
GUIDE: 5S
5S står for de fem S’ene: Sortere, Systematisere, Skinne, Standardisere og Sikre, og handler om å skape orden og system for 
dermed å kvalitetssikre og effektivisere arbeidet. Under viser Gigant deg hvordan du skal tenke for å skape en 5S-arbeidsplass. 
De trinnene som Gigant kan hjelpe til med er Sortere og Systematisere.

SYSTEMATISERE

Når alt er sortert skal det kun finnes nødvendige ting igjen på 
arbeidsplassen. I dette trinnet skal man passe på at hver ting har 
sin egen plass. Viktige spørsmål:

1. Er utstyret og de verktøy som brukes ofte også de let-
test tilgjengelige? 
Skape indre og ytre arbeidsområder for å ha det som brukes ofte 
nærmest (leddbare armer) og det som brukes sjelden litt lenger 
ifra (hylle eller verktøyplater).

2. Finnes det god oppbevaring også for gjenstander som 
ikke trenger å være rundt arbeidsflaten? 
Her finnes kabinetter og skap med opphengsskinner. Innredning-
en kan fås i f.eks. smådelsbokser eller plastbokser med oppmer-
king i ulike farger. Designe din egen oppbevaring etter behov!

3. Brukes effektiv oppbevaring ved produksjonsplassen? 
Oppbevaring nær produksjonsplassen, som industrikabinetter 
eller gulvstativ med opphengsskinner. Man kan velge å sette opp 
verktøytavler med kroksett og sett med klistremerker på industri-
kabinettet for å synliggjøre verktøy og forenkle ved montering, el-
ler å ha ulike farger på plastboksene i gulvstativet for å synliggjøre 
hvor ulike detaljer finnes. 

4. Brukes mobil oppbevaring for å skape tilgjengelighet 
mellom ulike arbeidsstasjoner? 
For å skape tilgjengelighet mellom ulike arbeidsplasser. Her finnes 
f.eks. verktøyvogner, vinklede verktøytavler, mobile arbeidsbenker 
og kombinasjonsstativer. Her kan man også velge hvor mye man 
vil variere sin oppbevaring.

SORTERE

Sortere handler om å fjerne det som ikke er nødvendig på 
arbeidsplassen, for å slippe å lete etter materiell og verktøy. 
Viktige spørsmål:

1. Er aktuelt område godt definert? 
Fargekode soner og områder med hjelp av f.eks. gulvmarke-
ringstape i ulike farger og former. Dette for å markere hvor hver 
ting skal plasseres, eller for å unngå at trucktrafikken kjører på 
feil sted.

2. Finnes det bilder som viser hvordan det så ut fra  
starten av? Bruk f.eks. magnetlommer for å holde informa- 
sjonsblad beskyttet mot smuss og sprut. De er enkle å sette 
opp og synliggjør informasjon.

3. Finnes det tydelig informasjon på info-vegger som 
speiler 5S-prosessen? 
Bruk whiteboards for å synliggjøre mål. Enten på bestemte 
plasser i lokalet, på stativ som lett kan rulles fram når de trengs, 
eller innen arbeidsområdet i form av en whiteboardplate for å ha 
nær tilgjengelighet.

4. Oppbevares personlige eiendeler på en bra måte? 
Lag oppbevaringsplass for personalets eiendeler slik at per-
sonalet ikke skal behøve å ha sine personlige saker på uegnet 
sted.

5. Finnes det eget sted til oppbevaring for rengjøringsar-
tikler? 
Ha rengjøringsartikler på et eget oppbevaringssted, som  
rengjøringsskap, og ikke spredd ut i lokalet.


