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Skånes värsta garage
Sveriges Radios lyssnare fick i uppdrag att utse Skånes värsta garage. I priset ingick att
jag som effektivitetsexpert skulle åka hem till den stökiga vinnaren för att hjälpa den få
ordning på livet.
När garageporten gick upp var det inget garage som mötte oss. Snarare var det ett
förråd där saker låg staplade på varandra en meter högt och där det stod bokhyllor,
skåp och byråer överallt.
Medan jag undrade vad jag hade gett mig in på berättade ägaren att planen var att han
skulle parkera bilen där. Han hade förhalat städningen i tre år och samtidigt fyllt på
garaget med nya saker till den grad att det inte längre gick att använda alls. Till slut
hade det blivit övermäktigt att ta tag i, vilket gav honom ett ständigt dåligt samvete.
Trots kaoset tog det bara 3,5 timmar innan det var välstädat och iordninggjort. Då
hade ägaren slängt 95 procent av sakerna i containern utanför.
Visst tog det stopp några gånger, men det lossnade så fort han återgick till 5S-metoden
– städa, sortera, strukturera, standardisera och skapa
vanor – och fattade medvetna beslut om allt. Först
kastade och grovsorterade han allt. Sedan gick han in
på detaljerna och skapade en ny fungerande struktur
för verktygen och sakerna han ville behålla.
Den viktigaste insikten för honom var ordningen. Att
han behövde lägga tillbaka sakerna på rätt plats så
snart han var färdig med dem. Det var bara så han
kunde behålla ordningen.
Vad jag vill säga med det här exemplet är två saker.
ü Det första är att 5S-metoden fungerar lika bra för ett stökigt garage som för
ditt kontor.
ü Det andra är att ägaren enbart fick ordning på garaget tack vare att han hade en
tydlig målbild att jobba mot. Han visste sitt varför. Garaget behövde rensas för
att bilen skulle kunna stå där.
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