samt vilka effekter de kan ge.  

4.8 Kritik mot Lean 
Att finna kritik mot Lean produktion, har varit svårt. Detta beror på att författarna till den 
litteratur som studerats varit mycket positiva till Lean. Den kritik som hittats, beskriver mera 
vad som sker, ifall de bakomliggande principerna inte används tillsammans, eller då 
kunskapen är bristfällig, för hur de olika delar bör användas.  
 
Enligt Sandkull och Johansson (1996), leder i många fall inte Lean produktion till, att 
monotona arbetsmoment försvinner. Trots att de som arbetar i produktionen, inte längre utför 
samma arbetsuppgifter hela tiden, kan de monotona momenten finnas kvar, genom att flera 
personer delar på dem. De som arbetar i produktionen upplever ofta att arbetet blivit mindre 
rutin, med hög upprepningskaraktär, eftersom de inte behöver syssla med samma saker hela 
dagarna. Att de får utföra olika saker, upplevs ofta positivt och döljer att de enskilda 
arbetsmomenten inte har blivit mindre monotona.  
 
Toyota använder sig av två-skift, på merparten av sina produktionsanläggningar. Genom två-
skift skapas en flexibilitet på så vis, att skiften kan förlängas då efterfrågan är hög och för att 
klara av de dagliga produktionsmål som finns. Dock har det lett till mycket övertid, vilket 
gjort att viss personal slitits ut snabbare. Problemet är knappast unikt bara hos Toyota. Som 
tidigare nämnts, beror det på att ett högre tidsutnyttjande av personalen, där däremot 
arbetsuppgifterna är mer varierande, jämfört med traditionell produktion. I västvärlden har 
istället belastningsproblemet, ”gömts under mattan”, genom att minska tidsutnyttjandet på 
personalen (Torvfelt, 1999). Där kvarstår källan till problemet, nämligen rutinarbete med hög 
upprepningskaraktär och avsaknad av arbetsrotation. 
 
En viss kritik har framförts mot att Lean i många fall, leder till ett minskat antal sysselsatta. 
Detta ligger inte alls i linje med de idéer som Lean produktion innebär. I dessa fall har inte 
filosofin bakom Lean, lyckats gå fram och skapa en förståelse för helheten. Tvärtom så 
innebär Lean, att medarbetarnas engagemang och kunnande om tillverkning tas tillvara, 
genom att ledningen skapar bra förutsättningar för detta. Att ersätta personal med högt 
automatiserade processer, är inte framgångreceptet bakom Lean (Liker, 2004).  
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4.9 Resultat av litteraturstudie 
Begreppet Lean produktion, är ett svårfångat begrepp, som är inte har några tydliga ramar. Att 
utveckla en produktion utifrån Lean teorin, är därför inte lätt och har inte heller någon entydig 
lösning. Det som kan sägas är, att Toyota har haft en långsiktig filosofi, som de arbetat efter i 
snart femtio år, oavsett konjunktursvängningar eller andra kriser, som påverkat bilindustrin 
under den tidsperioden.  
 
Lean-huset som presenterades tidigare (Figur 4.5), tydliggör att en stabil grund krävs, för att 
kunna tillgodogöra sig de andra byggnadsdelarna i Lean-huset. Det första som bör göras är att 
säkerställa, att en viss ordning och reda finns på arbetsplatsen. 5S är en arbetsmodell som 
syftar till att skapa fysisk ordning och reda, där det finns tydliga rutiner för var saker skall 
vara och hur ordningen kan uppehållas. Blücher (2004), stödjer detta då han menar att 5S är 
ett ”grundläggande verktyg för att skapa standard och stabilitet”, samt enkelt och ger snabba 
synliga resultat. Det är anledningen till, varför fokus har lagts på 5S, i den här studien. Ett 
första steg för Moelven och andra industriella trävolymbyggare, är därmed att arbeta med 
Lean i produktionen, genom införande av 5S.  
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5 Resultat 
I det här kapitlet presenteras resultaten av de observationer och intervjuer som genomförts i 
studien. Observationerna utgår ifrån Moelven Byggmodul i Säffle och beskriver nuläget på 
anläggningen. Intervjuerna är gjorda på tre företag som idag aktivt arbetar med ett 5S-arbete 
för att skapa ordning och reda i produktionen. Intervjufrågorna som ställdes finns i Bilaga 1.  

5.1 Resultat av observationer på Moelven Byggmodul 
Helt klart är att det finns verktyg och material väl tillgängligt, som inte används dagligen. Det 
finns fabrikslayouter upprättade, för var material och utrustning ska finnas placerat, men som 
i liten utsträckning, faktiskt stämmer med verkligheten på fabriksgolvet. Figur 5.1 är ett 
utmärkt exempel och representativt för hur exempelvis materialhanteringen ser ut på vissa 
ställen i fabriken. En fråga som kan ställas är, om allt på just den vagnen verkligen används.  
 

 
Figur 5.1. Arbetsvagn med många sorters skruvar 
 
Ordning och reda där var sak har sin plats, är något som jag upplevde saknades. Figur 5.2 är 
ett exempel på, hur dåligt organiserat det är på vissa platser. Stora ytor tas i anspråk, 
åtkomligheten för saker som finns placerat högt upp på hyllor är begränsad och kräver att en 
truck finns tillgänglig. I många fall står även saker i vägen för varandra och inget riktigt 
system finns, för hur material hanteras.  
 
För interiörkomponenter som beslag, lampor, skåp med mera finns det ett system där ett ”kit”, 
görs i ordning för varje enskild volym. Med ”kit” menas, att de interiörkomponenter som ska 
finnas monterade i en särskild volymbyggnad, samlas ihop på en pall eller i lådor, med 
korrekt kvantitet och sedan transporteras till rätt volymbyggnad. Under den tid som 
observationerna gjordes, fungerade inte ”kit-systemet” på det sätt som det var tänkt. 
Leveranserna skedde genom att någon beordrade muntligt och kompletteringar inträffade då 
det saknades komponenter eller kvantiteten var felaktig.  
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Figur 5.2. Exempel där materialhanteringen är dåligt systematiserat 
 
Det finns även bra försök att systematisera och organisera (Figur 5.3). Särskilt i verkstan, där 
olika arbetsmoment utförs som kräver ett mer hantverksmässigt jobb. Även i rör-förrådet 
fanns det bra exempel på materialhyllor som var märkta och saker som är plockade ur sitt 
emballage. Material som fanns i olika sorters emballage är återkommande och extra tydligt är 
det när det saknas en naturlig plats för alla olika artiklar och komponenter som är nödvändiga 
för att producera. Då en förutbestämd plats saknas, placeras exempelvis en pall med 
trädistanser, på den första tomma plats som finns tillgänglig, i anslutning till där montaget 
sker.  

 

 
Figur 5.3. Exempel på organiserade verktyg och material 
 
Material som blir svårtillgängligt, kan i många fall kräva trucklyft, för att göra det åtkomligt 
igen. På så vis kan ett nytt slöseri framträda, nämligen onödiga rörelser som tar tid och som 
dessutom i det här exemplet bidrar till en ökad trucktrafik. Det i sin tur innebär en försämrad 
och farligare arbetsmiljö som dessutom kräver resurser i form av personal, som sköter 
trucken. På så vis skapas oordning och den föder nya problem och slöserier växer fram som 
följd.  
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I träbyggnadsindustrin bildas det mycket byggdamm från gips-, trä- och installationsarbeten. 
De städrutiner som finns på Moelven, är av karaktären, att var och en städar efter sig. Det 
finns en kontinuerligt återkommande städning, som normalt sker på fredagar, innan helgen. 
Ansvarsområden för var städning sker, är däremot inte uttalat mer, än att var och en städar 
efter sig.  
 
Ett problem som noterades var att tömning (Figur 5.4) av skräpcontainrarna fungerade dåligt. 
På flera platser fanns överfulla behållare. Avsaknad av en container för träspill vid en 
sågstation, kan lätt medföra att spillet blir liggandes på golvet istället (Figur 5.5). 
 

 
Figur 5.4. Överfull skräpbehållare för isoleringsmaterial 
 

 
Figur 5.5. Träspill vid sågstation  
 
Generellt kan sägas, att det inte fanns några märkningar för, var vare sig material eller verktyg 
skulle finnas. I vissa fall kan det fungera mycket bra ändå, om outtalade rutiner finns i 
arbetslagen, så ett system faktiskt finns, genom att personal arbetat länge tillsammans så att 
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undermedvetna rutiner skapats. Det vill säga sådant, som inte upptäcks av en utomstående 
person, som besöker arbetsplatsen för första gången.  

5.2 Resultat från intervjuer 
Som tidigare nämnts kommer resultaten nedan ifrån intervjuer på tre företag som idag aktivt 
arbetar med Lean och 5S. De företagen, har ingen anknytning till den verksamhet som 
Moelven Byggmodul bedriver. 

5.2.1 Organisation och strategiarbete för 5S och Lean 
Samtliga av företagen har angett att arbetet med 5S och Lean, sker för att effektivisera 
produktionen och minska slöseriet. Ett av företagen påpekar även, att det är ett måste i den 
hårda konkurrens som idag råder inom bilindustrin, vilket lett till krav från koncernledningen, 
att effektivisera produktionen. Inget av företagen, har en långsiktig uttalad strategi, däremot 
så ser de 5S, som ett arbetssätt och inte som ett förbättringsprojekt.  
 
Alla tre företagen säger att deras ledning har varit den pådrivande parten, i arbetet med att 
förbättra produktionen, utifrån Lean-begreppet. Det är nödvändigt särskilt i bilindustrin, där 
globaliseringen och den internationella konkurrensen är stor. Samtliga säger, att 5S-arbetet 
skapar en god ordning och reda i produktionen och är en grundförutsättning för fortsatt 
utveckling av andra produktions- och kvalitetsområden.  
 
Alla tre företagen tillhör större koncerner, där det finns en central stab, som bara arbetar med 
ett strategiskt Lean-arbete. De bedriver utbildningar, har en bred kunskap inom Lean och den 
centrala stabens uppgifter, kan liknas interna konsulter. De centrala Lean-staberna kommer 
även med förbättringsprojekt och de sköter den övergripande styrningen och samordningen 
mellan de olika produktionsanläggningarna. Däremot finns en stor frihet för varje anläggning, 
att själva planera, hur genomförandet av olika projekt ska ske. Mycket av stödet som behövs, 
fås innan och under uppstarten av varje projekt och sedan minskar behovet vartefter. Alla tre 
anläggningarna som besöktes, har en lokal grupp som med hjälp av ledningens stöd, sköter 
och leder utvecklingsarbetet, som ständigt pågår. Dessa kallas Lean-koordinator, alternativt 
Lean-facilitator. De är länken mellan ledningen och produktionspersonal. 
 
Arbetet med 5S, har hos företagen startat på olika sätt, beroende på kunskapen som fanns 
sedan tidigare. Ett företag angav att de för några år sedan försökte införa 5S men att det 
arbetet stagnerade efter en tid och att lärdomar drogs ifrån det försöket. Ett annat företag 
valde att starta upp både 5S, standardiserat arbetssätt, kanban och ett bemanningssystem 
samtidigt.  
 
Det som är gemensamt är, att alla har valt att börja med ett pilotområde, för att hitta ett 
koncept, vare sig det rör sig om 5S eller något annat Lean-baserat arbetssätt. Flera argument 
angavs varför de använt pilotområden, framför att starta brett i hela anläggningen. Alla tre 
företagen sa, att det normalt uppstår mycket frågor i början och en osäkerhet finns hur 
operatörna ska göra vissa saker.  Eftersom de personer som kan hjälpa till, är en begränsad 
resurs, är det viktigt att området inte blir för stort. Detta just för att kunna ha möjligheten att 
stödja arbetet i den utsträckning som krävs. En annan faktor är att arbetet med 5S, gett tydliga 
och synliga resultat, så att det skapat ett intresse för personal på andra enheter och 
avdelningar. På så vis har ett visst engagemang byggts upp gratis. Detta är särskilt viktigt, när 
det gäller någon stor förändring, som faktiskt ett 5S-arbete kan innebära.  
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Samtliga företag upprättade tidsplaner för 5S vid införandet. Utöver en sådan fanns även en 
mer övergripande tidsplan, för flera pågående aktiviteter och utvecklingsarbeten. Ett av 
företagen pratade mera om en plan, som innehåller tidpunkter och vilka utbildningar som 
personalen behöver genomgå och utveckling av standard för arbetet.  
 
Arbetsgrupperna var ett område, som tydligt skiljde sig mellan företagen. I ett företag bedrevs 
produktion och förbättringsarbete, i samma arbetsgrupper där alla var involverade. Där har 
dessutom varje grupp en handledare, som leder förbättringsmöten. Därutöver finns en 
gruppledare och en kvalitetsansvarig, som sköter rapporteringen utåt. Grundtanken i det 
företaget, var att varje grupp själva ”äger” sitt arbetsområde. De ansvarar för verktyg och får 
planera sitt arbete som de vill. Ett annat företag uppgav, att beroende på projekt, så såg 
arbetsgrupperna olika ut, men grupperna bestod alltid av personer från samma 
tillverkningscell.  
 
Utbildning av produktionspersonal, har hos de tre företagen skett med hjälp av de interna 
”Lean-konsulterna”. Utbildningen av 5S, har varit på en grundläggande nivå, där även 
kopplingen till Lean produktion klarlagts. I samtliga produktions-anläggningar, fanns stora 
skyltar, som den i Figur 5.6. Antagligen används de för att påminna och visa 
produktionspersonalen, att alla hjälps åt för att förbättra produktionen.  
 

 
Figur 5.6. Skylt i produktionen hos IAC 

5.2.2 Genomförande (sortera, systematisera och städa) 
Alla tre företagen, började det praktiska 5S-arbetet med en grov sortering, som ju är första 
steget i 5S. Material, verktyg och andra saker, som inte var nödvändiga, för att kunna 
producera, avlägsnades. De sakerna placerades i pallkragar och kördes bort från 
produktionsgolvet. Mycket kasserades, men vissa saker valdes att placeras i lager och förråd, 
då behovet ansågs finnas senare. Därefter skapades platser för de saker som var kvar. 
Märkning på hyllor, verktygstavlor, skåp etc. så att var-sak-har-sin-plats.  
 
Två av företagen angav, att de från början valde att måla markeringar på golven, för att visa 
var de olika sakerna skulle stå, men det ena företagen kom fram till, att det inte var en bra 
lösning. Det företaget har för övrigt arbetat betydligt längre tidsmässigt med Lean och 5S. 
Förändringstakten var för stor, vissa saker omorganiserades ofta, där bättre platser hittades för 
att skapa bättre flöden. Även tejp på golven användes men ställde till problem när 
skurmaskinerna körde över dessa. Resultatet blev en sörja och massa kladd på golvet, så även 
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den lösningen förkastades. Idag används inga markeringar på golven. Istället tas bilder över 
den aktuella layouten för maskiner, material och verktyg. De anser, att det är lättare att 
uppdatera fotona och kräver en liten arbetsinsats, vilket är viktigt, när arbetsplatsen ständigt 
förändras. Det andra företaget använder sig fortfarande av markeringar på golvet men har inte 
arbetat lika länge med 5S. Företaget arbetar med 5S, på en del av produktionen och ska snart 
föra ut konceptet på resten av anläggningen. 
 
Två av de tre företagen, har klara städrutiner, där även underhållsarbetet är integrerat. 
Beroende på karaktär, sker städning och underhåll dagligen, veckovis eller mer sällan. I det 
tredje företaget, fanns ingen klarlagd avsatt tid till förbättringsarbete. Detta sker istället när 
produktionen stoppas. Stoppen styrs av deras kund (Saab), då allt tillverkas på order. Så när 
kunden får problem med någonting i monteringen påverkas även delar av systemet som är 
placerade tidigare i flödet. Det företaget angav, att de normalt har extraresurser tillgängliga 
för såkallad ”housekeeping”, vilket innefattar 5S-aktiviteter, såsom städning och underhåll.  
 
Ett av företagen har varje dag, ett fem minuters avstämningsmöte inom arbetsgrupperna, där 
även en Lean-koordinator är närvarande, för att kunna svara på frågor. Just närvaron 
påpekades flera gånger vara jätteviktig. De första veckorna vid införande, måste närvaron av 
experthjälp, vara hundraprocentig ansåg de. Det får inte uppkomma några tvivel eller 
tveksamheter, om varför 5S-arbetet ska utföras.  

5.2.3 Standardisera 
Ett sätt att standardisera, som redan nämnts, är just att använda sig av bilder på arbetsplatsen. 
Alla tre företagen, arbetar med arbetsbeskrivningar för olika stationer, som ska förenkla för ny 
personal, men även som hjälp, för att se att ingenting glöms bort. De fungerar alltså som en 
typ av kontrollista för personalen. Det som är tydligt, är att företagen i allt större uträckning, 
använder visuella beskrivningar med bilder, istället för textbeskrivningar. Ibland finns en kort 
kommentar, som förtydligar en svårighet i ett visst moment.  
 
Rutiner för underhåll och kontroll av verktyg och utrustning fanns organiserat på två av 
företagen. Ett företag, har kontroller som genomförs av operatören, innan någon produktion 
eller montering startar i anslutning till varje arbetsskift. Där används de bilder och 
arbetsbeskrivningar som finns och en checklista med ett antal punkter kontrolleras. Detta 
utfördes för att säkerställa funktionen på utrustningen. Det andra företaget, använde ett 
liknande system, där en större frihet ligger på den enskilde operatören, att under varje skift gå 
igenom sin egen utrustning.  
 
Revisioner och genomgång, av hur väl 5S-arbetet fungerar, fanns hos samtliga företag. Det 
som skiljde var av vem och när de genomfördes. De som arbetat längst tid med 5S, utförde 
såkallade ”Gemba-ronder”. Gemba är ett japanskt ord, som innebär att platsen där problemet 
finns, alltid ska sökas upp. Under ronderna som genomförs varje vecka, går de två Lean-
koordinatorerna tillsammans med ledningen, ut i produktionen och tittar på verksamheten 
tillsammans och betygsäter några olika områden, som rör ordningen på arbetsplatsen. 
Dessutom har samma företag årligen en stor revision, där varje enskild arbetsgrupp, 
betygssätts på en rad olika områden. Tidigare genomfördes revisionerna av olika personer, 
men det konstaterades att bedömningarna gjordes olika och det blev svårt att jämföra 
grupperna sinsemellan. Därför granskar numera samma personer alla områden i anläggningen. 
På så vis kan en jämförelse ske, mellan de olika arbetsgrupperna. Några av dem har lyckats 
skapa en bra förändringskultur, där samtliga drar åt samma håll. I de fallen blir även poängen 
vid revisionerna väldigt höga och därför ändras poängskalan och kraven skärps ytterligare. 
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Tanken är att det inte ska vara möjligt att få högsta poäng, vilket ger insikt till 
produktionspersonalen, att det alltid finns rum för förbättringar.  
 
Ett företag använder en annan metod, att genomföra revisioner av 5S. Det sker genom att låta 
arbetsgrupperna själva, göra bedömningen på andra grupper. Det företag som använder den 
metoden, gör det främst för att kartlägga i vilken utsträckning och hur aktivt 5S-arbetet sker. 
Ibland utför också företagsledningen revisioner, i de olika produktionsgrupperna. Det tredje 
företaget uppgav, att varje operatör, har ett eget revisionsområde, som är skilt från det som 
personen arbetar vid. Där sker revisionerna varje månad, utifrån en checklista. 
Sammanfattningsvis kan sägas, att alla tre företagen genomför revisioner men på olika sätt.  

5.2.4 Skapa vana  
Inget av företagen, hade någon konkret strategi eller använde sig av något särskilt arbetssätt, 
för att Skapa vana. Att ständigt efterfråga och själva visa intresse, från ledningens sida var ett 
sätt att hantera frågan. Ett annat företag sa att de, oavsett om det rör sig om 5S-arbete eller 
något annat förbättringsarbete, så gäller det att hela tiden stärka engagemanget. En lösning 
som de tror på, är att utse olika ansvariga operatörer för varje projekt. Ett annat sätt, är genom 
att ständigt arbeta med två stycken pågående förbättringsområden varje kvartal. De får inte 
vara för stora, så de tar för mycket resurser både i avseende på tid och på ekonomi. Tredje 
företaget svarade, att de genom att mäta utvecklingen på olika områden, kunde se ifall 
exempelvis 5S-arbetet, hade en negativ utveckling. I så fall ökas fokus på just 5S om arbetet 
börjat stagnera.  
 
Den största svårigheten som uppgavs av samtliga, var att hålla uppe engagemanget. Att inte 
släppa ett förbättringsområde när ett nytt förbättringsarbete startar upp, var något som 
upplevdes som viktigt. 
 
För att skapa en vana med 5S-arbete, så att det inte bara utgör en punkinsats eller ett projekt 
under en begränsad tid, har företagen olika lösningar. Ett företag hade tidigare försökt införa 
5S, men fick avbryta arbetet, då bristen på engagemang från ledningen minskat, vilket 
medförde att de resurser som behövdes blev för små för att kunna arbeta på ett bra sätt. 

5.2.5 Resultatmätning utifrån 5S-arbete 
För att kunna mäta resultaten av 5S-arbete använder alla tre företagen sig av någon form av 
nyckeltal eller parametrar. Det påpekades också, att det ofta är svårt att särskilja resultat från 
ett specifikt förbättringsarbete, med arbete från andra områden. Mätningen som görs, sker i 
samband med de revisioner, som tidigare nämnts. Två av företagen använder tal som används 
inom hela koncernen och som därigenom möjliggör att jämförelser kan göras mellan 
fabrikerna. Dessutom har det ena av dessa två företag, tagit fram ett gruppbelöningssystem för 
förbättringar, som genomförs av gruppen själva. Mätetalen generar också engagemang 
genom, att det mellan en del arbetsgrupper blir en tävling, att visa framfötterna och vara 
duktiga.  
 
Det tredje företaget har en särskild mall för enbart 5S och säkerhet. Där poängsätts fem olika 
områden som utrustning, personlig skyddsutrustning, sjukvårds- och nödutrustning, 
arbetsplats samt operatörsunderhålluppföljningar. Samtliga redovisar sina resultat via Lean-
tavlor, där all information om pågående, kommande och uppföljning av tidigare projekt finns 
presenterat.
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6 Analys, slutsatser och diskussion 
Här är den avslutande delen i rapporten bestående av en analysdel utifrån de utförda 
observationerna hos Moelven, slutsatser i form av en arbetsmodell för 5S och till sist en 
avslutande diskussion. 

6.1 Analys av utförda observationer på Moelven 
Analysdelen utgår ifrån de observationer som presenterades i avsnitt 5.1. Utgångspunkten för 
analysen är 5S (Sortera, Systematisera, Städa, Standardisera och Skapa vana). 

6.1.1 Sortera 
Eaton och Carpenter (2000), menar att den stora vinsten med att sortera bort saker som inte 
används, är att det krävs mindre tid, att både hitta det som verkligen behövs och flytta runt 
onödiga saker. Både rörelse- och transportslöseriet kan alltså minskas, vilket påverkar både 
produktiviteten och arbetsmiljön positivt, enligt Bicheno (2004). En annan vinst som stöds av 
Eaton och Carpenter (2000), är att arbetsplatsen både ser ut och känns mer öppen, då ytor 
frigörs.  
 
Att hos Moelven, sortera bort saker som inte används dagligen eller regelbundet, medför att 
de sakerna som faktiskt används, blir mer lättillgängliga samt enklare att finna, när de väl 
behövs. I en del fall kan det tänkas, att det är svårt att få en överblick, för att kunna genomföra 
en grov utsortering och där kan det först behövas en systematisering av arbetsmiljön, för att få 
ett bättre resultat av en sortering.  

6.1.2 Systematisera 
Systematisera, kan enklast sammanfattas med ”en plats för allting och allt är på sin plats”. 
Väldefinierade, tydliga markeringar och lagerhyllor förenklar även materialhanteringen och är 
en grundförutsättning för att skapa ett välfungerande behovsstyrt flöde. Eaton och Carpenter 
(2000), menar att produktiviteten normalt ökar med 10-30 %, bara genom att sortera och 
systematisera arbetsplatsen.  
 
Enligt Ho (1997), handlar systematisera om, hur snabbt de nödvändiga sakerna kan nås och 
placeras tillbaka, efter att sakerna inte längre behövs. Att ta godtyckliga beslut för var saker 
ska placeras, är inte det bästa sättet att minska slöseriet. Istället ska beslut fattas utifrån fakta, 
som är underbyggd av analyser, om varför det tar så lång tid att nå och placera tillbaka vissa 
saker. Systematiseringen bör eftersträva ett system, som alla kan förstå, följa och underhålla 
(ibid). 
 
De stora ytor, som idag tas i anspråk hos Moelven av material skulle kunna organiseras på 
tydligare sätt. Att systematisera och organisera platser för material och då utgå ifrån material 
som är skrymmande och tar mycket plats kan vara ett sätt. Det skulle kunna leda till att saker 
som idag är svårtillgängliga, då blir mer lättillgängliga.  
 
Att aktivt använda de fabrikslayouter som faktiskt finns, kan vara ett sätt att systematisera 
produktionen. Just systematiseringen, kan hos Moelven vara nyckeln, för att senare lyckas 
skapa rutiner och standardisera arbetsplatsen och därigenom upprätthålla och förbättra dessa. 
Tydliga märkningar för material och verktyg där det inte råder något som helst tvivel om var 
olika saker finns, kan vara ett sätt att även förenkla sorteringssteget.  
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Ett annat slöseri som uppmärksammades och som kan organiseras, är alla de olika emballage 
för material som används. Förutom att alla emballage är olika märkta, så försvårar de en 
visuell kontroll av det faktiska innehållet och mängden, då materialet inte alltid är synligt 
genom förpackningen.  

6.1.3 Städa 
Städa innebär enligt Eaton och Carpenter (2000), att skapa en attityd, som inte tolererar smuts 
och en oordnad arbetsmiljö. Ho (1997), påpekar att det är viktigt att städning utförs av alla i 
organisationen, från ledning till produktion. Detta för att alla, ska inse nyttan av att städa och 
ha samma inställning. Att städning hos Moelven, sker på fredagar i produktionen är bra, så att 
en välstädad arbetsplats möter produktionspersonalen, vid en ny vecka.  
 
Den städfilosofi som Moelven använder sig av där att alla städar efter sig själva, är också bra 
och stödjer det som Ho (1997) påpekat. Tyvärr var det tydligt, att när inte stödfunktioner 
runtomkring fungerar, som exempelvis tömning av skräpcontainrar, så ger det resultat på 
ordningen eller upplevelsen av ordning. Istället har det på vissa platser bildats högar med 
materialspill (Figur 5.5), som förutom att de försvårar att städning kan utföras på ett bra sätt, 
även ger nya slöserier, i form av att materialspillet måste hanteras en extra gång innan det 
hamnar på rätt plats. Det kräver resurser, som då måste tas någonstans ifrån, och vilket i sin 
tur kan leda till, att städningen kan bli lidande, då den eviga frågan ställs av 
produktionspersonalen: Ska vi städa eller ska vi producera? Egentligen är det nog inte 
städningen, som är roten till problemet och slöseriet, utan det som styr städningen, nämligen 
rutinerna för städning.  

6.1.4 Standardisera 
Att standardisera innebär utifrån 5S-modellen, att göra de tre första S:en till vanor genom 
tydliga instruktioner och rutiner, för vad som gäller på arbetsplatsen (Hirano, 1996). De 
uttalade städrutinerna hos Moelven, som sker på fredagar, är som sagt bra, men genom att 
skapa tydligare rutiner för ansvarsområden för de stödjande funktionerna, kan nog ett visst 
slöseri minska. Standardisering kan även innebära, hur information om rutiner ska publiceras, 
för att nå de anställda. Det kan också innebära hur verktygsskåp och arbetsbänkar ska 
arrangeras, för att underlätta för arbetsrotationer och skapa en gemensam standard, för både 
verktyg och material.  
 
Standardisering kan även appliceras på andra objekt som materialhantering. Det ”kit-system”, 
som idag används på Moelven, är ett bra sätt att skapa struktur i materialhanteringen. ”Kitten” 
innehåller interiörkomponenter för varje enskild modul och som görs i ordning i en 
materialavdelning. Det kan däremot utvecklas vidare genom att nyttja 
standardiseringsprocessen i ett 5S-arbete, t.ex. genom att:  
 

• Skapa tydliga märkningar på varje ”kit” som även kan hålla en gemensam standard 
med övrigt material 

• Nyttja det faktum att det är en återkommande hantering även om innehållet i 
”kitten” varierar beroende på projekt och volymtyp 

• Skapa en särskild plats för dessa ”kit” dit de kan levereras i rätt tid när behovet 
finns med hjälp av ett enkelt visuellt system såsom kanban 
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Precis som Warwood och Knowles (2004) säger, gäller det att använda kreativitet och 
innovation, för att skapa hållbara rutiner. På så vis kan onödigt slöseri undvikas, genom att 
förhindra onödiga förflyttningar och väntan, som uppstår hos arbetsmoment, som ligger 
senare i produktionsflödet.  

6.1.5 Skapa vana 
Även om resultat kan åstadkommas snabbt, genom användande av 5S, bör det finnas en 
strategi för skapa vana och ge ständiga förbättringar (Eaton och Carpenter, 2000). Det 
bekräftas av Hirano (1996), som hävdar att 5S inte bara handlar om att skapa ordning och 
reda, utan att också säkerställa att det tillståndet kan upprätthållas. Ett sätt att säkerställa att de 
standarder som införts verkligen efterföljs, är genom revideringar, där arbetsplatsen 
poängsätts. I en produktionsanläggning som Moelvens fabrik i Säffle, där projekten som 
produceras har en hög upprepningskaraktär, finns det stora möjligheter att skapa strukturer 
och rutiner för sådant, som hjälper till att skapa ordning och reda. Då det i dagsläget inte 
bedrivs något systematiskt 5S-arbete, är det svårt att analysera nuläget, utifrån ett ”Skapa 
vana”-perspektiv. 
 
Warwood och Knowles (2004), hävdar att skapa vana innebär, att använda kreativitet och 
innovation tillsammans med disciplin, för att upprätthålla de andra fyra S:en (Sortera, 
Systematisera, Städa och Standardisera). Ho (1997), menar att skapa vana, är en process som 
uppnås genom övning och repetition av rutiner. Det kan också ses som en integrerad del, i den 
industriella säkerheten och då med avseende på arbetsmiljö.  
 
Ho (1996), anser att engagemang från översta ledning och genom hela organisationen, är 
viktigt för att ge en bibehållen effekt av 5S-införande, men också betydelsen av att ha en 
såkallad 5S-champion, som leder organisationen i arbetet med 5S.  
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6.2 Slutsatser och arbetsmodell 5S 
En stor svårighet med Lean, är avsaknaden av en tydlig definition och vad som innefattas av 
begreppet Lean produktion. Det kan ifrågasättas varför det behövs, när det här arbetets mål 
var att ta fram en arbetsmodell för 5S, utifrån Moelvens situation. Att arbeta med 5S, handlar 
till stol del om, att tänka Lean på ett praktiskt sätt. Genom att lära sig se och upptäcka slöseri i 
verksamheten, finns det stora möjligheter att hitta förbättringsområden. För att skapa en stabil 
grund i produktionen, kan 5S användas av två anledningar. Arbetssättet skapar ordning och 
reda, samt att det är ett bra sätt för att lära sig arbeta med ett kontinuerligt förbättringsarbete. 
Det som framkommit, från både litteraturstudien och intervjuerna är, att mycket av 
förbättringsarbete, handlar om att lyckas skapa en förändringskultur i verksamheten, där alla 
är involverade och tar ett ökat ansvar.  
 
Arbetssättet 5S, är ett bra sätt för Moelven Byggmodul, att starta upp ett Lean-baserat 
förbättringsarbete i produktionen. Möjligheterna är många och det gäller för ledningen att 
våga satsa och ge resurser åt ett 5S-arbete. Vinsterna som kan fås är många. Ökad 
produktivitet, en öppnare och säkrare arbetsmiljö, ett ökat engagemang hos medarbetarna, och 
frigörande av resurser. Listan kan göras lång. En produktivitetsökning hos Moelven, har sitt 
ursprung i allt slöseri som faktiskt finns där idag. 5S-arbetet är ett sätt att frigöra resurser från 
sådant som idag, inte skapar något mervärde för kunden, för att sedan kunna använda de 
frigjorda resurserna för värdeskapande processer.  
 
För att återkoppla till två av de frågeställningar som arbetet skall besvara, så har en 
arbetsmodell för 5S tagits fram, utifrån de resultat som studien gett. De båda frågorna som 
besvaras i arbetsmodellen är: 
 

• På vilket sätt bör 5S införas, för att ge en kvarstående förändring? 
• Vilka faktorer är viktiga vid ett arbete efter 5S-modellen? 

 

6.2.1 Organisation och strategiarbete för 5S och Lean 
Innan ett införande av 5S-arbete, är det viktigt att planera införandet och ställa sig frågan, vad 
som är målet med arbetet. Är målet att skapa en långsiktig förbättring eller ska arbetet 
bedrivas som ett projekt, under en begränsad tid, där resultaten blir temporära? Arbetet med 
5S är tänkt, att användas som ett kontinuerligt arbetssätt, för att ge kvarstående effekter i form 
av en arbetsmiljö, där alla saker har sin plats och som hela tiden förbättras. Arbetsmodellen 
som presenteras här, utgår ifrån ett långsiktigt arbete. Ett viktigt påpekande är, att det inte 
finns något entydigt svar på hur 5S-arbetet bör bedrivas, för att vara framgångsrikt, men att 
det trots allt finns faktorer att tänka på. Några uttalade faktorer som bör beaktas, vid införande 
av ett långsiktigt 5S-arbete är: 
 

• Utbildningar 
• Studiebesök på andra företag 
• Upprätta en tidsplan för genomförande 
• Bestäm pilotområde 
• Planera hur arbetsgrupperna ska utformas 

 
Planera vilka utbildningar som kan krävas och vilka som ska genomgå utbildningar. All 
personal som arbetar i produktionen, behöver någon form av grundutbildning i Lean och 5S 
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för att se sambanden mellan en välskött arbetsplats, minskat slöseri och en ökad effektivitet i 
produktionen. Det är viktigt att alla att inser, att resultatet av 5S-arbete, frigör tidsresurser och 
inte bara stjäl dyrbar produktionstid.  
 
Att genomföra studiebesök, hos andra företag som redan bedriver ett 5S-arbete, kan vara ett 
bra sätt att både inspirera och skapa ett engagemang. Moelven Byggmodul i Säffle är 
dessutom lokaliserad i en region, där några av de mer omskrivna företagen i Sverige som 
arbetar med Lean och 5S finns. Note i Torsby, Lars Höglund AB i Töcksfors och Arvika 
Gjuteri är några exempel på företag i regionen. 
 
Upprätta en tidsplan för genomförande av 5S-aktiviteter. En avsaknad av tidplan, kan medföra 
att aktiviteter förläggs till en senare tidpunkt och engagemanget och intresset minskar. 
Dessutom kan införandet, planeras in i produktionen, så att det inte stör. Det kan vara dumt att 
utföra en aktivitet, precis när omställning sker i anläggningen, från ett projekt till ett annat.  
 
Att finna en bra form på arbetsgrupperna för 5S, kan ta lång tid. Det finns några olika vägar 
att gå. Antingen startas helt nya förbättringsgrupper upp, som är oberoende av hur 
produktionen eller verksamheten i övrigt är utformad. Dessa kan vara tvärfunktionella, alltså 
bestå av personer från olika processer. En fördel med tvärfunktionella förbättringsgrupper är, 
att det ger nya perspektiv och möjlighet för personalen att se till systemets bästa och inte 
enbart till en viss process. Att använda sig av grupper, som består av samma personer, som i 
den ordinarie produktionen, är nog dock att föredra, särskilt för 5S. På så vis, kan grupperna 
själva få organisera sitt eget arbete och ta ett större ansvar för sitt eget arbetsområde. 
Dessutom har de stor kunskap och förmodligen även många bra idéer om, hur arbetsplatsen 
kan utformas, för att göra den bättre.  
 
Börja 5S-arbetet på ett pilotområde. De främsta anledningarna till det, är att kunna ha 
möjlighet att hitta ett bra koncept och lösningar på hur saker och ting ska organiseras och 
utformas. En annan viktig anledning, är att det uppkommer många frågor, som måste kunna 
besvaras och då krävs det, att det finns någon 5S-expert tillgänglig, som kan hjälpa till. För 
det tredje, så kan de synliga resultaten, skapa intresse hos övriga i anläggningen för 5S. Med 
fördel startar även kontoret och ledningen upp ett 5S-arbete, för att själva få kunskap om 5S 
och dessutom föregå med gott exempel. 5S kan även appliceras på administrativa delar och 
inte bara i produktionen. 

6.2.2 Genomförande (sortera, systematisera, städa) 
Genomförandet av 3S (sortering, systematisering och städning) utförs med fördel genom att 
nyttja följande steg: 
 

• Sortera ut det som används och kassera det som inte används 
• Ordna en naturlig plats för alla saker, det får inte råda någon tveksamhet om 

var alla saker har sin plats 
• Använd bilder som visuell kontroll 
• Inför daglig städning med klara ansvarsområden 
• Genomför dagliga avstämningsmöten, för att samordna produktion med 5S-

aktiviteter 
 
Utsortering av vad som är nödvändigt eller inte, för att kunna producera är det första steget. 
Hur detta ska genomföras, bör bestämmas av ledning och produktionspersonal tillsammans. 
Erfarenheten från andra fall säger att de saker som det råder en tveksamhet över bör kasseras. 
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Vissa saker kan eventuellt lagras, om behovet finns inom en snar framtid. Se bara till att det 
görs i ordning en tydlig plats, där det även går att återfinna de sakerna. 
 
Att skapa en naturlig plats för verktyg och material tar tid. Det som bör eftersträvas är, att 
hela tiden förbättra och hitta nya, bättre platser att placera verktyg och material på. Regeln för 
att systematisera är att det inte får råda någon tvekan om var sakerna har sin plats. Det är 
bättre att vara övertydlig, än att det uppstår tveksamheter och osäkerhet. Markeringar på golv 
för material och utrustning är bra, om inte förändringstakten är för stor. Då kan bilder vara ett 
bättre sätt. De ger dessutom en visuell kontroll och ett tränat öga upptäcker enkelt om något 
saknas. En kombination av de båda metoderna kan också fungera, om material exempelvis 
kategoriseras i olika grupper, projektspecifikt och allmänt material. För material som är 
projektspecifikt, kan bilder användas och för grundmaterial som används i alla projekt, kan 
golvmarkeringar användas.  
 
Daglig fem-minuters städning, bör också införas, för att hålla arbetsplatsen ren och snygg. 
Städning är särskilt viktigt i en miljö, som den i industriellt byggande, där det bildas mycket 
farligt byggdamm och stora mängder skräp. I städningen, bör de gemensamma områdena 
också städas och där kan det krävas tydliga ansvarsfördelningar, för att säkerställa att det 
utförs.  
 
Ordna även ett fem-minuters uppstartsmöte varje dag, där frågor om 5S, kan ställas till en 5S-
expert, samt där dagens aktiviteter och produktion kan gås igenom. Mötena är även bra för att 
visa engagemang från ledningens sida, genom att visa att 5S-arbetet efterfrågas.  
 
Systematiseringen är i Moelvens fall viktigt, för att senare kunna standardisera. 
Sorteringssteget, kommer hos Moelven kunna frigöra stora ytor och för att inte samma 
situation ska återkomma, måste tydliga platser skapas för det som finns kvar. På samma sätt 
som slöseri skapar nytt slöseri, så kan en liten förbättring, ge många andra förbättringar. 
Förutom att frigöra ytor, kan även saker som är svårtillgängliga idag, bli mer lättillgängliga. 
En annan positiv bieffekt är, en säkrare arbetsmiljö eftersom mindre trucktrafik uppstår, då 
behovet av trucklyft minskar.  

6.2.3 Standardisera 
Standardisera kan låta tungt och lite statiskt. Men det handlar om att skapa bättre 
förutsättningar och göra arbetsplatsen enkel och tydlig att följa, så att inga misstag eller 
tveksamheter uppstår om var saker ska placeras. Helt enkelt skapa rutiner och arbetssätt så att 
resultaten av de tre första stegen (sortering, systematisering och städning) kan upprätthållas. 
Varje enskild organisation och företag, bör själva utforma sina egna standarder som är 
välanpassade efter den verksamhet som bedrivs just där. Däremot kan det fastlås, vad som i 
Moelvens fall kan standardiseras. 
 

• Skapa en gemensam utformning av verktygsskåp, arbetsbänkar och 
emballage för material  

• Upprätta arbetsbeskrivningar, som placeras väl synliga där arbetet bedrivs 
• Integrera underhåll i de dagliga aktiviteterna 
• Skapa tydliga mallar för revisioner och resultatmätning 
 

När det skapats en plats för alla saker, gäller det att skapa en utformning för dessa saker som 
är tydlig och enkel att förbättra. Det handlar mycket om, att testa sig fram för att hitta bra 
lösningar och därför är det bra, att börja arbeta med 5S på ett pilotområde. Det är viktigt att 
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produktionspersonalen själva får styra, hur utformningen ska vara, eftersom den är till för 
dem. Det får dem dessutom att känna ansvar, vilket kan leda till ett större engagemang, när de 
själva har möjlighet att förbättra sin arbetsmiljö. En risk är, att resultatet inte blir bra om 
personalen inte uppmuntras och får de resurser som är nödvändiga, för att kunna hitta bra 
lösningar. 
 
Låt därför produktionspersonalen själva, upprätta arbetsbeskrivningar för de processer de 
arbetar vid. Det förenklar för arbetsrotation och fungerar också som checklistor, så att inget 
arbetsmoment eller någon komponent glöms bort. Arbetsbeskrivningar gör ingen nytta i en 
pärm i en annan del av anläggningen, utan ska finnas där arbetet bedrivs. Använd bilder 
istället för textbeskrivningar, då de är lättare att uppdatera. 
 
Om ett underhållsbehov finns för utrustning, så integrera underhållet i det dagliga arbetet 
tillexempel i samband med städningen. Även för underhållet kan checklistor upprättas, med 
hjälp av bilder, för att säkerställa att ingenting utelämnas. 
 
För att senare kunna mäta och göra jämförelser av ordningen med tidigare status, så kan en 
revisionsplan upprättas. Den bör innehålla vad som ska kontrolleras, när det ska göras, vem 
som ska göra det och hur revisionen ska ske. Det kan vara bra, att veckovis göra light-
revisioner, för att visa att 5S-arbetet efterfrågas.   

6.2.4 Skapa vana 
Den största svårigheten när företag börjar arbeta med 5S, är att det inte leder till den 
kvarstående effekt, som var tanken när arbetssättet infördes. Det finns ingen entydig lösning 
för hur det kan uppnås. Den slutsats som däremot kan dras, är att det är viktigt att från 
ledningens sida, alltid efterfråga 5S-arbetet. Självklart kan 5S-arbetet vara intensivt under en 
uppstartsperiod, för att sedan minska och då är det bra om det finns en strategi, så att 
engagemanget inte försvinner. Här kommer några idéer för att göra 5S till en vana och ett 
kontinuerligt arbetssätt. 
 

• Ledningen måste efterfråga 5S-arbetet 
• Genomför årliga revisioner – utför resultatmätning 
• Inspireras av andra företag för att stärka engagemanget 

 
Resultaten av ett förbättringsarbete som 5S måste mätas. Revisioner är ett sätt som kan 
användas. Det svåra kan vara att hitta nyckeltal och parametrar, som är enkla att mäta på ett 
trovärdigt sätt. Lika viktigt är det att presentera resultaten för personalen på ett bra sätt. Skapa 
tydliga 5S-tavlor som finns lättillgängliga för alla. Även tavlorna kan få ett standardiserat 
utseende. Exempel på det finns i Bilaga 2. Mätningen kan också ha den effekten, att det ger 
ett ökat engagemang i arbetsgrupperna. Resultatmätningen har alltså även påverkan på hur väl 
5S-arbetet faller ut, då det kan leda till att skapa ett ökat engagemang att upprätthålla, 
förbättra och göra 5S till en vana. Ett intressant sätt att se hur väl arbetsplatsen är organiserad, 
är genom att mäta mängden trucktrafik. Detta är något som skulle kunna appliceras på 
Moelvens anläggning, där trucktrafiken var klart signifikant.  
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6.3 Diskussion 
Det finns ingen enkel eller självklar väg, att förbättra produktionen. Det är det enda som kan 
fastslås. Däremot så är det fakta, att företag i den traditionella tillverkningsindustrin, som 
arbetar med ett Lean-baserat förbättringsarbete, har en högre produktivitetsökning, än de 
företag som inte arbetar med Lean, enligt Berglund (2005). Att skapa ordning och reda, ger en 
grund för fortsatt utveckling och därför är 5S, ett intressant arbetssätt för Moelven och andra 
trävolymbyggare. Det finns mycket kunskap och erfarenhet i den traditionella industrin, som 
trävolymbyggare kan och borde dra mer nytta av.  
 
Att se slöseri kan vara svårt. Därför kan ett arbetssätt som 5S, vara bra då det systematiskt 
angriper flera slöserier, om arbetssättet används på rätt sätt. Hos Moelven kan 
systematiseringssteget vara en bra start, för att få ut mer av sorteringen. Alternativt kan en 
grov sortering utföras först och sedan systematisera, för att sedan göra om sorteringen. 
Anledningen är att det är svårt att få någon överblick över var saker finns och vad som finns. 
Observera, att de tankarna bygger på de observationer som gjorts och den kunskap som jag 
har.  
 
En intressant målsättning, som ett av de intervjuade företagen hade, var att ingen lagring på 
hyllor i fabriken, ska förekomma över cirka två meters höjd. Eller rättare sagt, var målet, att 
ingen hylla fick sträcka sig högre än, att personalen får en överblick över hela anläggningen. 
Under besöket var den målsättningen inte långt borta och endast på ett par ställen uppfylldes 
inte det målet. En sådan målsättning är klart mätbar och ger synbara effekter, samt att det kan 
medföra andra positiva resultat.  
 
Som tidigare nämnts, så kan truckanvändandet, vara ett annat sätt att mäta hur väl organiserad 
arbetsplatsen är. Mycket av arbetet med 5S, handlar om att vara kreativ och hitta små enkla 
lösningar på vardagsproblem. Utan engagerade medarbetare, som ser möjligheterna istället för 
svårigheterna, är det däremot svårt att lyckas.   
 
Den arbetsmodell som presenterades i avsnitt 6.2 kan mycket väl användas av andra företag 
och trävolymbyggare än Moelven Byggmodul. Förhoppningen är, att ett 5S-arbete startas upp 
som resultat av den här studien hos Moelven men för att det ska ge den kvarvarande 
förändring som är tanken, måste ledningen tro på arbetssättet. Utan ledningens fulla stöd och 
engagemang är det svårt att lyckas införa 5S, med en långvarig effekt. På hemsidan 
(http://www.leanforum.se) finns en självutvärdering, som kan användas för att undersöka hur 
produktionspersonalen upplever  hur väl organiserad arbetsplatsen är. Självutvärderingen är 
ett första steg att börja mäta och sedan utifrån fakta, kan beslut tas. Förutom 5S, finns det 
många andra verktyg som baserar sig på Lean-tänkandet. Hur applicerbara dessa är på 
trävolymbyggande är svårt att säga, men många av dem kan säkerligen användas, för att 
utveckla produktionen ytterligare.  
 
Lean-baserade arbetssätt och 5S, handlar till stor del om att lyckas skapa en förändringskultur 
på arbetsplatsen, där medarbetarnas kunskap och engagemang, tas tillvara på ett bättre sätt. 
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 BILAGA 1 

BILAGA 1 - Intervjufrågor 
 
Frågor kring Lean produktion och 5S – Organisation, strategier 
 

1. Vad är det som har initierat arbetet med Lean och 5S? 
 
2. Finns det någon övergripande långsiktig strategi? 
 
3. Finns det någon huvudansvarig för 5S och Lean(Lean champion) och som även 

fungerar som expert i företaget? 
 

4. Har personalen genomgått någon utbildning? 
- Om så vilka och var skedde det? 
- Eventuell extern partner? 

 
5. Hur ser arbetsgrupperna ut, konstellationer? Är alla involverade i projekten?  
 
6. Hur gick uppstarten till? 

- Bred front eller pilotområde? 
- Varför valdes bred/pilot, var det rätt? 
 

7. Har det upprättats någon tidsplan för 5S arbetet? 
 
Genomförande - Sortera, Systematisera, Städa  
 

8. Hur har ni rent praktiskt gjort? 
- beskrivning av det praktiska arbetet 
- svårigheter? 
- bilder, före och efter? 
- rutiner för städning? 
- avsättning av tid? 

 
9. Ser ni något direkt fel i upplägget som ni skulle ha gjort annorlunda?  

 
Standardisera 
 

10. Finns det någon angiven ansvarsfördelning som förenklar och klargör 
ansvarsområden? Isåfall vad/hur?  

 
11. Är de 3S:en integrerade i de vanliga arbetsaktiviteterna? 

 
12.  Följer ni kontinuerligt upp hur väl arbetet med 3S fungerar, hur/vilka agerar vid 

eventuella problem? 
 
Skapa vana 
 

13. Har ni någon strategi för att 5S- arbetet inte ska stagnera och personalen tappar 
intresset? 

 
Resultat 

 



 BILAGA 1 

 
14. Använder ni er av något mätverktyg för att mäta resultatet av 5S och Lean? (Tex IVF 

självutvärdering) 
 
Prestationstal: 

- Genomlopptid 
- PIA 
- Lageromsättningshastighet 
- Ställtider 
- Sjukfrånvaro 

 
 



 BILAGA 2 

BILAGA 2 – Exempel på utformning av arbetsplats 
 

 
5S-tavla där resultatmätning finns presenterat för några olika områden 
 
 

 
Utformning av verktygsskåp med bild för visuell kontroll 
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	1 Inledning
	1.1 Bakgrund

	Byggindustrin står idag inför stora förändringar, krav från riksdag kommer allt tätare om att byggandet måste bli mer effektivt, hus ska göras energisnålare och byggkostnaderna måste minska. NCC har med sitt husprojekt NCC komplett flyttat nivån för industrialiserade byggprojekt och det talas om ett paradigmskifte i det fallet. Huruvida det stämmer får vara osagt men helt klart är att mycket sker inom byggbranschen för att utnyttja resurserna på ett bättre sätt. 
	Trä är ett byggnadsmaterial som medför goda möjligheter då det gäller industrialisering och en ökad effektivitet. För träbyggnadsindustrin finns därmed stora möjligheter att producera hus med en hög färdigställandegrad i produktionsanläggningar då trä är ett lätt byggnadsmaterial. Den Nationella träbyggnadsstrategin (Ds, 2004) har till uppdrag att främja användandet av trä i flerbostadshus och offentliga byggnadsverk. Trots det ligger det industrialiserade träbyggandet långt efter den traditionella tillverkningsindustrin när det gäller utveckling och effektivitet (Gann, 1996). 
	Den traditionella tillverkningsindustrins effektiviseringar och ansträngningar som gjorts de senaste åren kan till stor del kan sammanfattas av begreppet Lean produktion. Enligt Berglund (2005) så har den genomsnittliga produktivitetsutvecklingen varit 14 procent under den tid då ett Lean-baserat arbete pågått på dessa företag. Detta att jämföra med 5 procent för hela sektorn varuproducenter. 
	Trävolymbyggande (TVB) är ett byggnadssätt (kapitel 3) för att industrialisera träbyggandet. I Sverige finns det fyra företag som är trävolymbyggare med egna produktionsanläggningar. Dessa TVB-företag är: Moelven Byggmodul, Norvag Byggsystem, Lindbäcks Bygg och Flexator. Ett sätt att utveckla produktiviteten i trävolymbyggandet skulle kunna ske genom metoder och arbetssätt som bygger på Lean-begreppet. 
	Det finns många svårigheter för att lyckas skapa effektiva produktionsprocesser och en stor kunskap finns främst inom bilindustrin. Där sker en ständig utveckling bland annat på grund av den alltmer växande globala marknaden som medför att konkurrenssituationen hela tiden ökar. Toyota anses idag, ha det bäst fungerande produktionssystemen sett över alla olika tillverkningsindustrier.  Därför ter det sig naturligt att även titta på vilka idéer som ligger bakom Toyotas system och hur dessa möjligtvis kan komma att föras över på industriellt trävolymbyggande. 
	Att lära av de bästa, har varit ledstjärnan i detta examensarbete som utförts på Avdelningen för Byggkonstruktion Träbyggnad, vid Luleå tekniska universitet, som i ett led att stärka kunskapen inom industriell produktionsteknik, baserat på träbyggande och Lean produktion.
	1.2 Mål och syfte

	Målet med examensarbetet har varit att visa vilka utvecklingsmöjligheter som finns i produktionen hos Moelven Byggmodul i Säffle. Möjligheterna grundar sig på arbetssättet 5S som kan användas för att skapa en välorganiserad arbetsplats. Konkret har målet varit att utarbeta en arbetsmodell för 5S som Moelven Byggmodul kan komma att använda sig av för att förbättra sin produktion. Det har skett genom att dra erfarenheter från företag som redan arbetar med 5S. Ett annat mål har varit att utifrån 5S-synsättet kunna beskriva nuläget i Moelvens produktion. Sammanfattningsvis kan alltså målen beskrivas i två punkter:
	 Beskriva nuläget i Moelvens produktion utifrån ett 5S-synsätt
	 Skapa en arbetsmodell för planering och införande av 5S baserat på erfarenheter från andra företag
	Syftet med studien är att ge insikt hos Moelven om arbetssättet 5S, relaterat till den egna produktionen och skapa ett ökat intresse för Lean produktion och fortsatt produktions-utveckling. Förhoppningsvis kan arbetsmodellen användas för att stärka konkurrenskraften för både Moelven och det industriella trävolymbyggandet. 
	1.3 Frågeställningar

	Arbetet initierades av att fyra huvudfrågor utarbetades som skulle styra riktningen på examensarbetet. Frågeställningarna som ska besvaras i arbetet är följande:
	 Vilket är nuläget i Moelvens produktion utifrån ett 5S-synsätt?
	 På vilket sätt bör 5S införas för att ge en kvarstående förändring?
	 Vilka faktorer är viktiga vid ett arbete efter 5S-modellen?
	 Vilka resultat kan 5S ge?
	1.4 Avgränsningar

	Studien som gjorts har varit avgränsad till att endast studera ett av TVB-företagen, nämligen Moelven Byggmodul. Därifrån har en avgränsning gjorts, att studera en av de olika produktionsanläggningar, som Moelven bedriver produktion vid. Det för att på ett bättre sätt kunna beskriva nuläget, utan att omfattningen blir för stor.  
	Ytterligare faktorer som avgränsat arbetet finns presenterat i Figur 1.1 Modellen tar upp flera aspekter som enligt Andersson och Andersson (1998) påverkar forskningsfrågan och de avgränsningar som är gjorda.
	Figur 1.1. Sex områden vid beskrivning av forskningsfrågan
	Källa: Andersson och Borgbrant (1998)
	Med referensram avses den kompetens och kunskap som författaren inhämtat och mottagit under utbildningstiden i Luleå. Även praktikperioder under utbildningen som arbetsledare på olika husprojekt i Stockholm, har gett en viss egen erfarenhet av hur byggindustrin fungerar. Däremot skiljer sig den verksamheten från den industriella husproduktion som varit utgångspunken i det här arbetet. I övrigt medverkade författaren på träbyggnadsdagen, ett dagslångt seminarium i Luleå. Där diskuterades träbyggandets roll i samhället och vilka mål och strategier som finns och vad riksdagen gör för att öka träbyggandet och hur branschen i stort arbetar. Detta bidrog inte konkret till något värde i examensarbetet, men var givande för att placera in studiens syfte i ett större samhällsperspektiv.
	De huvudsakliga intressenterna till arbetet består av Moelven Byggmodul och övriga trävolymbyggare. Problemägaren till arbetet är Avdelningen för Byggkonstruktion, där forskargruppen Träbyggnad på Luleå tekniska universitet ingår. Tillsammans med problemägaren har examensarbetets design kontinuerligt bearbetats. I övrigt finns det indirekta intressenter som kan tänkas nyttja arbetets resultat, såsom industriella tillverkningsföretag. Resultaten kan även komma att gynna intresseorganisationer som Sveriges träbyggnadskansli. 
	Det som studerats är produktionen för industriellt volymbyggda trähus och detta oberoende av vilken typ av hus/volymer som för tillfället produceras. Litteraturstudien samlar de produktionsidéer som innefattas av begreppet ”Lean produktion” utan att allt för djupt gå in på kvalitetsutvecklingsområdet. Detta begränsar arbetet så att det fokuserar på hur ett arbete med Lean kan bedrivas i den här typen av industri. Dock hindrar det inte att erfarenheter dras från andra branscher som redan arbetar med eller utifrån Lean-begreppet. Moment som ligger tidigare i byggprocessen, såsom försäljning, anbudsförfarande, konstruktion samt moment som sker efter produktionen, som montage och förvaltning behandlas inte. 
	Det förväntade resultatet presenteras som en arbetsmodell där det framgår vilka möjligheter som finns för produktionsutveckling utifrån ett arbete med Lean-begreppet. Manualen innehåller faktorer som är viktiga för att lyckas med ett 5S-arbete hur arbetet kan bedrivas utifrån de erfarenheter som finns från de intervjuade företagen. Arbetsmodellen bör även omfatta hur ett långsiktigt arbete kan bedrivas och vilka resultat som det kan ge för produktionen.
	Resurserna består av mina egna kunskaper inom de områden som produktionsteori, arbetsmiljö och förbättringsarbeten. Moelven är också en resurs som visar intresse för möjligheterna utifrån en produktionsutveckling baserad på Lean. Externa resurser är andra tillverkande företag som kan komma att vara intresserade att ställa upp på intervjuer och studiebesök. Tidsresursen består av 20 veckors heltidsstudier.
	I den mån liknande studier utförts tidigare inom samma ämne, används dessa resultat för att påvisa möjligheterna och svårigheterna med att skapa en Lean produktion. Då inga liknande arbeten eller studier gjorts som riktats mot trävolymbyggande, så ger det stora friheter men också svårigheter att avgränsa arbetet utifrån den kunskap som finns i den här typen av industri. 
	1.5 Rapportens disposition

	Kapitel 2 beskriver studiens metod och genomförande.
	Kapitel 3 innehåller en företagsbeskrivning av Moelven Byggmodul och hur deras verksamhet bedrivs. Därefter klargörs de övergripande skillnaderna mellan olika produktionsmetoder för hus med trästomme samt skillnaden mellan traditionell tillverkningsindustri och industriellt trävolymbyggande.
	Kapitel 4 behandlar teorin bakom Lean produktion. Där klargörs också vilken roll 5S har i Lean-begreppet. 
	Kapitel 5 omfattar två delar, resultat från observationer på Moelven Byggmodul samt resultat från utförda intervjuer.
	Kapitel 6 återkopplar till de ställda forskningsfrågorna och presenterar den arbetsmodell som datainsamlingen och teorin tillsammans lett fram till. Utifrån ett 5S-synsätt har den aktuella situationen på Moelven Byggmodul analyserats. 
	Figur 1.2. Rapportens struktur
	2 Metod
	Metodkapitlet beskriver hur arbetet utformats för att få svar på de frågeställningar som finns. En inledande tillvägagångsbeskrivning ger en överskådlig bild över de aktiviteter som skett under arbetets gång. Det ökar förståelsen i de efterföljande delarna som mera beskriver varför och hur de olika metodvalen gjorts. 
	2.1 Tillvägagångssätt

	Alla de olika aktiviteter och moment som utförts under arbetets gång finns visuellt illustrerade i Figur 2.1 nedan. Observera att det rör sig om en övergripande modell där vissa moment överlappat varandra. 
	Figur 2.1. Tillvägagångssätt
	Arbetet startade med att en problemformulering upprättades, där Träbyggnad presenterade vilka deras intentioner var och vilka resultat de önskade få ut. Samtidigt påbörjades en litteraturstudie som varit omfattande och som främst använts för att stärka min egen kunskap inom det aktuella området. Efter en månad gjordes ett första platsbesök på Moelven Byggmodul i Säffle där arbetet presenterades för deras platschef. Efter det första besöket reviderades problemformuleringen, då den ursprungliga idén inte var genomförbar just nu. 
	Därefter påbörjades planeringen av datainsamlingen vilken resulterade i intervjuer med tre företag, IAC, Lear Corporation och Parker Hannifin. I samma skede gjordes även ett andra platsbesök i Säffle där observationer om den dåvarande produktionen utfördes. Data och information sammanställdes varpå en nulägesbeskrivning gjordes som i sin tur ledde fram till att examensarbetet kunde slutföras. 
	2.2 Forskningsansats

	Inom metodläran finns det två klara ansatstyper (angreppssätt) enligt Andersen (1994), kvalitativa respektive kvantitativa ansatser. De båda angreppssätten associeras till bestämda undersökningsmetoder där tonvikt läggs på olika saker samt hur bearbetning av data sker. 
	En kvantitativ ansats används då det som ska studeras ska göras mätbart och där resultaten presenteras numeriskt. Dessutom finns ett objektsynsätt där forskaren endast observerar det aktuella området och inte själv tar del av det som studeras enligt Hartman (1998). Observationer kan göras på två olika sätt, via deltagande observationer eller via icke deltagande observationer. Studien kan göras inifrån (deltagande) för att skapa en djupare och mer fullständig uppfattning om det som studeras. 
	I det här examensarbetet har observationerna gjorts utifrån, alltså när observatören inte aktivt deltar utan har en publik roll under en tillfällig passering. Studien kan därigenom sägas använda sig av en kvalitativ ansats vilket även förstärks av att även personliga intervjuer och öppna samtal använts som insamlingsmetod för data. Företrädare för kvantitativa angreppssätt kritiserar det kvalitativa angreppssättet först och främst för dess subjektivitet. Insamlandet av fakta samt analys av resultaten är i alltför hög grad beroende av individerna. 
	2.3 Datainsamling

	Det finns två typer av data att särskilja, primär- och sekundärdata. Skillnaden avgörs av det syfte för vilket data insamlas. Primärdata är data som samlats in speciellt för just den aktuella studiens behov, medan sekundärdata, är data som samlats in i ett annat syfte. Insamling av primärdata kan ske på flera olika sett. Genom egna observationer men också genom att nyttja någon frågeteknik som enkät, telefonintervju eller personlig intervju. Den metod som väljs, bör vara den som är bäst lämpad för att ge svar på studiens frågeställning i förhållande till de resurser som finns, enligt Andersson och Borgbrant (1998). Insamling av primärdata har för den här studien skett genom personliga intervjuer och egna observationer. 
	2.3.1 Intervjuer

	Syftet med intervjuerna var att kunna dra erfarenheter från företag som redan arbetar med Lean produktion och 5S. På så vis kan möjliga svårigheter och fallgropar förhoppningsvis undvikas för Moelven, som vill skapa en mer effektiv produktion utifrån Lean-begreppet. Intervjuerna resulterade i en arbetsmodell (avsnitt 6.2), som beskriver hur ett arbete med 5S kan bedrivas för att ge ett bra resultat. 
	Urvalet av intervjuobjekt gjordes utifrån muntliga rekommendationer samt företag som förekommit i artiklar om 5S och Lean produktion under litteraturstudien. Följande företag och personer kontaktades för att finna lämpliga företag till intervjuerna:
	 Lars Höglund AB, Töcksfors
	 Astra Tech, Mölndal
	 Peter Olsson, Chalmers, Göteborg
	 IVF Industriforskning och utveckling, Mölndal
	Två av företagen som valdes ut (se Tabell 2.1) är leverantörer till bilindustrin, medan det tredje företaget (Parker Hannifin), producerar egna produkter som används som komponenter i många olika tillämpningar. En gemensam faktor är den geografiska placeringen i Västsverige, där det finns en lång tradition av tillverknings- och monteringsindustri. Erfarenhet och kunskap prioriterades framför en produktionsverksamhet mer lik den som Moelven bedriver. Att lära ifrån de bästa var mottot. Lokaliseringen av företagen var i samma region som Moelven Byggmodul har en av sina produktionsanläggningar. Det var inte avgörande, men kunde inte heller anses vara någon nackdel. 
	Tabell 2.1. Intervjuade företag
	Intervjuerna med IAC, Lear och Parker skedde tillsammans med ett halvdags studiebesök där tillfälle också gavs att få se de olika industrianläggningarna. Besöken bestod av två delar, en formell intervjudel som spelades in och en del i det öppna samtalets ton med en rundvisning och samtal med produktionspersonal. 
	Intervjuerna spelades in för att inte missa några detaljer och för att i lugn och ro kunna sammanställa svaren på ett tillförlitligt sätt. Dessutom gavs alla tre företagen möjlighet att läsa igenom, korrigera och komplettera de svar som de angett. 
	2.3.2 Egna observationer

	Under studien har två stycken besök gjorts på Moelven Byggmoduls anläggning i Säffle. Vid de tillfällena gavs möjlighet att ställa frågor till både ledning och produktionspersonal på plats. Vid besökstillfällena gavs också en stor frihet åt mig att på egen hand tala med produktionspersonal och bekanta mig med anläggningen. Platschefen där har fungerat som kontaktperson och den som främst varit involverad i examensarbetet genom att svara på frågor och informera om produktionsverksamheten. Större delen av tiden utnyttjades till att observera alla olika processer i anläggningen. Observationerna bygger på en samlad bild från båda besöken.  
	Vid båda besöken producerades skolor i form av volymer, i en lite äldre del av anläggningen och byggbodar i en nyare hall. Skolorna som byggdes är en konceptlösning som Moelven Byggmodul tillhandahåller. Fördelarna med volymerna är enligt Moelven att de är lätta att anpassa efter behovet, enkla att demontera och flytta samt ger minimala byggkreditivkostnader. De observationer som gjorts bygger på en genomgång av hela anläggningen som kan sägas bestå av två huvudsakliga produktionsspår samt andra delar som har stödjande funktioner såsom rör- och installationsförråd, materialförråd, målarverkstad mm.
	2.4 Informationsinsamling

	För att få ett brett intag av information till litteraturstudien, har teori från många olika källor använts. Grunden i litteraturstudien utgörs av material som är frekvent återkommande vid många studier inom Lean produktion. Litteratursökning har främst skett med hjälp av universitetsbibliotekets databas ”Lucia”. Handledaren har även gett tips på lämplig litteratur samt bistått med artiklar. IVF Industriforskning och utveckling tillsammans med Lean forum har gett ut många artiklar som publicerats i olika tidskrifter såsom Bättre produktivitet och Verkstäderna. Andra vetenskapliga artiklar har hämtats från artikeldatabaser (Emerald). Andra källor som använts är forskningsrapporter och tidigare utförda examensarbeten inom området Lean produktion och processförbättringar. 
	2.5 Forskningsprocess

	Den ursprungliga tanken med examensarbetet var att inventera vilka verktyg och hjälpmedel som ingår i Lean-begreppets ramar. Sedan skulle ett av dessa verktyg (förslagsvis en värdeflödesanalys) testas i praktiken, på en av Moelven Byggmoduls fabriker och därefter utvärderas utifrån de resultat som gavs. Den anläggning som arbetet riktat sig mot är lokaliserad till Säffle. Efter ett första besök på produktionsanläggningen i Säffle fastslogs att en stabilitet i processerna saknades. Att då genomföra en värdeflödesanalys var i mina ögon inte det första eller bästa steget i ett arbete utifrån vad Lean produktion innebär. Där behövs en stabilitet i form av ordning och reda. Detta kan ett bra fungerande 5S-arbete hjälpa till med. 
	Den omformuleringen och inriktningsändringen som då följde är vanligt förekommande vid kvalitativa studier. Kvalitativa metoder kan verka ”röriga” och ostrukturerade, men enligt Hartman (1998), är detta delvis en illusion. Det är viktigt att från början inse att alla processteg inte kan planeras, men att avgränsningar kan göras för vissa steg. Jämfört med en kvantitativ undersökning, kan inte alltid ett urval göras från början, utan måste växa fram i en ömsesidig interaktion, utifrån de avgränsningar som görs. Att dra lärdom utifrån de kunskaper som tas in under arbetet tillhör ett kvalitativt arbete och det har i det här arbetet resulterat i en studie som anpassats efter de rådande förutsättningarna hos Moelven. Det har förhoppningsvis 
	lett till resultat som Moelven och andra TVB-företag kan dra nytta av. 
	3 Trävolymbyggande
	Kapitlet syftar till att ge en grundläggande kunskap om trävolymbyggande som byggnadssätt och hur företaget Moelven Byggmodul är organiserat. Här beskrivs även de principiella skillnaderna mellan olika produktionsmetoder av hus med trästomme. 
	3.1 Moelven Byggmodul

	Moelven Byggmodul tillhör Moelven Industrier ASA som ägs av finska och norska skogsägarorganisationer. Verksamheten är indelad i tre olika divisioner: Timber, Wood samt Moelven Byggsystem, se Figur 3.1. Byggmodul som ligger under byggsystem hade 2005 ca 300 medarbetare och omsatte ungefär 450 miljoner SEK. 
	Figur 3.1. Moelvens övergripande organisations struktur
	Källa Företagspresentation broschyr 2006, Moelven Byggmodul AB
	Moelven Byggmodul AB producerar industriframställda byggvolymer i trä som ska ha en hög färdigställandegrad i fabrik. Företaget har flera olika produktionsenheter, där alla har sina egna inriktningar och specialiteter. Verksamheterna finns placerade i Kil, Torsby, Säffle och Sandsjöfors. Byggandet i Säffleanläggningen startade redan i början av 1960-talet då de tillverkade manskapsbodar. Sedan dess har företaget utvecklats för att kunna producera allt ifrån byggbodar till familjebostäder. I Figur 3.2 åskådliggörs hur organisationen växt fram genom åren. Moelven Byggmodul har följande försäljningsinriktningar idag: 
	 Bodar och tillbehör
	 Projektbyggda modulbyggnader, exempelvis skolor, förskolor, kontor och gruppbostäder
	 Bostäder samt studentbostäder
	Figur 3.2. Moelven Byggmoduls produktionsenheter
	Källa Företagspresentation broschyr 2006, Moelven Byggmodul AB
	Senaste åren har verksamheten i Säffle dragits med dålig lönsamhet vilket ledde till relativt stora varsel under 2003 och 2004. Kollektivsidan bantades under de åren från ungefär 120 anställda till ett 40-tal. Företaget försökte att behålla den kärnkompetens och erfarenhet som fanns, för att omstrukturera organisationen, vilket även skedde. Numera är enheten i Säffle lönsam igen med ca 100 kollektivanställda samt ett tiotal tjänstemän. Fabriken i Säffle är en ”ren” produktionsanläggning vilket innebär att både försäljning och framtagning av bygghandlingar för volymerna sker centralt, i en stab vilken inte är placerad i anslutning till produktionen. Produktionen i de olika enheterna inom koncernen är organiserad för på bästa sätt kunna ta tillvara på den kompetens som finns inom respektive anläggning. Produktionen är indelad enligt följande områden: 
	 Sandsjöfors: Fokus på större projekt, framförallt bostadshus och studentbostäder
	 Kil: Specialisering på bodar
	 Säffle: Produktion av stora modulserier med upprepningskaraktär
	 Torsby: Fokusering på objektmarknaden. Skolor, kontor, servicebyggnader etc
	Figur 3.3. Fabriken i Säffle
	Källa Företagspresentation broschyr 2006, Moelven Byggmodul AB
	3.2 Metoder för produktion av hus med trästomme

	Produktion av flervåningshus med trästomme kan ske enligt två huvudsakliga produktionsmetoder, förtillverkning eller genom platsbyggnad. Gränsen mellan dessa två metoder kan vara svår att definiera eftersom graden av förtillverkning kan variera. Tillexempel kan väggelement förtillverkas medan bjälklag, byggs på plats enligt Bergström (2001). För illustration av tre olika produktionsprocesser där platsbyggande och volymprefabricering är två ytterligheter och såkallad elementprefabricering ett mellanting, se Figur 3.4.
	Figur 3.4. Platsbyggnad, elementprefabricering och volymprefabricering
	Källa: Höök (2005)
	Platsbyggnadsteknik innebär generellt att husen tillverkas på byggplatsen, men där även en viss grad av förtillverkning kan förekomma. Graden av förtillverkning kan däremot skilja från ett projekt till ett annat. I de fall då ren platsbyggnadsteknik utnyttjas levereras träbyggnadsmaterial och andra komponenter till byggplatsen, där färdigsågat trä lyfts till varje våningsplan allt eftersom de blir klara. På varje våningsplan tillverkas väggarna till respektive våning och reses på plats. Detta medför att byggmaterialet är exponerat för väder och vind under byggtiden (Bergström, 2001).
	Förtillverkning kan i huvudsak ske med två olika metoder, antingen med skivelement eller med volymelement. Vid användning av skivelement monteras färdiga väggelement och bjälklagselement på byggplatsen. Volymelement är skivelement och bjälklagselement som i fabrik monteras ihop till färdiga volymelement innan de monteras på byggplatsen. Förtillverkningen av dessa element kan ske antingen i stationära fabriker eller i fältfabriker. Efter tillverkningen levereras dessa element till byggplatsen där monteringen sker. När monteringen är klar sker komplettering in- och utvändigt samt färdigställande av installationer. Denna komplettering är mindre vid förtillverkning av volymelement än vid förtillverkning av skivelement eftersom volymelementen i större utsträckning kan kompletteras i fabrik, enligt Bergström (2001). Montering av skivelement till en färdig volym kan ses i Figur 3.5.
	Figur 3.5. Montering av skivelement till färdig volym
	Källa: Lindbäcks Bygg AB (2007)
	3.3 Skillnader mellan industriellt byggande och traditionell tillverkningsindustri

	Det industriella byggandet som Moelven Byggmodul bedriver skiljer sig på några sätt från traditionell tillverkningsindustri. Dels byggs och produceras allt i en produktionsanläggning till en beställare som normalt varit med från början av processen. Undantag finns där färdiga lösningar är framtagna sedan tidigare. 
	Normalt har beställaren en idé, som specificerats i ett program där, det framgår hur byggnaderna ska vara utformade och vilka funktionskrav som finns. Därifrån tas en första skiss fram för planlösningar och fasader av en arkitekt. Vidare sker en upphandling där beslut om att genomföra projektet tas. Nästa steg i byggprocessen är att ta fram bygghandlingar vilket görs under projekteringsskedet. Projekteringen kan antingen utgå från ett byggsystem som trävolymbyggaren har, med de begräsningar och möjligheter som finns. Alternativt så sker projekteringen mer fritt, där begränsningar kan ställas gällande, tillexempel mått på volymer för att det transporttekniskt ska vara möjligt att leverera volymerna till den aktuella monteringsplatsen.
	Traditionell tillverkningsindustri:
	 Gör analyser av marknaden för att se vilka behov och möjligheter som finns för att skapa en attraktiv produkt
	 Tar själva fram produktförslag och tar beslut om vad som skall tillverkas
	 Ibland tillverkar företagen på prognoser av tidigare erfarenhet men allt fler företag försöker skapa orderstyrda produktionssystem där vissa variationer/kombinationer kan skapas inom en viss produktfamilj
	Trävolymbyggda hus:
	 Kunden har en ide om ett byggnadsprojekt och annonserar om anbudsgivning eller tar direktkontakt med företag som kan tänkas utföra projektet
	 Kund (beställare) projekterar tillsammans med byggnadsföretaget och alla bygghandlingar är på så vis skapade efter kundens egna önskemål och specifikationer
	 Tillverkningen sker efter att produktens utformning godkänts av kunden och all tillverkning är på så vis kundorderstyrd.
	4 Teoretisk referensram
	Kapitlet presenterar en teoretisk del som resultat av den litteraturstudie som genomförts.  Här beskrivs de principer och ideala förhållande som Lean produktion och väl fungerande produktionssystem utgår ifrån. Utgångspunkten är de principer som finns presenterade i boken Lean Thinking av Womack och Jones. 
	4.1 Introduktion till Lean produktion

	Under 1970-talet drabbades bilindustrin av stora ekonomiska svårigheter, till följd av den oljekris som inträffade då. Intresset väcktes för hur Toyota lyckades ta sig igenom krisen, med betydligt bättre ekonomi och hur de även lyckats producera så effektivt. Amerikanska forskare på MIT fick i uppdrag av den nordamerikanska och den västeuropeiska bilindustrin att ta reda på hur Toyota gått tillväga. Studien som pågick under fem års tid, fick namnet International Motor Vehicle Program (IMVP). Studien visade att de nordamerikanska och europeiska biltillverkarna använde en produktionsteknik som utvecklats ytterst lite utifrån Henry Fords massproduktion av bilmodellen T (T-Ford). Deras produktionssystem var helt enkelt inte konkurrenskraftiga i jämförelse med de metoder och teorier som de Japanska biltillverkarna, och då främst Toyota utvecklat. Resultaten presenterades sedan i en bok, ”The Machine That Changed The World”, där begreppet Lean produktion föddes.  
	Lean produktion, beskrivs av Sandkull och Johansson (1996), som beteckningen för en idé om utformning av produktionsprocessen i ett flöde utan spill. Normalt översätts Lean produktion till en resurssnål produktion, alternativt mager produktion. Däremot används endast benämningen Lean produktion i detta examensarbete. Det som eftersträvas är enbart aktiviteter som resulterar i ett värde för kunden och det skall i sin tur leda till att resurser kan frigöras för ständiga förbättringar av verksamheten. Womack och Jones (1996), presenterar fem principer som beskriver vad Lean produktion innebär och hur en långsiktigt lönsam affärsverksamhet skapas utan de kortsiktiga finansiella tävlingar som utvecklades under 1990-talet. Dessa principer har växt fram ur de principer som Toyotas produktionssystem (TPS) innebär. Lean är inte enbart kopplat till produktion, ett resurssnålt tänkande vilket kan genomsyra hela organisationen och även över företagsgränser. Lean produktion sammanfattas av Womack och Jones (1996), med de fem principerna som presenteras nedan. De fem principerna finns också djupare beskrivna i avsnitt 4.2.
	 Specificera värdet från ett kundperspektiv
	 Identifiera värdeflödet 
	 Skapa ett flöde av värdeskapande steg
	 Tillåt kunderna att dra värdet ut ur organisationen
	 Sök efter perfektion
	4.1.1 Jämförelse mellan traditionell och Lean produktion

	Vid jämförelsen mellan Lean produktion och traditionell produktion beskrivs ytterligheterna av två produktionsfilosofier. Ett företag behöver dock inte tillämpa en av dess motpoler utan kan befinna sig någonstans mittemellan. Figur 4.1 nedan visar de stora skillnaderna mellan Lean och traditionell produktion. 
	Figur 4.1. Skillnader mellan Lean och traditionell produktion
	Källa: Brulin och Nillson (1995)
	Enligt Brännström och Renberg (1996), kännetecknas traditionell produktion av att produktionen är funktionsindelad. Funktionsindelning innebär en långtgående specialisering och arbetsfördelning både horisontellt och vertikalt. I och med detta förväntas de anställa arbeta snabbare och effektivare med sina specifika arbetsuppgifter. Detta medför att arbetsuppgifterna blir enkla och monotona. Genom att producera stora kvantiteter och inrikta sig på hastigheten i de enskilda arbetsmomenten kan en produktivitetsökning erhållas. Med produktion i så kallade satser eller batcher åstadkoms få omställningar, vilket kan reducera genomloppstiden för en viss given produkt. 
	En skillnad mellan satstänkandet och Lean-synsättet, finns visuellt presenterad nedan, där tre olika produkter produceras, A, B och C som i det här fallet kan antas tillhöra samma produktfamilj. 
	Traditionell produktion (satstänkande): AAAAAACCCCCCBBBBBB…
	Lean produktion (enstycksflöde): ACBCABBCACAB…
	I Lean produktion läggs inte fokus på optimering av processer. Enligt Liker (2004), har de flesta processer få steg som faktiskt tillför värde. Att förbättra dem ger sällan mycket. De stora möjligheterna ligger i att avlägsna eller minska de steg som inte tillför värde. På köpet krymper ofta den tid som de värdeskapande stegen tar. I en Lean tillverkning skapas celler, täta grupperingar av människor, maskiner eller arbetsstationer. Avsikten är att underlätta ett flöde av en produkt åt gången, genom olika bearbetningssteg, i en takt som bestäms av kundens behov och som ger minsta möjliga väntetid. 
	4.2 Lean-tänkande – grundprinciper i Lean

	I det här avsnittet beskrivs de fem principer som Womack och Jones (1996) kommit fram till under sina studier för att beskriva vad Lean-tänkande innebär. Figur 4.2 illustrerar de fem principer som beskrivs mer utförligt nedan.
	Figur 4.2. Principer i Lean- tänkande
	4.2.1 Specificera värdet

	Den kritiska startpunkten för att tänka Lean är värde. Värdet kan endast definieras av kunden, det vill säga de egenskaper som kunden är beredd att betala för. Ett annat sätt att uttrycka det på är att kunden bestämmer vad som är slöseri och vad som inte är det. Värdet uttrycks i en specifik produkt eller en tjänst, men oftast båda tillsammans. Det bör möta kundens behov av ett visst pris vid en specifik tidpunkt. För att företag ska kunna lyckas med detta, menar Womack och Jones (1996), att existerande tankesätt och teknologier som finns tillgängliga, bör ignoreras. Inte för att dessa är fel utan för att företagen själva ska omdefiniera sitt synsätt på vad värde är i de produkter och tjänster som skapas.
	Quality Function Deployment (QFD), är ett verktyg med syfte att skapa kundfokuserad planering, vilket sker genom att kartlägga kundens krav, behov och önskemål som därefter jämförs med den egna produkten (Verktyg för Lean produktion, 2001). På så sätt utarbetas produkter och processer med kunden i centrum. Krajewski et al. (2006), definierar QFD som ett hjälpmedel att föra över kundbehov till passande tekniska krav vid varje steg av produktutveckling och produktion. Genom att arbeta utifrån kundens krav och önskemål, anpassas produkten efter dessa så att antalet ombearbetningar, efterarbeten och returer minskar. 
	4.2.2 Identifiera värdeflödet

	Värdeflödet är samtliga aktiviteter och handlingar från idé till färdig produkt i kundens hand. Vad som är intressant är att värdeflödet oftast sträcker sig över företags gränser. För att skapa ett bra Lean-tänkande krävs, enligt Womack och Jones (1996), nya sätt att tackla företag-till-företag relationen, för att kunna eliminera slöseri. 
	Ett exempel på identifiering och kartläggning av värdeflöden över företagsgränser, ges i boken Lean Thinking för företaget Pratt & Whitney, världens största tillverkare av jetmotorer till flygplan. De började kartlägga värdeflöden för sina tre olika jetmotor-familjer. Upptäckten som gjordes, var att en av deras producenter av ultraren metall, som i sin tur levererade detta till en bearbetningsfirma, smälte råmaterial i massiva stycken, som vägde tio gånger så mycket som krävdes. Resultatet var att 90% av all dyr metall kasserades som skräp, för att de ingående metallstyckena inte var utformade eller anpassade efter den form de slutgiltiga delarna hade. Materialleverantören smälte stycken på ett sådant sätt som de själva trodde var mest effektivt. I slutändan kunde stora summor sparas, genom en bättre samordning över företagsgränserna. 
	Målet är att värdeflödet ska bestå av en stor andel värdeskapande aktiviteter. Däremot krävs det alltid en viss del stödaktiviteter som inte skapar direkt mervärde för kunden men som är nödvändiga för att slutföra en produkt. 
	4.2.3 Kontinuerligt flöde

	När både värdet blivit specificerat och värdeflödet är kartlagt är, nästa steg att få de värdeskapande aktiviteterna att flöda. Även här krävs att den delvis ”mentala bilden” av funktioner och avdelningar ommöbleras. Att tillverka i satser, innebär alltid att en viss väntan uppstår, eftersom varje aktivitetssteg skall slutföras, innan nästkommande steg kan påbörjas för satsen. Visst, detta gör att medarbetarna är upptagna och att en hög grad av maskinutnyttjande, kan uppnås på ett enkelt sätt. Däremot är det inte det mest effektiva sättet att producera saker på. Problemet är att det är svårt eller till och med omöjligt för oss att se.
	Womack och Jones (1996) menar att människan är så väl inkörd på satstänkande i allt vi gör. Sammanfattningsvis ska flödet medge korta genomloppstider och små ändamålsenliga buffertar.
	4.2.4 Kundorderstyrt system

	Som tidigare nämndes, är det kunden som specificerar värdet utifrån dennes behov, förväntningar och krav. På samma sätt är grunden i ett Lean-företag att produktionen är förbrukningsstyrd av kunden. Tillverkning ska endast ske efter det att en kund efterfrågat en viss produkt. Kunden ska alltså dra ut värde ur företaget. På så vis kan leverans ske direkt till kund utan några färdigvarulager. För att skapa ett effektivt system krävs det att kundorderpunkten ligger så tidigt i värdeflödet som möjligt för att minimera eller helst eliminera mellanlager. Ett dragande system, innebär att tillverkningen i ett steg startas av förbrukningen i det efterföljande steget. Förbrukningsstyrd produktion, blir optimalt vid enstyckstillverkning, vilket ställer höga krav på snabba omställningstider mellan olika varianter. Womack och Jones (1996), påpekar att med ett dragande system, blir efterfrågan från kunderna mer jämn, eftersom kunderna själva vet vad de kan få och vid vilket tidpunkt, samt att producenterna slutar med periodiska rabattkampanjer, där produkterna trycks ut till kunderna. 
	4.2.5 Strävan efter perfektion

	Då organisationer som noggrant specificerat värdet, identifierat värdeflödet, och möjliggjort att material och varor flödar kontinuerligt, där kunderna kan dra värde ur systemet, börjar märkliga saker att ske. Ett snabbare flöde exponerar dolda slöserier, genom att andra svårigheter kan växa fram, som tidigare inte kunde upptäckas. Det visar sig enligt Womack och Jones (1996), att det inte finns något slut på reducering av ansträngningar, tid, utrymme, kostnader och misstag som görs, det vill säga olika former av slöseri. Ständiga förbättringar kan alltid göras. Kaizen är ett vanligt förekommande ord, som kommer från japanskan som betyder just ständiga förbättringar. På det sättet ses perfektion, som en naturlig princip att eftersträva och är också det femte och sista elementet, i vad som kännetecknar Lean-tänkande. 
	4.3 Toyota Production System (TPS)

	Helling (1991), anser att Toyota är referensramen och den bästa förebilden för hur produktionssystem och företagsverksamhet kan och bör fungera. Toyota har internt börjat kalla TPS för ”thinking people system”, istället för ”Toyota Production System”.
	Taiichi Ohno är mannen bakom TPS. Deras system och modeller för hur tillverkning kan ske slog igenom på allvar efter oljekrisen i början av 1970-talet. I Helling (1991) beskrivs det som skiljde/skiljer mellan de amerikanska biltillverkarna och Toyota. Den främsta skillnaden mellan biltillverkarna var tankesättet om hur en lönsam tillverkning ska vara utformad. Var verkligen ett företag tvingat att massproducera för att vara lönsamt? 
	För att hitta svaren på framgångarna får klockan vridas tillbaka. Ohno gjorde efter andra världskriget upp ett femtonårigt program, för rationaliseringar av Toyotas produktion. Grundidén var att erbjuda kunderna leverans av bilar, både snabbare och till ett lägre pris än konkurrenterna. För att lyckas med detta utgick de ifrån ett beräknat ”target price” (se ekvation 4.1), vilket i sin tur, bestämde hur mycket som kunde satsas på produktutveckling, produktion och distribution. Genom detta sattes kunderna i fokus och vad de var villiga att betala, snarare än vad som Toyota kunde erbjuda.
	Företagets vinst = Produktens pris - Tillverkningskostnader (4.1)
	Den ”normala” företagsekonomiska ekvationen (ekvation 4.2), bygger på massproduktion där standardisering ger skalfördelar. Kunden får med det synsättet, vara ansvarig för alla kostnader, Ohno (1988), menar att detta inte hör hemma i dagens tillverkningsindustri utan är ett föråldrat synsätt. Priset beror av tillverkningskostnaderna och av vilken vinst som avsätts på respektive produkt. Större volymer sänker tillverkningskostnaden per enhet, medan den totala kostnaden alltid är densamma. Detta illustreras i ekvationen nedan. Notera skillnaden mellan de båda ekvationerna. 
	Produktens pris = Tillverkningskostnad + Företagets vinst (4.2)
	TPS bygger på att det finns arbetare som är beredda att ta ett bredare ansvar för det som produceras. De skall inte bara vara specialister utan också mångkunniga för att kunna utföra olika uppgifter. Därigenom får de en mer sammansatt bild av hur olika processer är beroende av varandra för att fungera som en helhet. Det är de anställdas uppgift att ständigt observera och bidra till att ”slöseriet” kan elimineras (Sandkull och Johansson, 1996). TPS utvecklades ursprungligen för arbetet på verkstadsgolvet, men principerna gäller i lika hög grad för andra affärsprocesser. 
	Ett exempel på hur Toyota hela tiden reducerar slöseri, inte bara inom bolagets gränser, utan också hos deras leverantörer i USA. Där har Toyota en särskild organisation för leverantörsutveckling, som heter Toyota Supplier Support Centre (TSSC). Den är lokaliserad vid en fabrik i Georgetown, Kentucky. Där ställs fem krav på de företag som tar deras hjälp i anspråk. Det första kravet innebär att företagets ledning, förbinder sig att inte säga upp någon medarbetare, som en följd av att system för Lean produktion utvecklas. Tanken är att när mänskliga resurser frigörs, som resultat av förbättringsarbetet, används de i förbättringslag som t.ex. arbetar med; att minska mellanlager, ta bort kvalitetsbrister, undvika omarbetningar, förbättra leveranssäkerheten, ta bort andra former av slöseri och ta andra initiativ som ger stöd till försäljning av företagets produkter (Helling, 2002). 
	4.3.1 Toyotas 4P modell

	TPS är uppbyggt på 14 principer, indelade i fyra block som kallas de fyra P:na. Dessa tillämpas på Toyotas fabriker världen över. De fyra P:na är Problem Solving, People and Partners, Process och Philosophy och finns illustrerade i Figur 4.3. Det Liker (2004), menar är att de flesta företag som arbetar med Lean, endast fokuserar på Process (Figur 4.3), och missar de tre andra P:na, som behövs för att skapa långsiktiga hållbara förändringar. Det har visat sig att många företag i USA som försökt sig på att tillämpa principerna inte förstått innebörden och helheten med TPS. De har använt sig av Lean-verktyg men har inte haft kunskap eller förståelse för, hur de samverkar i ett system. Liker (Verkstäderna 5, 2006), påpekade under ett utvecklingsseminarie, som hölls i Sverige, att det inte är möjligt för västvärlden att kopiera Toyota. De kulturella skillnaderna kräver anpassningar, kanske speciellt för att hantera våra krav, på bättre balans mellan arbete och familj. Den typiska ledningen, satsar på ett antal av dessa verktyg och kämpar för att komma bortom ett ”amatörmässigt” användande, för att skapa ett tekniskt system. Det som framkommer är styrkan bakom TPS, att lyckas skapa en kultur hos medarbetarna, som möjliggör lärande och ständiga förbättringar.
	Figur 4.3. Toyotas 4P-modell
	Källa: Liker (2004)
	4.4 Slöseri (Muda)

	I traditionellt förbättringsarbete, ligger fokus på att försöka förbättra och optimera ett visst moment i en längre kedja. En central del i Lean, är att dela upp tid och resurser, i en värdeskapande del och en icke värdeskapande del. Genom att då inte bara fokusera på förbättringar i den värdeskapande delen, utan också i den delen som inte är värdeskapande, öppnas stora möjligheter att förbättra verksamheten. Att använda ett angreppssätt som angriper systemet som en helhet och inte som sammansatta aktiviteter som inte är beroende av varandra. Ett sätt att mäta systemets effektivitet är genom den totala genomloppstiden. För att kunna reducera och helst eliminera den icke värdeskapande tiden, bör en medvetenhet finnas om olika former av slöseri. På så sätt kan stora förbättringspotentialer upptäckas.
	Enligt Sandkull och Johansson (1996), är spill och slöseri, sådana aktiviteter som inte tillför något värde för kunden. Målet är självklart en produktion där inget spill finns. För att kunna skapa en sådan produktion, gäller det att utforma produkten i förhållande till produktionsprocessen, så att de samspelar. Exempel på det kan vara att förhindra onödiga förflyttningar, få bort väntetider för material, maskiner och människor. Endast det som exakt behövs, skall tillverkas och arbetet skall göras rätt från början. 
	Normalt talas det om sju former av slöseri (Figur 4.4), som enbart är kopplade till själva tillverkningen och produktionen. På senare år har den listan kommit att kompletterats av ett åttonde slöseri, outnyttjad kreativitet. Dessa kan, relateras till saker som påverkar produkten runt om, såsom service och omvärldsfaktorer (Bicheno, 2004). Genom att fokusera på slöseri, kan förbättringsområden hittas, som är en av nycklarna bakom Toyotas framgångar. Det är tydligt i Toyotas 4P-modell (Figur 4.3), där just process-blocket innebär att slöseri ska elimineras. Nedan följer de olika slöseriformerna som presenterades i Toyotas produktions system (TPS): 
	 Överproduktion
	 Väntan
	 Onödiga rörelser
	 Onödiga transporter
	 Felaktiga processer
	 Mellanlager
	 Tillverkning av produkter med fel 
	 (+ outnyttjad kreativitet)
	Figur 4.4. De vanligaste slöseriformerna
	Källa: IVF Industriforskning och utveckling
	4.4.1 Överproduktion

	Överproduktion är att göra för mycket, för tidigt eller ”för säkerhetsskull”. Resultatet av överproduktion, är ökade ledtider och mellanlager för produkter-i-arbete (PIA). PIA är det antal produkter som är under bearbetning i olika processer. För att lyckas skapa ett kontinuerligt flöde, bör PIA minimeras. Dels för att genomloppstiden minskar men också för att kunna hålla det bundna kapitalet på en liten nivå. Ett lågt PIA, minskar även mellanlager mellan olika processer och bearbetningar. Detta är nästan en förutsättning, för att flaskhalsar eller trånga sektorer, skall kunna identifieras enligt Segerstedt (1999). 
	Överproduktion leder i sin tur till att andra slöseriformer kan uppkomma, som en konsekvens av överproduktion. Ett exempel på detta är att mellanlager, leder till nya onödiga rörelser och möjligtvis även transporter, som i sig inte är värdeskapande aktiviteter. Genom att överproducera, byggs en felaktig arbetsrytm även in i system som gör att resurser som skulle kunna användas för förebyggande kvalitetsförbättringar, istället används till att producera sådant som inte behövs för stunden. Toyotas Taichi Ohno såg överproduktion som roten till det onda inom tillverkningen (Bicheno, 2004).
	4.4.2 Väntan

	Väntan är enligt Bicheno (2004), direkt relaterat till flödet i en produktionsprocess. Väntan kan ses som fienden till ett jämnt flöde. Material och komponenter, som inte är i rörelse, är en indikation på slöseri. Målet bör vara, att väntan skall vara noll, vilket troligtvis aldrig kommer att nås, men det bör trots allt vara det långsiktiga målet. Väntan påverkar ledtiderna, på ett icke önskvärt sätt och i slutändan även kundtillfredsställelsen. Då operatörer väntar på material eller något annat, är det slöseri. Alltså bör tiden för väntan, användas för en annan operation såsom underhåll, rengöring, kontroll och träning. Alltså något som kan hjälpa till att förbättra kvaliteten och produktiviteten.
	4.4.3 Rörelser

	Bicheno (2004), menar att rörelser som inte genererar något mervärde för kunden kan refereras till både människor och maskiner. En operatör som tvingas sträcka, lyfta, plocka upp och flytta, för att kunna komma åt och eller se, är exempel på rörelser som bör elimineras. Arbetsplatsen bör vara ergonomiskt utformad, inte bara ur ett etiskt perspektiv, utan även ur ett ekonomiskt. Det är viktigt att medarbetarna lär sig identifiera onödiga rörelser, för att kunna skapa en kvalitetsmiljö, med få onödiga rörelser, vilketkan kan bidra till förbättrad hälsa och säkerhet. Arbetsmodellen 5S är ett sätt att arbeta med rörelse- slöseri.
	4.4.4 Transporter

	Kunder betalar inte för att varor och material flyttas runt. All förflyttning är slöseri. Alla transporter kan dock inte bli eliminerade, men sett över tid så bör transporter kontinuerligt reduceras. Antalet förflyttningar är direkt proportionellt till sannolikheten att material och varor får oönskade defekter och skador. Dubbelhantering har en negativ påverkan på produktiviteten samt kvaliteten. I grund och botten är dock transportslöseriet ett kommunikationsproblem. Resultat från studier visar att människor och processer som skall samverka, bör vara placerade fysiskt nära varandra, för att fungera på ett bra sätt. Kvaliteten i det som produceras, blir annars lidande. Ett exempel på detta är att konstruktions/produktutveckling, bör ske nära produktionen. Att verkligen ta reda på hur många olika förflyttningar och icke värdeskapande handlingar som sker för en viss artikel är ett bra sätt att få upp ögonen för att minska slöseriet. Lösningen kanske inte är en snabbare truck med större kapacitet, utan att se vad kan göras, för att minska faktorerna som ligger bakom hantering och transport (Bicheno, 2004). 
	4.4.5 Felaktiga processer

	Felaktiga processer innebär, att kvaliteten på det som kommer ut, inte är tillräcklig för det ändamål som den skapats för. Detta kan låta svårtolkat, men genom att titta på dugliga processer, kan slutsatsen dras, att de har gemensamma drag. En korrekt metod, träning och rätt verktyg för ändamålet, samt att en klart angiven standard finns, för de processer som anses vara dugliga, anser Bicheno (2004). Idealet är att använda minsta möjliga maskiner, som har exakt tillräcklig och tillgänglig kapacitet, att den klarar att tillgodose behovet, vid varje angiven tidpunkt. Tyvärr är det alltför vanligt, att företag mäter maskinutnyttjandet och använder det som en form av kvalitetsmått. Det leder till att fokus läggs på att producera satsstorlekar, som är optimerade, enligt avancerade schemasystem, för att få en hög nyttjandegrad på maskinerna, istället för att fokusera på ett kontinuerligt flöde genom alla processer. Användande av mindre maskiner har flera fördelar, såsom att flaskhalsar kan undvikas, flödeslängden förbättras. Ibland kan det vara lättare att styra maskinerna för operatörerna, underhållet kan bli mer lättgörligt (kan utföras utan att hela fabriken påverkas), även penningflödet ökar normalt då maskinparken kan förnyas allt oftare, istället för att större investeringar sker mer sällan. 
	4.4.6 Mellanlager

	Lager har flera negativa konsekvenser. Ledtiderna och genomloppstiderna ökar som i sin tur, leder till en försämrad produktivitet. Det skapas också skyddsbarriärer som hindrar att de verkliga bakomliggande problemen kan identifieras. Andra nackdelar är extra kostnader i form av att kapital binds upp, plats krävs för ökad materialhantering. Alltså leder det ena slöseriet till det andra. Notera att det finns tre typer av lager; råmaterial, material i arbete och slutligen färdigställda varor. Samtliga dessa lagertyper klassas som slöseri, medan orsakerna av deras uppkomst kan härledas till olika källor. Just-in-time (JIT), är nyckelordet för att skapa en effektiv produktionsprocess. JIT filosofin har visat att lager döljer problemen som tidigare nämndes. Exempelvis kan ett kvalitetsproblem döljas genom att det alltid finns en ”felfri” komponent tillgänglig i ett mellanlager, som istället kan väljas när en annan komponent visar sig vara defekt. Pröva att ta bort säkerhetslager. Om inget händer, så har systemet blivit mer ”Lean” och om det blir produktionsstopp eller att systemet får andra konsekvenser, så är detta bara bra, eftersom det verkliga problemet får möjlighet att komma upp till ytan och förhoppningsvis rättas till, vilket leder till bättre flöden (Bicheno, 2004). 
	4.4.7 Tillverkning av produkter med fel

	Att tillverka produkter med fel, kan vara en kostsam affär. Generellt sett eskalerar kostnaderna för ett inbyggt fel, ju längre de får vara oupptäckta. Defekter som kan upptäckas och korrigeras, innan de lämnat en fabrik, har en lägre slutnota än om produkterna hinner nå slutkunderna. Det gäller både sett ur ett företagsekonomiskt perspektiv, som ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Total kvalitet innebär i detta fall, att förebyggande åtgärder bör eftersträvas och inte låta defekter upptäckas i senare skeden. Toyotas synsätt är att fel och defekter, bör ses som en utmaning och möjlighet till förbättring, snarare än att det beror på dåliga ledningsfunktioner, vilka kan vara lättare att skylla på. Interna konsekvenser, av att producera produkter med inbyggda fel, kan vara att de måste kastas, omarbetas, samt att de skapar förseningar även för andra produkter. Externrelaterade konsekvenser är garantiåtgärder, reparationer och i värsta fall en förlorad kund (Bicheno, 2004). 
	4.4.8 Outnyttjad kreativitet

	Den som inte engagerar eller lyssnar på de anställda, förlorar tid, eller snarare går miste om idéer, kompetens, förbättringar och tillfällen att lära. Denna åttonde slöseriform, tas upp i viss litteratur, medan den utelämnas i annan. En orsak till varför den omnämns i viss litteratur, är att den skiljer sig från de andra slöseriformerna, genom att outnyttjad kreativitet, inte kan observeras i produktionen, vilket de andra sju formerna kan. Outnyttjad kreativitet, innebär att de idéer, som personer i en organisation har, inte tas tillvara på i förbättringsarbetet och leder därigenom till slöseri (Bicheno, 2004). 
	4.5 Lean huset

	För att skapa en produktion utifrån Lean-begreppet, finns det många verktyg, tankesätt och hjälpmedel tillgängliga. Svårigheten med verktygen är att kunna skapa sig en samlad helhetsbild, av hur de samverkar med varandra. Lean-huset (Figur 4.5), är ett bra sätt att illustrera Lean just som ett system. För att ett hus ska stå stadigt måste alla olika delar vara starka samt utformade för varandra i ett system. 
	Ursprungligen var det Toyota, som behövde en modell för att enkelt kunna presentera TPS. Därför kallas modellen ibland ’the Toyota house’ och ibland ’the Lean house’. Principen är densamma. Målen utgör taket, Just-in-time och Jidoka pelare, rummen utgörs av olika verktyg samt en stabil grund. Jidoka är ett japanskt ord, som innebär att problemen ska göras synliga, för att på så sätt kunna elimineras. 
	Just-in-time är ett grundläggande begrepp, som kan sägas ”segla under Lean-flagg”. För att lyckas skapa ett flöde genom produktionen, kan Just-in-time principen användas. Flödet styrs så att råvaru-, mellan- och färdigvarulager blir onödigt och kan i bästa fall helt elimineras. Principen är enkel, varje komponent i hela produktionskedjan skall finnas tillgänglig på rätt plats, vid rätt tidpunkt och i rätt kvantitet. Detta är idealtillståndet för att bara ha material som är aktivt i produktionen och inte bundet som lagerkostnader. 
	Figur 4.5. Lean huset
	Källa: eget efter Liker (2004)
	4.6 5S

	Grunden i Lean produktion, består av att skapa en stabilitet genom standardiserade arbetsmetoder och rutiner. 5S är en metod för att förbättra arbetsplatsen, genom att skapa ordning och reda i arbetsmiljön. Arbetssättet utgår ifrån fem punkter (se Figur 4.6), i syftet att minska slöseri i form av oönskade driftstörningar, letande efter verktyg och material och inte minst, minska olycksrisken. Alltså hålla en gemensam standard på arbetsplatsen, där var sak har sin plats och som även är ren och snygg. Det kan tyckas självklart, att endast ha tillgång till det som behövs vid varje enskild tidpunkt och varken mer eller mindre. Målet är också att låta arbetslagen själva, ta ansvar för sin del av produktionssystemet, genom utbildning och träning. Vad som eftersträvas är, att göra dessa aktiviteter till dagliga vanor, som ingår i rutinerna. Enligt Hirano (1996), finns det ett antal fakta, som stödjer sambandet mellan 5S systemet och ett effektivare produktionssystem. Hirano (1996), menar att,  en ren och snygg fabrik ger följande fördelar:
	 Högre produktivitet.
	 Producerar mindre defekter.
	 Klarar deadlines bättre.
	 Bidrar till att skapa en säkrare arbetsplats.
	Figur 4.6. 5S processen
	Källa: Fritt  efter Liker (2004)
	4.6.1 Sortera

	Sorteringssteget är ofta svårare än vad det låter. Det är svårt att skilja på sådant som är nödvändigt och sådant som inte är nödvändigt. En annan faktor är, svårigheten att verkligen ta bort saker som inte behövs på arbetsplatsen för tillfället. Människor har svårt att skilja sig från saker och tenderar då att samla på sig, i tron att de kan komma att behöva det vid nästa order eller vid framtida projekt. De kan på så vis föreställa sig att de verkligen kan komma att behöva just den där maskinen eller just det där verktyget lite senare. På detta sätt ackumuleras både material och utrustning och tar upp plats, samt är i vägen för de dagliga produktionsaktiviteterna. Det finns flera effekter (slöseri) och påföljder av att icke nödvändiga saker finns tillgängliga enligt Hirano (1996). Ett övergripande urval syns nedan.  
	 Det skapar kostnader relaterade till lagringsutrymme och hantering
	 Transporter av delar kräver extra pallar eller andra lagringshjälpmedel
	 Större antal saker gör det svårare att sortera bort onödiga saker
	 Defekter skapas som resultat av att icke nödvändig utrustning finns och maskinhaverier
	 Förhindrar dagliga produktionsaktiviteter 
	 Försvårar upprättning av en bra utrustningslayout på fabriksgolvet
	4.6.2 Systematisera

	Arrangera allt som är nödvändigt, för att det skall gå snabbt och enkelt att få tag på. Tydliga märkningar och anvisningar var alla saker har sin plats, är viktigt för att snabbt hitta det som behövs och för att lägga undan det som inte behövs. Viktigt är att sorteringssteget och systematiseringen, införs tillsammans och att endera inte utelämnas, då effekten av resultatet blir dåligt. Ögonblicksinsatser är ingenting som eftersträvas, utan det är just det långsiktiga, systematiska arbetet, genom att skapa hållbara rutiner, som är syftet. 
	4.6.3 Städa

	Arbeta fram städrutiner som sedan genomförs. Se till att maskiner, golv och annan utrustning hålls ren. I tillverkande företag är det klara samband mellan förmågan att producera produkter med en hög kvalitet och hur välstädad arbetsmiljön är. Även förebyggande åtgärder, ingår för att förhindra att smuts, damm och annat skräp uppkommer. Att systematiskt städa, bör vara en del av dagliga underhållsuppgifter, för att samordna underhållskontroller med rengöring.
	4.6.4 Standardisera

	Denna punkt skiljer sig ifrån sortera, systematisera och städa, på så vis att de leder till handlingar i form av aktiviteter, vilket inte standardisera är. Det är snarare en metod för att upprätthålla de tre första S:en. Alltså är standardisera, resultatet som uppstår, när de tre första stegen fungerar på ett tillfredsställande vis. 
	4.6.5 Se till - Skapa vana

	Sista punkten se till eller kanske ännu bättre, skapa vana, syftar på att upprätthålla den standard som skapas, samt att ständigt förbättra arbetet. Till vilken nytta är det att införa något bara temporärt, som en punktinsats om inte arbetet leder till en långvarig förändring? Då arbetet med de fyra första punkterna blivit till en naturlig del av vardagen, är det naturligt att se till och underhålla arbetet. Det femte S:et kan vara svårt att ta till sig, men är enligt Hirano (1996), nödvändigt, för att kunna behålla nyttan med ett 5S-arbete. Däremot så påpekas, att vinsten av att införa de första fyra S:en är större än att inte införa dem överhuvudtaget. Att skapa vanor bör vara något som kommer naturligt. En svårighet är, att resultaten av att skapa vana, vare sig är synliga eller mätbara enligt Hirano (1996).
	4.7 Utvärdering av befintliga produktionssystem

	Om inte befintligt system beaktas, är risken stor att goda lösningar kastas bort, enligt Karlsson (1990). En annan anledning till att utvärdera det befintliga produktionssystemet, är komplexiteten och dynamiken i systemet. Enligt Bellgran och Säfsten (2005), bedrivs det i många företag, kontinuerliga förbättringsarbeten i mindre arbetsgrupper, som är knutna till olika delar och funktioner av produktionssystemet. Vissa av dessa förändringar som införs kan ha lokal påverkan, utan att en helhetsbild av systemet finns. Därför är det viktigt att utvärdera systemet som en helhet, för att inte skapa optimeringar på bara vissa delar. Centralt för att lyckas med utvärderingen är, att ställa sig frågorna, vad är det vi har? Vad vill vi uppnå? 
	Utvärderingen kan visa på både bra och dåliga systemegenskaper. Denna kunskap är användbar och bör nyttjas vid en kravspecifikation då det efterföljande systemet tas fram. Processflödesanalys, är ett verktyg som används vid utvärderingar av produktionssystem. Med en processflödesanalys, tydliggörs vilka förbättringar som är möjliga att genomföra, samt vilka effekter de kan ge. 
	4.8 Kritik mot Lean

	Att finna kritik mot Lean produktion, har varit svårt. Detta beror på att författarna till den litteratur som studerats varit mycket positiva till Lean. Den kritik som hittats, beskriver mera vad som sker, ifall de bakomliggande principerna inte används tillsammans, eller då kunskapen är bristfällig, för hur de olika delar bör användas. 
	Enligt Sandkull och Johansson (1996), leder i många fall inte Lean produktion till, att monotona arbetsmoment försvinner. Trots att de som arbetar i produktionen, inte längre utför samma arbetsuppgifter hela tiden, kan de monotona momenten finnas kvar, genom att flera personer delar på dem. De som arbetar i produktionen upplever ofta att arbetet blivit mindre rutin, med hög upprepningskaraktär, eftersom de inte behöver syssla med samma saker hela dagarna. Att de får utföra olika saker, upplevs ofta positivt och döljer att de enskilda arbetsmomenten inte har blivit mindre monotona. 
	Toyota använder sig av två-skift, på merparten av sina produktionsanläggningar. Genom två-skift skapas en flexibilitet på så vis, att skiften kan förlängas då efterfrågan är hög och för att klara av de dagliga produktionsmål som finns. Dock har det lett till mycket övertid, vilket gjort att viss personal slitits ut snabbare. Problemet är knappast unikt bara hos Toyota. Som tidigare nämnts, beror det på att ett högre tidsutnyttjande av personalen, där däremot arbetsuppgifterna är mer varierande, jämfört med traditionell produktion. I västvärlden har istället belastningsproblemet, ”gömts under mattan”, genom att minska tidsutnyttjandet på personalen (Torvfelt, 1999). Där kvarstår källan till problemet, nämligen rutinarbete med hög upprepningskaraktär och avsaknad av arbetsrotation.
	En viss kritik har framförts mot att Lean i många fall, leder till ett minskat antal sysselsatta. Detta ligger inte alls i linje med de idéer som Lean produktion innebär. I dessa fall har inte filosofin bakom Lean, lyckats gå fram och skapa en förståelse för helheten. Tvärtom så innebär Lean, att medarbetarnas engagemang och kunnande om tillverkning tas tillvara, genom att ledningen skapar bra förutsättningar för detta. Att ersätta personal med högt automatiserade processer, är inte framgångreceptet bakom Lean (Liker, 2004). 
	4.9 Resultat av litteraturstudie

	Begreppet Lean produktion, är ett svårfångat begrepp, som är inte har några tydliga ramar. Att utveckla en produktion utifrån Lean teorin, är därför inte lätt och har inte heller någon entydig lösning. Det som kan sägas är, att Toyota har haft en långsiktig filosofi, som de arbetat efter i snart femtio år, oavsett konjunktursvängningar eller andra kriser, som påverkat bilindustrin under den tidsperioden. 
	Lean-huset som presenterades tidigare (Figur 4.5), tydliggör att en stabil grund krävs, för att kunna tillgodogöra sig de andra byggnadsdelarna i Lean-huset. Det första som bör göras är att säkerställa, att en viss ordning och reda finns på arbetsplatsen. 5S är en arbetsmodell som syftar till att skapa fysisk ordning och reda, där det finns tydliga rutiner för var saker skall vara och hur ordningen kan uppehållas. Blücher (2004), stödjer detta då han menar att 5S är ett ”grundläggande verktyg för att skapa standard och stabilitet”, samt enkelt och ger snabba synliga resultat. Det är anledningen till, varför fokus har lagts på 5S, i den här studien. Ett första steg för Moelven och andra industriella trävolymbyggare, är därmed att arbeta med Lean i produktionen, genom införande av 5S. 
	5 Resultat
	I det här kapitlet presenteras resultaten av de observationer och intervjuer som genomförts i studien. Observationerna utgår ifrån Moelven Byggmodul i Säffle och beskriver nuläget på anläggningen. Intervjuerna är gjorda på tre företag som idag aktivt arbetar med ett 5S-arbete för att skapa ordning och reda i produktionen. Intervjufrågorna som ställdes finns i Bilaga 1. 
	5.1 Resultat av observationer på Moelven Byggmodul

	Helt klart är att det finns verktyg och material väl tillgängligt, som inte används dagligen. Det finns fabrikslayouter upprättade, för var material och utrustning ska finnas placerat, men som i liten utsträckning, faktiskt stämmer med verkligheten på fabriksgolvet. Figur 5.1 är ett utmärkt exempel och representativt för hur exempelvis materialhanteringen ser ut på vissa ställen i fabriken. En fråga som kan ställas är, om allt på just den vagnen verkligen används. 
	Figur 5.1. Arbetsvagn med många sorters skruvar
	Ordning och reda där var sak har sin plats, är något som jag upplevde saknades. Figur 5.2 är ett exempel på, hur dåligt organiserat det är på vissa platser. Stora ytor tas i anspråk, åtkomligheten för saker som finns placerat högt upp på hyllor är begränsad och kräver att en truck finns tillgänglig. I många fall står även saker i vägen för varandra och inget riktigt system finns, för hur material hanteras. 
	För interiörkomponenter som beslag, lampor, skåp med mera finns det ett system där ett ”kit”, görs i ordning för varje enskild volym. Med ”kit” menas, att de interiörkomponenter som ska finnas monterade i en särskild volymbyggnad, samlas ihop på en pall eller i lådor, med korrekt kvantitet och sedan transporteras till rätt volymbyggnad. Under den tid som observationerna gjordes, fungerade inte ”kit-systemet” på det sätt som det var tänkt. Leveranserna skedde genom att någon beordrade muntligt och kompletteringar inträffade då det saknades komponenter eller kvantiteten var felaktig. 
	Figur 5.2. Exempel där materialhanteringen är dåligt systematiserat
	Det finns även bra försök att systematisera och organisera (Figur 5.3). Särskilt i verkstan, där olika arbetsmoment utförs som kräver ett mer hantverksmässigt jobb. Även i rör-förrådet fanns det bra exempel på materialhyllor som var märkta och saker som är plockade ur sitt emballage. Material som fanns i olika sorters emballage är återkommande och extra tydligt är det när det saknas en naturlig plats för alla olika artiklar och komponenter som är nödvändiga för att producera. Då en förutbestämd plats saknas, placeras exempelvis en pall med trädistanser, på den första tomma plats som finns tillgänglig, i anslutning till där montaget sker. 
	Figur 5.3. Exempel på organiserade verktyg och material
	Material som blir svårtillgängligt, kan i många fall kräva trucklyft, för att göra det åtkomligt igen. På så vis kan ett nytt slöseri framträda, nämligen onödiga rörelser som tar tid och som dessutom i det här exemplet bidrar till en ökad trucktrafik. Det i sin tur innebär en försämrad och farligare arbetsmiljö som dessutom kräver resurser i form av personal, som sköter trucken. På så vis skapas oordning och den föder nya problem och slöserier växer fram som följd. 
	I träbyggnadsindustrin bildas det mycket byggdamm från gips-, trä- och installationsarbeten. De städrutiner som finns på Moelven, är av karaktären, att var och en städar efter sig. Det finns en kontinuerligt återkommande städning, som normalt sker på fredagar, innan helgen. Ansvarsområden för var städning sker, är däremot inte uttalat mer, än att var och en städar efter sig. 
	Ett problem som noterades var att tömning (Figur 5.4) av skräpcontainrarna fungerade dåligt. På flera platser fanns överfulla behållare. Avsaknad av en container för träspill vid en sågstation, kan lätt medföra att spillet blir liggandes på golvet istället (Figur 5.5).
	Figur 5.4. Överfull skräpbehållare för isoleringsmaterial
	Figur 5.5. Träspill vid sågstation 
	Generellt kan sägas, att det inte fanns några märkningar för, var vare sig material eller verktyg skulle finnas. I vissa fall kan det fungera mycket bra ändå, om outtalade rutiner finns i arbetslagen, så ett system faktiskt finns, genom att personal arbetat länge tillsammans så att undermedvetna rutiner skapats. Det vill säga sådant, som inte upptäcks av en utomstående person, som besöker arbetsplatsen för första gången. 
	5.2 Resultat från intervjuer

	Som tidigare nämnts kommer resultaten nedan ifrån intervjuer på tre företag som idag aktivt arbetar med Lean och 5S. De företagen, har ingen anknytning till den verksamhet som Moelven Byggmodul bedriver.
	5.2.1 Organisation och strategiarbete för 5S och Lean

	Samtliga av företagen har angett att arbetet med 5S och Lean, sker för att effektivisera produktionen och minska slöseriet. Ett av företagen påpekar även, att det är ett måste i den hårda konkurrens som idag råder inom bilindustrin, vilket lett till krav från koncernledningen, att effektivisera produktionen. Inget av företagen, har en långsiktig uttalad strategi, däremot så ser de 5S, som ett arbetssätt och inte som ett förbättringsprojekt. 
	Alla tre företagen säger att deras ledning har varit den pådrivande parten, i arbetet med att förbättra produktionen, utifrån Lean-begreppet. Det är nödvändigt särskilt i bilindustrin, där globaliseringen och den internationella konkurrensen är stor. Samtliga säger, att 5S-arbetet skapar en god ordning och reda i produktionen och är en grundförutsättning för fortsatt utveckling av andra produktions- och kvalitetsområden. 
	Alla tre företagen tillhör större koncerner, där det finns en central stab, som bara arbetar med ett strategiskt Lean-arbete. De bedriver utbildningar, har en bred kunskap inom Lean och den centrala stabens uppgifter, kan liknas interna konsulter. De centrala Lean-staberna kommer även med förbättringsprojekt och de sköter den övergripande styrningen och samordningen mellan de olika produktionsanläggningarna. Däremot finns en stor frihet för varje anläggning, att själva planera, hur genomförandet av olika projekt ska ske. Mycket av stödet som behövs, fås innan och under uppstarten av varje projekt och sedan minskar behovet vartefter. Alla tre anläggningarna som besöktes, har en lokal grupp som med hjälp av ledningens stöd, sköter och leder utvecklingsarbetet, som ständigt pågår. Dessa kallas Lean-koordinator, alternativt Lean-facilitator. De är länken mellan ledningen och produktionspersonal.
	Arbetet med 5S, har hos företagen startat på olika sätt, beroende på kunskapen som fanns sedan tidigare. Ett företag angav att de för några år sedan försökte införa 5S men att det arbetet stagnerade efter en tid och att lärdomar drogs ifrån det försöket. Ett annat företag valde att starta upp både 5S, standardiserat arbetssätt, kanban och ett bemanningssystem samtidigt. 
	Det som är gemensamt är, att alla har valt att börja med ett pilotområde, för att hitta ett koncept, vare sig det rör sig om 5S eller något annat Lean-baserat arbetssätt. Flera argument angavs varför de använt pilotområden, framför att starta brett i hela anläggningen. Alla tre företagen sa, att det normalt uppstår mycket frågor i början och en osäkerhet finns hur operatörna ska göra vissa saker.  Eftersom de personer som kan hjälpa till, är en begränsad resurs, är det viktigt att området inte blir för stort. Detta just för att kunna ha möjligheten att stödja arbetet i den utsträckning som krävs. En annan faktor är att arbetet med 5S, gett tydliga och synliga resultat, så att det skapat ett intresse för personal på andra enheter och avdelningar. På så vis har ett visst engagemang byggts upp gratis. Detta är särskilt viktigt, när det gäller någon stor förändring, som faktiskt ett 5S-arbete kan innebära. 
	Samtliga företag upprättade tidsplaner för 5S vid införandet. Utöver en sådan fanns även en mer övergripande tidsplan, för flera pågående aktiviteter och utvecklingsarbeten. Ett av företagen pratade mera om en plan, som innehåller tidpunkter och vilka utbildningar som personalen behöver genomgå och utveckling av standard för arbetet. 
	Arbetsgrupperna var ett område, som tydligt skiljde sig mellan företagen. I ett företag bedrevs produktion och förbättringsarbete, i samma arbetsgrupper där alla var involverade. Där har dessutom varje grupp en handledare, som leder förbättringsmöten. Därutöver finns en gruppledare och en kvalitetsansvarig, som sköter rapporteringen utåt. Grundtanken i det företaget, var att varje grupp själva ”äger” sitt arbetsområde. De ansvarar för verktyg och får planera sitt arbete som de vill. Ett annat företag uppgav, att beroende på projekt, så såg arbetsgrupperna olika ut, men grupperna bestod alltid av personer från samma tillverkningscell. 
	Utbildning av produktionspersonal, har hos de tre företagen skett med hjälp av de interna ”Lean-konsulterna”. Utbildningen av 5S, har varit på en grundläggande nivå, där även kopplingen till Lean produktion klarlagts. I samtliga produktions-anläggningar, fanns stora skyltar, som den i Figur 5.6. Antagligen används de för att påminna och visa produktionspersonalen, att alla hjälps åt för att förbättra produktionen. 
	Figur 5.6. Skylt i produktionen hos IAC
	5.2.2 Genomförande (sortera, systematisera och städa)

	Alla tre företagen, började det praktiska 5S-arbetet med en grov sortering, som ju är första steget i 5S. Material, verktyg och andra saker, som inte var nödvändiga, för att kunna producera, avlägsnades. De sakerna placerades i pallkragar och kördes bort från produktionsgolvet. Mycket kasserades, men vissa saker valdes att placeras i lager och förråd, då behovet ansågs finnas senare. Därefter skapades platser för de saker som var kvar. Märkning på hyllor, verktygstavlor, skåp etc. så att var-sak-har-sin-plats. 
	Två av företagen angav, att de från början valde att måla markeringar på golven, för att visa var de olika sakerna skulle stå, men det ena företagen kom fram till, att det inte var en bra lösning. Det företaget har för övrigt arbetat betydligt längre tidsmässigt med Lean och 5S. Förändringstakten var för stor, vissa saker omorganiserades ofta, där bättre platser hittades för att skapa bättre flöden. Även tejp på golven användes men ställde till problem när skurmaskinerna körde över dessa. Resultatet blev en sörja och massa kladd på golvet, så även den lösningen förkastades. Idag används inga markeringar på golven. Istället tas bilder över den aktuella layouten för maskiner, material och verktyg. De anser, att det är lättare att uppdatera fotona och kräver en liten arbetsinsats, vilket är viktigt, när arbetsplatsen ständigt förändras. Det andra företaget använder sig fortfarande av markeringar på golvet men har inte arbetat lika länge med 5S. Företaget arbetar med 5S, på en del av produktionen och ska snart föra ut konceptet på resten av anläggningen.
	Två av de tre företagen, har klara städrutiner, där även underhållsarbetet är integrerat. Beroende på karaktär, sker städning och underhåll dagligen, veckovis eller mer sällan. I det tredje företaget, fanns ingen klarlagd avsatt tid till förbättringsarbete. Detta sker istället när produktionen stoppas. Stoppen styrs av deras kund (Saab), då allt tillverkas på order. Så när kunden får problem med någonting i monteringen påverkas även delar av systemet som är placerade tidigare i flödet. Det företaget angav, att de normalt har extraresurser tillgängliga för såkallad ”housekeeping”, vilket innefattar 5S-aktiviteter, såsom städning och underhåll. 
	Ett av företagen har varje dag, ett fem minuters avstämningsmöte inom arbetsgrupperna, där även en Lean-koordinator är närvarande, för att kunna svara på frågor. Just närvaron påpekades flera gånger vara jätteviktig. De första veckorna vid införande, måste närvaron av experthjälp, vara hundraprocentig ansåg de. Det får inte uppkomma några tvivel eller tveksamheter, om varför 5S-arbetet ska utföras. 
	5.2.3 Standardisera

	Ett sätt att standardisera, som redan nämnts, är just att använda sig av bilder på arbetsplatsen. Alla tre företagen, arbetar med arbetsbeskrivningar för olika stationer, som ska förenkla för ny personal, men även som hjälp, för att se att ingenting glöms bort. De fungerar alltså som en typ av kontrollista för personalen. Det som är tydligt, är att företagen i allt större uträckning, använder visuella beskrivningar med bilder, istället för textbeskrivningar. Ibland finns en kort kommentar, som förtydligar en svårighet i ett visst moment. 
	Rutiner för underhåll och kontroll av verktyg och utrustning fanns organiserat på två av företagen. Ett företag, har kontroller som genomförs av operatören, innan någon produktion eller montering startar i anslutning till varje arbetsskift. Där används de bilder och arbetsbeskrivningar som finns och en checklista med ett antal punkter kontrolleras. Detta utfördes för att säkerställa funktionen på utrustningen. Det andra företaget, använde ett liknande system, där en större frihet ligger på den enskilde operatören, att under varje skift gå igenom sin egen utrustning. 
	Revisioner och genomgång, av hur väl 5S-arbetet fungerar, fanns hos samtliga företag. Det som skiljde var av vem och när de genomfördes. De som arbetat längst tid med 5S, utförde såkallade ”Gemba-ronder”. Gemba är ett japanskt ord, som innebär att platsen där problemet finns, alltid ska sökas upp. Under ronderna som genomförs varje vecka, går de två Lean-koordinatorerna tillsammans med ledningen, ut i produktionen och tittar på verksamheten tillsammans och betygsäter några olika områden, som rör ordningen på arbetsplatsen. Dessutom har samma företag årligen en stor revision, där varje enskild arbetsgrupp, betygssätts på en rad olika områden. Tidigare genomfördes revisionerna av olika personer, men det konstaterades att bedömningarna gjordes olika och det blev svårt att jämföra grupperna sinsemellan. Därför granskar numera samma personer alla områden i anläggningen. På så vis kan en jämförelse ske, mellan de olika arbetsgrupperna. Några av dem har lyckats skapa en bra förändringskultur, där samtliga drar åt samma håll. I de fallen blir även poängen vid revisionerna väldigt höga och därför ändras poängskalan och kraven skärps ytterligare. Tanken är att det inte ska vara möjligt att få högsta poäng, vilket ger insikt till produktionspersonalen, att det alltid finns rum för förbättringar. 
	Ett företag använder en annan metod, att genomföra revisioner av 5S. Det sker genom att låta arbetsgrupperna själva, göra bedömningen på andra grupper. Det företag som använder den metoden, gör det främst för att kartlägga i vilken utsträckning och hur aktivt 5S-arbetet sker. Ibland utför också företagsledningen revisioner, i de olika produktionsgrupperna. Det tredje företaget uppgav, att varje operatör, har ett eget revisionsområde, som är skilt från det som personen arbetar vid. Där sker revisionerna varje månad, utifrån en checklista. Sammanfattningsvis kan sägas, att alla tre företagen genomför revisioner men på olika sätt. 
	5.2.4 Skapa vana 

	Inget av företagen, hade någon konkret strategi eller använde sig av något särskilt arbetssätt, för att Skapa vana. Att ständigt efterfråga och själva visa intresse, från ledningens sida var ett sätt att hantera frågan. Ett annat företag sa att de, oavsett om det rör sig om 5S-arbete eller något annat förbättringsarbete, så gäller det att hela tiden stärka engagemanget. En lösning som de tror på, är att utse olika ansvariga operatörer för varje projekt. Ett annat sätt, är genom att ständigt arbeta med två stycken pågående förbättringsområden varje kvartal. De får inte vara för stora, så de tar för mycket resurser både i avseende på tid och på ekonomi. Tredje företaget svarade, att de genom att mäta utvecklingen på olika områden, kunde se ifall exempelvis 5S-arbetet, hade en negativ utveckling. I så fall ökas fokus på just 5S om arbetet börjat stagnera. 
	Den största svårigheten som uppgavs av samtliga, var att hålla uppe engagemanget. Att inte släppa ett förbättringsområde när ett nytt förbättringsarbete startar upp, var något som upplevdes som viktigt.
	För att skapa en vana med 5S-arbete, så att det inte bara utgör en punkinsats eller ett projekt under en begränsad tid, har företagen olika lösningar. Ett företag hade tidigare försökt införa 5S, men fick avbryta arbetet, då bristen på engagemang från ledningen minskat, vilket medförde att de resurser som behövdes blev för små för att kunna arbeta på ett bra sätt.
	5.2.5 Resultatmätning utifrån 5S-arbete

	För att kunna mäta resultaten av 5S-arbete använder alla tre företagen sig av någon form av nyckeltal eller parametrar. Det påpekades också, att det ofta är svårt att särskilja resultat från ett specifikt förbättringsarbete, med arbete från andra områden. Mätningen som görs, sker i samband med de revisioner, som tidigare nämnts. Två av företagen använder tal som används inom hela koncernen och som därigenom möjliggör att jämförelser kan göras mellan fabrikerna. Dessutom har det ena av dessa två företag, tagit fram ett gruppbelöningssystem för förbättringar, som genomförs av gruppen själva. Mätetalen generar också engagemang genom, att det mellan en del arbetsgrupper blir en tävling, att visa framfötterna och vara duktiga. 
	Det tredje företaget har en särskild mall för enbart 5S och säkerhet. Där poängsätts fem olika områden som utrustning, personlig skyddsutrustning, sjukvårds- och nödutrustning, arbetsplats samt operatörsunderhålluppföljningar. Samtliga redovisar sina resultat via Lean-tavlor, där all information om pågående, kommande och uppföljning av tidigare projekt finns presenterat.
	6 Analys, slutsatser och diskussion
	Här är den avslutande delen i rapporten bestående av en analysdel utifrån de utförda observationerna hos Moelven, slutsatser i form av en arbetsmodell för 5S och till sist en avslutande diskussion.
	6.1 Analys av utförda observationer på Moelven

	Analysdelen utgår ifrån de observationer som presenterades i avsnitt 5.1. Utgångspunkten för analysen är 5S (Sortera, Systematisera, Städa, Standardisera och Skapa vana).
	6.1.1 Sortera

	Eaton och Carpenter (2000), menar att den stora vinsten med att sortera bort saker som inte används, är att det krävs mindre tid, att både hitta det som verkligen behövs och flytta runt onödiga saker. Både rörelse- och transportslöseriet kan alltså minskas, vilket påverkar både produktiviteten och arbetsmiljön positivt, enligt Bicheno (2004). En annan vinst som stöds av Eaton och Carpenter (2000), är att arbetsplatsen både ser ut och känns mer öppen, då ytor frigörs. 
	Att hos Moelven, sortera bort saker som inte används dagligen eller regelbundet, medför att de sakerna som faktiskt används, blir mer lättillgängliga samt enklare att finna, när de väl behövs. I en del fall kan det tänkas, att det är svårt att få en överblick, för att kunna genomföra en grov utsortering och där kan det först behövas en systematisering av arbetsmiljön, för att få ett bättre resultat av en sortering. 
	6.1.2 Systematisera

	Systematisera, kan enklast sammanfattas med ”en plats för allting och allt är på sin plats”. Väldefinierade, tydliga markeringar och lagerhyllor förenklar även materialhanteringen och är en grundförutsättning för att skapa ett välfungerande behovsstyrt flöde. Eaton och Carpenter (2000), menar att produktiviteten normalt ökar med 10-30 %, bara genom att sortera och systematisera arbetsplatsen. 
	Enligt Ho (1997), handlar systematisera om, hur snabbt de nödvändiga sakerna kan nås och placeras tillbaka, efter att sakerna inte längre behövs. Att ta godtyckliga beslut för var saker ska placeras, är inte det bästa sättet att minska slöseriet. Istället ska beslut fattas utifrån fakta, som är underbyggd av analyser, om varför det tar så lång tid att nå och placera tillbaka vissa saker. Systematiseringen bör eftersträva ett system, som alla kan förstå, följa och underhålla (ibid).
	De stora ytor, som idag tas i anspråk hos Moelven av material skulle kunna organiseras på tydligare sätt. Att systematisera och organisera platser för material och då utgå ifrån material som är skrymmande och tar mycket plats kan vara ett sätt. Det skulle kunna leda till att saker som idag är svårtillgängliga, då blir mer lättillgängliga. 
	Att aktivt använda de fabrikslayouter som faktiskt finns, kan vara ett sätt att systematisera produktionen. Just systematiseringen, kan hos Moelven vara nyckeln, för att senare lyckas skapa rutiner och standardisera arbetsplatsen och därigenom upprätthålla och förbättra dessa. Tydliga märkningar för material och verktyg där det inte råder något som helst tvivel om var olika saker finns, kan vara ett sätt att även förenkla sorteringssteget. 
	Ett annat slöseri som uppmärksammades och som kan organiseras, är alla de olika emballage för material som används. Förutom att alla emballage är olika märkta, så försvårar de en visuell kontroll av det faktiska innehållet och mängden, då materialet inte alltid är synligt genom förpackningen. 
	6.1.3 Städa

	Städa innebär enligt Eaton och Carpenter (2000), att skapa en attityd, som inte tolererar smuts och en oordnad arbetsmiljö. Ho (1997), påpekar att det är viktigt att städning utförs av alla i organisationen, från ledning till produktion. Detta för att alla, ska inse nyttan av att städa och ha samma inställning. Att städning hos Moelven, sker på fredagar i produktionen är bra, så att en välstädad arbetsplats möter produktionspersonalen, vid en ny vecka. 
	Den städfilosofi som Moelven använder sig av där att alla städar efter sig själva, är också bra och stödjer det som Ho (1997) påpekat. Tyvärr var det tydligt, att när inte stödfunktioner runtomkring fungerar, som exempelvis tömning av skräpcontainrar, så ger det resultat på ordningen eller upplevelsen av ordning. Istället har det på vissa platser bildats högar med materialspill (Figur 5.5), som förutom att de försvårar att städning kan utföras på ett bra sätt, även ger nya slöserier, i form av att materialspillet måste hanteras en extra gång innan det hamnar på rätt plats. Det kräver resurser, som då måste tas någonstans ifrån, och vilket i sin tur kan leda till, att städningen kan bli lidande, då den eviga frågan ställs av produktionspersonalen: Ska vi städa eller ska vi producera? Egentligen är det nog inte städningen, som är roten till problemet och slöseriet, utan det som styr städningen, nämligen rutinerna för städning. 
	6.1.4 Standardisera

	Att standardisera innebär utifrån 5S-modellen, att göra de tre första S:en till vanor genom tydliga instruktioner och rutiner, för vad som gäller på arbetsplatsen (Hirano, 1996). De uttalade städrutinerna hos Moelven, som sker på fredagar, är som sagt bra, men genom att skapa tydligare rutiner för ansvarsområden för de stödjande funktionerna, kan nog ett visst slöseri minska. Standardisering kan även innebära, hur information om rutiner ska publiceras, för att nå de anställda. Det kan också innebära hur verktygsskåp och arbetsbänkar ska arrangeras, för att underlätta för arbetsrotationer och skapa en gemensam standard, för både verktyg och material. 
	Standardisering kan även appliceras på andra objekt som materialhantering. Det ”kit-system”, som idag används på Moelven, är ett bra sätt att skapa struktur i materialhanteringen. ”Kitten” innehåller interiörkomponenter för varje enskild modul och som görs i ordning i en materialavdelning. Det kan däremot utvecklas vidare genom att nyttja standardiseringsprocessen i ett 5S-arbete, t.ex. genom att: 
	 Skapa tydliga märkningar på varje ”kit” som även kan hålla en gemensam standard med övrigt material
	 Nyttja det faktum att det är en återkommande hantering även om innehållet i ”kitten” varierar beroende på projekt och volymtyp
	 Skapa en särskild plats för dessa ”kit” dit de kan levereras i rätt tid när behovet finns med hjälp av ett enkelt visuellt system såsom kanban
	Precis som Warwood och Knowles (2004) säger, gäller det att använda kreativitet och innovation, för att skapa hållbara rutiner. På så vis kan onödigt slöseri undvikas, genom att förhindra onödiga förflyttningar och väntan, som uppstår hos arbetsmoment, som ligger senare i produktionsflödet. 
	6.1.5 Skapa vana

	Även om resultat kan åstadkommas snabbt, genom användande av 5S, bör det finnas en strategi för skapa vana och ge ständiga förbättringar (Eaton och Carpenter, 2000). Det bekräftas av Hirano (1996), som hävdar att 5S inte bara handlar om att skapa ordning och reda, utan att också säkerställa att det tillståndet kan upprätthållas. Ett sätt att säkerställa att de standarder som införts verkligen efterföljs, är genom revideringar, där arbetsplatsen poängsätts. I en produktionsanläggning som Moelvens fabrik i Säffle, där projekten som produceras har en hög upprepningskaraktär, finns det stora möjligheter att skapa strukturer och rutiner för sådant, som hjälper till att skapa ordning och reda. Då det i dagsläget inte bedrivs något systematiskt 5S-arbete, är det svårt att analysera nuläget, utifrån ett ”Skapa vana”-perspektiv.
	Warwood och Knowles (2004), hävdar att skapa vana innebär, att använda kreativitet och innovation tillsammans med disciplin, för att upprätthålla de andra fyra S:en (Sortera, Systematisera, Städa och Standardisera). Ho (1997), menar att skapa vana, är en process som uppnås genom övning och repetition av rutiner. Det kan också ses som en integrerad del, i den industriella säkerheten och då med avseende på arbetsmiljö. 
	Ho (1996), anser att engagemang från översta ledning och genom hela organisationen, är viktigt för att ge en bibehållen effekt av 5S-införande, men också betydelsen av att ha en såkallad 5S-champion, som leder organisationen i arbetet med 5S. 
	6.2 Slutsatser och arbetsmodell 5S

	En stor svårighet med Lean, är avsaknaden av en tydlig definition och vad som innefattas av begreppet Lean produktion. Det kan ifrågasättas varför det behövs, när det här arbetets mål var att ta fram en arbetsmodell för 5S, utifrån Moelvens situation. Att arbeta med 5S, handlar till stol del om, att tänka Lean på ett praktiskt sätt. Genom att lära sig se och upptäcka slöseri i verksamheten, finns det stora möjligheter att hitta förbättringsområden. För att skapa en stabil grund i produktionen, kan 5S användas av två anledningar. Arbetssättet skapar ordning och reda, samt att det är ett bra sätt för att lära sig arbeta med ett kontinuerligt förbättringsarbete. Det som framkommit, från både litteraturstudien och intervjuerna är, att mycket av förbättringsarbete, handlar om att lyckas skapa en förändringskultur i verksamheten, där alla är involverade och tar ett ökat ansvar. 
	Arbetssättet 5S, är ett bra sätt för Moelven Byggmodul, att starta upp ett Lean-baserat förbättringsarbete i produktionen. Möjligheterna är många och det gäller för ledningen att våga satsa och ge resurser åt ett 5S-arbete. Vinsterna som kan fås är många. Ökad produktivitet, en öppnare och säkrare arbetsmiljö, ett ökat engagemang hos medarbetarna, och frigörande av resurser. Listan kan göras lång. En produktivitetsökning hos Moelven, har sitt ursprung i allt slöseri som faktiskt finns där idag. 5S-arbetet är ett sätt att frigöra resurser från sådant som idag, inte skapar något mervärde för kunden, för att sedan kunna använda de frigjorda resurserna för värdeskapande processer. 
	För att återkoppla till två av de frågeställningar som arbetet skall besvara, så har en arbetsmodell för 5S tagits fram, utifrån de resultat som studien gett. De båda frågorna som besvaras i arbetsmodellen är:
	 På vilket sätt bör 5S införas, för att ge en kvarstående förändring?
	 Vilka faktorer är viktiga vid ett arbete efter 5S-modellen?
	6.2.1 Organisation och strategiarbete för 5S och Lean

	Innan ett införande av 5S-arbete, är det viktigt att planera införandet och ställa sig frågan, vad som är målet med arbetet. Är målet att skapa en långsiktig förbättring eller ska arbetet bedrivas som ett projekt, under en begränsad tid, där resultaten blir temporära? Arbetet med 5S är tänkt, att användas som ett kontinuerligt arbetssätt, för att ge kvarstående effekter i form av en arbetsmiljö, där alla saker har sin plats och som hela tiden förbättras. Arbetsmodellen som presenteras här, utgår ifrån ett långsiktigt arbete. Ett viktigt påpekande är, att det inte finns något entydigt svar på hur 5S-arbetet bör bedrivas, för att vara framgångsrikt, men att det trots allt finns faktorer att tänka på. Några uttalade faktorer som bör beaktas, vid införande av ett långsiktigt 5S-arbete är:
	 Utbildningar
	 Studiebesök på andra företag
	 Upprätta en tidsplan för genomförande
	 Bestäm pilotområde
	 Planera hur arbetsgrupperna ska utformas
	Planera vilka utbildningar som kan krävas och vilka som ska genomgå utbildningar. All personal som arbetar i produktionen, behöver någon form av grundutbildning i Lean och 5S för att se sambanden mellan en välskött arbetsplats, minskat slöseri och en ökad effektivitet i produktionen. Det är viktigt att alla att inser, att resultatet av 5S-arbete, frigör tidsresurser och inte bara stjäl dyrbar produktionstid. 
	Att genomföra studiebesök, hos andra företag som redan bedriver ett 5S-arbete, kan vara ett bra sätt att både inspirera och skapa ett engagemang. Moelven Byggmodul i Säffle är dessutom lokaliserad i en region, där några av de mer omskrivna företagen i Sverige som arbetar med Lean och 5S finns. Note i Torsby, Lars Höglund AB i Töcksfors och Arvika Gjuteri är några exempel på företag i regionen.
	Upprätta en tidsplan för genomförande av 5S-aktiviteter. En avsaknad av tidplan, kan medföra att aktiviteter förläggs till en senare tidpunkt och engagemanget och intresset minskar. Dessutom kan införandet, planeras in i produktionen, så att det inte stör. Det kan vara dumt att utföra en aktivitet, precis när omställning sker i anläggningen, från ett projekt till ett annat. 
	Att finna en bra form på arbetsgrupperna för 5S, kan ta lång tid. Det finns några olika vägar att gå. Antingen startas helt nya förbättringsgrupper upp, som är oberoende av hur produktionen eller verksamheten i övrigt är utformad. Dessa kan vara tvärfunktionella, alltså bestå av personer från olika processer. En fördel med tvärfunktionella förbättringsgrupper är, att det ger nya perspektiv och möjlighet för personalen att se till systemets bästa och inte enbart till en viss process. Att använda sig av grupper, som består av samma personer, som i den ordinarie produktionen, är nog dock att föredra, särskilt för 5S. På så vis, kan grupperna själva få organisera sitt eget arbete och ta ett större ansvar för sitt eget arbetsområde. Dessutom har de stor kunskap och förmodligen även många bra idéer om, hur arbetsplatsen kan utformas, för att göra den bättre. 
	Börja 5S-arbetet på ett pilotområde. De främsta anledningarna till det, är att kunna ha möjlighet att hitta ett bra koncept och lösningar på hur saker och ting ska organiseras och utformas. En annan viktig anledning, är att det uppkommer många frågor, som måste kunna besvaras och då krävs det, att det finns någon 5S-expert tillgänglig, som kan hjälpa till. För det tredje, så kan de synliga resultaten, skapa intresse hos övriga i anläggningen för 5S. Med fördel startar även kontoret och ledningen upp ett 5S-arbete, för att själva få kunskap om 5S och dessutom föregå med gott exempel. 5S kan även appliceras på administrativa delar och inte bara i produktionen.
	6.2.2 Genomförande (sortera, systematisera, städa)

	Genomförandet av 3S (sortering, systematisering och städning) utförs med fördel genom att nyttja följande steg:
	 Sortera ut det som används och kassera det som inte används
	 Ordna en naturlig plats för alla saker, det får inte råda någon tveksamhet om var alla saker har sin plats
	 Använd bilder som visuell kontroll
	 Inför daglig städning med klara ansvarsområden
	 Genomför dagliga avstämningsmöten, för att samordna produktion med 5S-aktiviteter
	Utsortering av vad som är nödvändigt eller inte, för att kunna producera är det första steget. Hur detta ska genomföras, bör bestämmas av ledning och produktionspersonal tillsammans. Erfarenheten från andra fall säger att de saker som det råder en tveksamhet över bör kasseras. Vissa saker kan eventuellt lagras, om behovet finns inom en snar framtid. Se bara till att det görs i ordning en tydlig plats, där det även går att återfinna de sakerna.
	Att skapa en naturlig plats för verktyg och material tar tid. Det som bör eftersträvas är, att hela tiden förbättra och hitta nya, bättre platser att placera verktyg och material på. Regeln för att systematisera är att det inte får råda någon tvekan om var sakerna har sin plats. Det är bättre att vara övertydlig, än att det uppstår tveksamheter och osäkerhet. Markeringar på golv för material och utrustning är bra, om inte förändringstakten är för stor. Då kan bilder vara ett bättre sätt. De ger dessutom en visuell kontroll och ett tränat öga upptäcker enkelt om något saknas. En kombination av de båda metoderna kan också fungera, om material exempelvis kategoriseras i olika grupper, projektspecifikt och allmänt material. För material som är projektspecifikt, kan bilder användas och för grundmaterial som används i alla projekt, kan golvmarkeringar användas. 
	Daglig fem-minuters städning, bör också införas, för att hålla arbetsplatsen ren och snygg. Städning är särskilt viktigt i en miljö, som den i industriellt byggande, där det bildas mycket farligt byggdamm och stora mängder skräp. I städningen, bör de gemensamma områdena också städas och där kan det krävas tydliga ansvarsfördelningar, för att säkerställa att det utförs. 
	Ordna även ett fem-minuters uppstartsmöte varje dag, där frågor om 5S, kan ställas till en 5S-expert, samt där dagens aktiviteter och produktion kan gås igenom. Mötena är även bra för att visa engagemang från ledningens sida, genom att visa att 5S-arbetet efterfrågas. 
	Systematiseringen är i Moelvens fall viktigt, för att senare kunna standardisera. Sorteringssteget, kommer hos Moelven kunna frigöra stora ytor och för att inte samma situation ska återkomma, måste tydliga platser skapas för det som finns kvar. På samma sätt som slöseri skapar nytt slöseri, så kan en liten förbättring, ge många andra förbättringar. Förutom att frigöra ytor, kan även saker som är svårtillgängliga idag, bli mer lättillgängliga. En annan positiv bieffekt är, en säkrare arbetsmiljö eftersom mindre trucktrafik uppstår, då behovet av trucklyft minskar. 
	6.2.3 Standardisera

	Standardisera kan låta tungt och lite statiskt. Men det handlar om att skapa bättre förutsättningar och göra arbetsplatsen enkel och tydlig att följa, så att inga misstag eller tveksamheter uppstår om var saker ska placeras. Helt enkelt skapa rutiner och arbetssätt så att resultaten av de tre första stegen (sortering, systematisering och städning) kan upprätthållas. Varje enskild organisation och företag, bör själva utforma sina egna standarder som är välanpassade efter den verksamhet som bedrivs just där. Däremot kan det fastlås, vad som i Moelvens fall kan standardiseras.
	 Skapa en gemensam utformning av verktygsskåp, arbetsbänkar och emballage för material 
	 Upprätta arbetsbeskrivningar, som placeras väl synliga där arbetet bedrivs
	 Integrera underhåll i de dagliga aktiviteterna
	 Skapa tydliga mallar för revisioner och resultatmätning
	När det skapats en plats för alla saker, gäller det att skapa en utformning för dessa saker som är tydlig och enkel att förbättra. Det handlar mycket om, att testa sig fram för att hitta bra lösningar och därför är det bra, att börja arbeta med 5S på ett pilotområde. Det är viktigt att produktionspersonalen själva får styra, hur utformningen ska vara, eftersom den är till för dem. Det får dem dessutom att känna ansvar, vilket kan leda till ett större engagemang, när de själva har möjlighet att förbättra sin arbetsmiljö. En risk är, att resultatet inte blir bra om personalen inte uppmuntras och får de resurser som är nödvändiga, för att kunna hitta bra lösningar.
	Låt därför produktionspersonalen själva, upprätta arbetsbeskrivningar för de processer de arbetar vid. Det förenklar för arbetsrotation och fungerar också som checklistor, så att inget arbetsmoment eller någon komponent glöms bort. Arbetsbeskrivningar gör ingen nytta i en pärm i en annan del av anläggningen, utan ska finnas där arbetet bedrivs. Använd bilder istället för textbeskrivningar, då de är lättare att uppdatera.
	Om ett underhållsbehov finns för utrustning, så integrera underhållet i det dagliga arbetet tillexempel i samband med städningen. Även för underhållet kan checklistor upprättas, med hjälp av bilder, för att säkerställa att ingenting utelämnas.
	För att senare kunna mäta och göra jämförelser av ordningen med tidigare status, så kan en revisionsplan upprättas. Den bör innehålla vad som ska kontrolleras, när det ska göras, vem som ska göra det och hur revisionen ska ske. Det kan vara bra, att veckovis göra light-revisioner, för att visa att 5S-arbetet efterfrågas.  
	6.2.4 Skapa vana

	Den största svårigheten när företag börjar arbeta med 5S, är att det inte leder till den kvarstående effekt, som var tanken när arbetssättet infördes. Det finns ingen entydig lösning för hur det kan uppnås. Den slutsats som däremot kan dras, är att det är viktigt att från ledningens sida, alltid efterfråga 5S-arbetet. Självklart kan 5S-arbetet vara intensivt under en uppstartsperiod, för att sedan minska och då är det bra om det finns en strategi, så att engagemanget inte försvinner. Här kommer några idéer för att göra 5S till en vana och ett kontinuerligt arbetssätt.
	 Ledningen måste efterfråga 5S-arbetet
	 Genomför årliga revisioner – utför resultatmätning
	 Inspireras av andra företag för att stärka engagemanget
	Resultaten av ett förbättringsarbete som 5S måste mätas. Revisioner är ett sätt som kan användas. Det svåra kan vara att hitta nyckeltal och parametrar, som är enkla att mäta på ett trovärdigt sätt. Lika viktigt är det att presentera resultaten för personalen på ett bra sätt. Skapa tydliga 5S-tavlor som finns lättillgängliga för alla. Även tavlorna kan få ett standardiserat utseende. Exempel på det finns i Bilaga 2. Mätningen kan också ha den effekten, att det ger ett ökat engagemang i arbetsgrupperna. Resultatmätningen har alltså även påverkan på hur väl 5S-arbetet faller ut, då det kan leda till att skapa ett ökat engagemang att upprätthålla, förbättra och göra 5S till en vana. Ett intressant sätt att se hur väl arbetsplatsen är organiserad, är genom att mäta mängden trucktrafik. Detta är något som skulle kunna appliceras på Moelvens anläggning, där trucktrafiken var klart signifikant. 
	6.3 Diskussion

	Det finns ingen enkel eller självklar väg, att förbättra produktionen. Det är det enda som kan fastslås. Däremot så är det fakta, att företag i den traditionella tillverkningsindustrin, som arbetar med ett Lean-baserat förbättringsarbete, har en högre produktivitetsökning, än de företag som inte arbetar med Lean, enligt Berglund (2005). Att skapa ordning och reda, ger en grund för fortsatt utveckling och därför är 5S, ett intressant arbetssätt för Moelven och andra trävolymbyggare. Det finns mycket kunskap och erfarenhet i den traditionella industrin, som trävolymbyggare kan och borde dra mer nytta av. 
	Att se slöseri kan vara svårt. Därför kan ett arbetssätt som 5S, vara bra då det systematiskt angriper flera slöserier, om arbetssättet används på rätt sätt. Hos Moelven kan systematiseringssteget vara en bra start, för att få ut mer av sorteringen. Alternativt kan en grov sortering utföras först och sedan systematisera, för att sedan göra om sorteringen. Anledningen är att det är svårt att få någon överblick över var saker finns och vad som finns. Observera, att de tankarna bygger på de observationer som gjorts och den kunskap som jag har. 
	En intressant målsättning, som ett av de intervjuade företagen hade, var att ingen lagring på hyllor i fabriken, ska förekomma över cirka två meters höjd. Eller rättare sagt, var målet, att ingen hylla fick sträcka sig högre än, att personalen får en överblick över hela anläggningen. Under besöket var den målsättningen inte långt borta och endast på ett par ställen uppfylldes inte det målet. En sådan målsättning är klart mätbar och ger synbara effekter, samt att det kan medföra andra positiva resultat. 
	Som tidigare nämnts, så kan truckanvändandet, vara ett annat sätt att mäta hur väl organiserad arbetsplatsen är. Mycket av arbetet med 5S, handlar om att vara kreativ och hitta små enkla lösningar på vardagsproblem. Utan engagerade medarbetare, som ser möjligheterna istället för svårigheterna, är det däremot svårt att lyckas.  
	Den arbetsmodell som presenterades i avsnitt 6.2 kan mycket väl användas av andra företag och trävolymbyggare än Moelven Byggmodul. Förhoppningen är, att ett 5S-arbete startas upp som resultat av den här studien hos Moelven men för att det ska ge den kvarvarande förändring som är tanken, måste ledningen tro på arbetssättet. Utan ledningens fulla stöd och engagemang är det svårt att lyckas införa 5S, med en långvarig effekt. På hemsidan (http://www.leanforum.se) finns en självutvärdering, som kan användas för att undersöka hur produktionspersonalen upplever  hur väl organiserad arbetsplatsen är. Självutvärderingen är ett första steg att börja mäta och sedan utifrån fakta, kan beslut tas. Förutom 5S, finns det många andra verktyg som baserar sig på Lean-tänkandet. Hur applicerbara dessa är på trävolymbyggande är svårt att säga, men många av dem kan säkerligen användas, för att utveckla produktionen ytterligare. 
	Lean-baserade arbetssätt och 5S, handlar till stor del om att lyckas skapa en förändringskultur på arbetsplatsen, där medarbetarnas kunskap och engagemang, tas tillvara på ett bättre sätt.
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