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Hensikt:  

5S er en filosofi og en måte å organisere og administrere arbeidsplassen og arbeidsflyten. Hensikten er at alle til enhver tid vet 

hvor alt er og ikke bruker tid på å lete. Det skal være raskt å se at noe mangler fra sin plass. 5S fokuserer på hva som skal 

oppbevares, hvor, og hvordan.  
 

Oppbygging av de 5 S’ene: 

• SortereSortereSortereSortere: Gjennomgå alt av verktøy, materiell, utstyr, mm. Beholde det mest nødvendige. Finn unødvendige ting og fjern dem.  

• SystematisereSystematisereSystematisereSystematisere: Fokuserer på effektivitet ved å organisere verktøy, materiell og utstyr på en slik måte at arbeidsflyten blir mest 

mulig effektiv. Dette oppnås ved at alt utstyr er på riktig plass - der det trengs!  Eksempel: utstyr, verktøy, materialer, etc. 

• SkinneSkinneSkinneSkinne: Systematisk rydding - utstyr sattes tilbake på plass etter bruk. Dette skal være en del av de daglige rutinene og ikke 

basert på skippertak med rydding når det er blitt rotete. Alle rydder etter seg. 

• StandardisereStandardisereStandardisereStandardisere: Standardisere arbeidsoppgaver og rutiner slik at alle vet eksakt hva eget ansvarsområde og oppgaver er. 

• SikreSikreSikreSikre: Vedlikeholde og forbedre standarder og rutiner. Straks de foregående 4S-er er innført, blir de den normale 

arbeidsformen. Det skal sikres at fokus beholdes og at en ikke sklir tilbake til slik det var før (rot/uorden, usystematisk). 
 

Gjennomføring: 

Ansatte læres opp i prinsipper for 5S, med fokus på holdninger og metodikk. En gjennomgår og sorterer så aktuelt utstyr og  

materiell. Deretter systematiseres alt, og det lages plan for hva, hvor og hvordan dette skal oppbevares. Tidsplan 1-2 mnd. 
 

Oppfølging:  

• 5S synliggjøres på arbeidsplassen ved at det utarbeides rutiner og ettpunktsleksjoner (EPL), sjekklister, mm. 

• 5S følges opp ved tavlemøter på arbeidsplassen, og ved jevnlig gjennomgang med fokus på forbedring. 
 

Ettpunktsleksjon: 

• En ettpunktsleksjonettpunktsleksjonettpunktsleksjonettpunktsleksjon (EPL) er en beskrivelse – sånn skal det se ut hos oss! Foto og tekst lages på arbeidsplassen av de ansatte.      

• EPL skal være lettfattelig, enkel og plasseres godt synlig ved oppslag der jobben gjøres. EPL inneholder både tekst og bilder, 

der en bruker bilder til forklaring, og en kort beskrivelse med enkel tekst. 



Eksempel på lager Eksempel på lager Eksempel på lager Eksempel på lager før bruk av  5Sfør bruk av  5Sfør bruk av  5Sfør bruk av  5S::::                Eksempel på EPL ved Formannskapssalen Eksempel på EPL ved Formannskapssalen Eksempel på EPL ved Formannskapssalen Eksempel på EPL ved Formannskapssalen påpåpåpå    Rådhuset:Rådhuset:Rådhuset:Rådhuset:    

Før og etter 

innføring av 5 S 


