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Til tross for at metodikken 5S* er et 
akseptert begrep innen industrien, så 
oppleves mange arbeidsplasser van-
skeligheter med å skape og oppretthol-
de en fungerende 5S-kultur. I Gigants 
whitepaper ”Slik skapes en 5S-kultur” 
forklarer vi hva 5S er og hva som gjør at 
enkelte bedrifter lykkes med å bruke 5S 
som verktøy for å skape stabilitet samt 
raske og synlige resultater, mens andre 
havner i fallgroper. Vi svarer også på 
det viktigste spørsmålet - hvordan man 
skaper en 5S-kultur og hvordan man får 
med seg personalet i prosessen.
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De fem ”S-ene” i 5S er: Sortere, Systematisere, Skinne, 
Standardisere, Sikre. Les gjerne bilag 1 ”Hva er 5S?” 
for å forstå metodikken nærmere.



PROBLEMBESKRIVELSE

Andelen umotivert personale x kostnad halv årslønn x antall medarbeidere = Kostnad for de uengasjerte.

Flere av oss stiller kanskje allerede nå spørsmål om 
hvorfor 5S er så viktig og hvorfor mange velger å 
jobbe med 5S? Svaret på det spørsmålet varierer, 
men de fleste er enige om at det skaper effektivitet 
og kvalitet i arbeidet. Dette innebærer bl.a. lavere 
reklamasjonskostnader, færre kommunikasjonsfeil, 
kortere stopptider og redusert tid til å finne riktig 
informasjon, verktøy og materialer.

I oppslaget ”Standardisert arbeid i produksjons- 
systemet hos Inission Minkfors AB” av Jonas  
Arnesson i 2014, ble det nevnt at det krevdes en 
tydelig problemformulering og en engasjert ledelse 
som engasjerer medarbeiderne. Mange ganger 
mislykkes 5S nettopp pga. at ledelsen eller sjefene 
ikke har hatt den stahet og vilje som kreves for å 
avsette resurser for 5S-arbeidet.

KOSTNAD FOR DÅRLIG ENGASJEMENT I BEDRIF-
TEN KOM OPP I 13,5 MILL KRONER.

Et vanlig problem er at 5S ofte presenteres som 
noen enkle grep som man skal bli ferdig med så 
raskt som mulig, for så å gå videre med andre for-
bedringsalternativer som anses som mer lønnsom-
me. I et intervju i VD-avisen i Sverige mener Janne 
Björge, VD på kommunikasjonsbyrået Nine Yards 
at engasjement er bedriftens virkelige vanskelige 
spørsmål. ”Alle forskere er helt enige om at dersom  
dine nærmeste sjefer stoler på deg, bryr seg og 
støtter deg, så øker lysten og engasjementet ditt. 
Det er den viktigste faktoren. Lønn kommer mye 

lengre ned på skalaen. Lederskap er helt avgjøren-
de. Jobb med det” sier Björge. I samme artikkel 
nevnes også en formel for å regne ut kostnaden for 
engasjementslekkasje.

Andel umotivert personell x kostnad halv årslønn x 
antall medarbeidere = Kostnad for dårlig engasje-
ment.

Eksempel: I en bedrift med 150 ansatte, en årslønn 
på 450.000 kroner pr. medarbeider og der 40% av per-
sonalet oppgir at de ikke er fullt engasjert i bedriftens 
mål, blir kostnaden for engasjementslekkasjen 13,5 
millioner kroner pr. år. (Kilde: VD-avisen, Sverige).

5S tas ikke på alvor
Lean-konsulten Oslar Olofsson forklarer i boken 
”Lykkes med 5S” at det ligger i menneskets natur at 
før eller senere gjøre passiv motstand. Han beskri-
ver at det ikke holder med å bli enige om rutiner og 
så si at det er alles ansvar å følge dem. Medarbei-
derne kommer noen gang til å teste det med å ikke 
følge rutiner, og komme fram til at regelen ikke var 
så viktig likevel, spesielt om ingen andre virker som 
om de bryr seg. Det er altså sjefens ansvar å stadig 
påminne om at 5S fortsatt skal tas på alvor.

5S er en adferds- og kulturforandring
Noe som sjelden tas opp i bøker og opplæring er 
at 5S ikke bare handler om orden og system, men 
også om kulturforandring. Mange 5S-initiativ stop-
per ofte opp etter den tredje S’en, til tross for at det 
er de to siste trinnene som er viktige. Det er de som 

 © Copyright Gigant AB, www.gigant.se. Alla rättigheter förbehålls. JAN 13 | 2016

WHITEPAPER – GIGANT 5S – SLIK SKAPES EN 5S-KULTUR - PROBLEMBESKRIVELSE

HVA KOSTER UENGASJERTE MEDARBEIDERE?

= 13.500.000 KRONER I ENGASJEMENTSLEKKASJE

X X
Andel umotivert personale

Gjennomsnittslønn 450.000 
kroner

lønnskostnad pr. medarbeider
x

grad av uengasjement (50%)
= 225.000 kroner

Antall medarbeidere

150 stk.
40%

(Kilde: VD-avisen i Sverige).



gjør arbeidet til en rutine og speiler kulturforand-
ringen. Målet er å få arbeidet til å bli en rutine, da 
føles det for mange unaturlig å gå fra sin arbeids-
plass i en annen stand enn den aller beste. For å 
lykkes med 5S kreves det disiplin og for å oppnå 
dette kreves det at 5S-arbeidet ses på som en del 
av yrkesstoltheten og en del i utviklingssamtalen.

Vanskelig å opprettholde orden
På mange arbeidsplasser er så godt som alle enige 
om at orden og system er nyttig, men problemet er 
at ingen vil rydde etter andre. I boken ”Lykkes med 
5S” nevner man at problematikken kan beskrives 
ved at et ordensmenneske finner arbeidsplassen 
sin i uorden og er nødt til å rydde etter at andre 
har vært der. Ordensmennesket må kanskje gjenta 
ryddingen noen ganger, men en dag kommer også 
denne personen til å bli lei av det og lar det være 
slik, ettersom ingen andre bryr seg. Man begynner 
å tilpasse seg og akseptere ryddenivået som ligger 
under sitt eget aksepterte nivå. Slik reduserer man 
ufrivillig kravene til orden, og den standarden som 
er satt må alle leve med.

Fra selvfølge til husblindhet
I et intervju gjort av Prevent påstår Peter Lundin, 
5S-konsultent i bedriften Swerea IVF, at 5S føles 
som en selvfølge for mange medarbeidere. Så selv- 
følgelig at man ikke tenker på det, som kan føre til 
at man blir husblind. Lundin legger også til at målet 
med 5S naturligvis er at det skal være en selvfølge 
å følge standarder og overensbestemmelser man 
har kommet fram til - så mye at det skal være men-
talt vanskelig å bryte rutinene og ikke at det fører til 
husblindhet.

Årsaken til husblindhet avhenger mange ganger av 
at man har vent seg til vanskelighetene, som f.eks. 
småfeil i utstyret eller problemer i dataprogram-
met. Dette gjør arbeidet vanskeligere, spesielt for 
nyansatte.
 

I boken ”Lykkes med 5S” beskriver forfatteren at en 
dyktig mearbeider ikke bør være den som har lært 
seg alle skavanker i anlegget, men den som passer 
på at feilen utbedres.

EN DYKTIG MEDARBEIDER BØR IKKE VÆRE DEN 
SOM HAR LÆRT SEG ALLE ULIKE SKAVANKER I 
ANLEGGET, MEN DEN SOM PASSER PÅ AT FEILEN 
UTBEDRES.

Urimelige mål gir mislykkede prosjekt
I eksamensarbeidet ”Stadig forbedringer” skrevet 
av Nicklas Höglund, beskrives Malin Olins for-
bedringsarbeider som noe som skal fortsette trinn-
vis i bedriften sammen med lederfilosofi.

Et problem i 5S- og Lean-prosjektet er at mange 
sikter på å bli best, som anses som et urimelig mål 
som kommer til å mislykkes. Det er derfor viktig å 
sette et rimelig ambisjonsnivå og ha en deadline 
for hver aktivitet i 5S-arbeidet. For det kan lett bli at 
man er ute etter den perfekte løsningen, spesielt i 
trinn 2 i 5S, som handler mye om å skape ”den per-
fekte arbeidsflyten”. Rådet er å gjøre finslipingen 
senere, da faren er at man mister fart i arbeidet.  

Oppfølgingen glemmes
En annen del av fallgropene er at man ikke alltid 
tenker på hvor viktig det er med oppfølging som 
nettopp skaper rutiner. Det er sjefenes ansvar å 
kontinuerlig følge opp stadig forbedringer samt å 
skape plass for medarbeiderne å fortelle om neste 
forbedringstrinn slik at ikke 5S-arbeidet risikerer 
å renne ut i sanden eller bli en ryddekampanje. 
Under rutinetrinnet er det også vanlig at man deler 
ut ulike ansvar til skiftleder. Det som ofte skjer da 
er at ansvaret risikerer å falle mellom to stoler hvis 
personen f.eks. skulle være syk eller ha ferie.

 © Copyright Gigant AB, www.gigant.se. Alla rättigheter förbehålls. JAN 13 | 2016

WHITEPAPER – GIGANT 5S – SLIK SKAPES EN 5S-KULTUR - PROBLEMBESKRIVELSE

For å opprettholde orden, gjelder at standarden settes av alle.



PROBLEMBESKRIVELSE
Holmen Paper AB får raskere rapporthåndtering.
I et kapittel i boken ”Lykkes med 5S” forteller for-
fatteren Oskar Olofsson om besøket hos Holmen 
Paper AB da han intervjuet bedriftsutviklingssjef 
Mattias Brodén som har drevet 5S arbeid i bedrif-
ten. Brodén forteller at med å sortere alle arbeids- 
oppgaver fikk man rede på at det bare var ca. 
50% av alle arbeidsoppgaver som virkelig skapte 
verdi. Resterende halvdel var sløseri og kunne 
helt enkelt tas bort.

Bedriften fortsatte på ”strukturere”-trinnet, for å plas-
sere ting på rett sted slik at den viktigste arbeidsopp-
gaven ble gjort først og den minst viktige sist. Ved å 
standardisere arbeidsoppgavene sikret man også at 
hvem som helst kunne lære seg arbeidsoppgavene i 
løpet av en kort opplæringstid. Alt dette og mye mer 
hjalp bedriften til å øke sin lønnsomhetsgrad med 
3%, som er store penger i deres bedrift.

Anledningen til at de lykkes med 5S arbeidet var at 
5S ikke ble ansett som noe ”ekstra”, men var en del 
av hverdagen. En annen viktig årsak var også at alle 
sjefer og medarbeidere fikk delta i en introduksjons- 
opplæring for å få med alle på 5S-toget.

 

TAPENE VAR FØRST OG FREMST REKLAMASJONER 
OG SPILL OG BLE REDUSERT MED 50%

Trioplast halverer sine tap
Lean-koordinatoren Cornel Oancea ved Trioplast for-
teller i boken ”Lykkes med 5S” om hvordan de med 
enkle midler arbeidet med å innføre Lean-metoder 
som 5S ved bedriftens fabrikker i Smålandsstenar. 
De hadde begynt met et pilotprosjekt som inneholdt 
5S, men arbeidsmåten lykkes ikke å spre seg uten-
for avdelingen. Trioplast hadde vært urolige for at de 
kanskje måtte selge bedriften og var derfor tvunget 
til å finne en løsning. Noen år senere tok de et initi-
ativ og bestemte seg for å gjøre en ny satsing, for å 
øke lønnsomheten. Målet som ble satt inneholdt tre 
fokusområder hvorav ett av områdene var 5S. Denne 
gangen lykkes de med hjelp av 5S å redusere tapet 
og trengte ikke lenger å være urolige for å måtte 
selge bedriften. Tapene var først og fremst reklama-
sjoner og spill og ble redusert med 50%.

Cornel Oancea nevner at det er viktig å undersøke 
nå-situasjonen og la ledelsen beskrive de tap de har 
idag. Deretter må bedriften ha viljen til å gjennomgå 
prosessen helhjertet og være bestemte på å gjøre 
de forandringer som kreves.
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Ledelsen har det tyngste ansvaret
Et intervju ble gjort med en 5S-ansvarlig ved navn 
Anna-Carin Söderlund som jobber i et konsern der 
hun innfører 5S. Anna-Carin mener at det er viktig at 
man får med sjefene først, ettersom det er de som 
skal gå foran med et godt eksempel. Daniel Adolfs-
son, Lean-ekspert i bedriften Aditro forteller også 
at det viktigste for dem var å få med alle ledere på 
5S-toget, ellers hadde det ikke lykkes.
 

DET VIKTIGSTE ER Å FÅ MED SJEFENE FØRST.  
5S MÅ VÆRE EN LEDELSESBESLUTNING

Nimo-Verken våget å satse
Bedriften Nimo-Verken forsøkte 5S for femten år  

siden, men lykkes ikke å fullføre det. Så gav de 5S 
en andre sjanse for åtte år siden, da VD og deleier 
Timo Taimanen hadde som mål å skape en mer 
effektiv produksjon og en bedre arbeidsplass. Han 
begynte med å legge grunnlaget for 5S ved å satse 
på kompetanseutvikling og har hittil lykkes å utvikle 
samt opprettholde 5S-ånden i bedriften. Lena 
Sagobert som jobber med revisjoner innen 5S på 
Nimo-Verken nevner hvor betydningsfullt det er å 
få med seg ildsjeler samt at det hadde vært umulig 
å gjennomføre 5S hvis det ikke var en beslutning 
på ledernivå. Hun forklarer 5S-arbeidet som et 
tog som reiser, personvogner som følger med og 
bremsevogner som bremser. Deres mål er at for 
hver omgang skal de få stadig flere til å sette seg i 
personvognene, noe de også lykkes med.
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LØSNINGEN
I boken ”Lykkes med 5S” nevner forfatteren Oskar 
Olofsson at han har fått en del skeptiske reaksjoner 
når han nevner de 5 tradisjonelle ordene som starter 
på S. Olofsson synes at grunnbetydningen har en 
tendens til å forsvinne når man forsøker å oversette de 
japanske ordene til norske S-ord. Vi har derfor forsøkt 
å oversette dem på egen måte for å avdramatisere 
det hele istedet for å legge fokus på at alle begynner 
med en bestemt bokstav. Som alternativ til 1. Sortere, 
2. Strukturere, 3. Skinne, 4. Standardisere, 5. Sikre, 
så kan disse brukes: 1. Opptelling, 2. Plassering, 3. 
Rengjøring, 4. Rutiner, 5. Disiplin. Betydningen og 
utførelse er det samme som i de 5 klassiske S’ene, 
men de egne ordene viste seg lettere å bli oppfattet 
og mer praktisk å bruke.

Samarbeidet er nøkkelen til fremgang
En avgjørende del i 5S er samarbeide, spesielt i sor-
teringstrinnet, opptellingen, som er det første trinnet. 
I f.eks. et produksjonsanlegg, bør både produksjons- 
og vedlikeholdspersonalet hjelpe hverandre slik at 
man får begge siders syn på sorterings- eller opp-
tellingsprosessen, helst samtidig. Det blir en effektiv 

måte å ta en beslutning på når alle berørte enheter 
er med. På den måten skaper man plass for en del 
beslutninger og man trenger ikke å bruke mer tid på 
informasjonsspredning og forklaringer.

La det ta sin tid, men ikke utsett det
Olofsson nevner at en risiko i 5S-prosessen er at saker 
og ting blir utsatt. Dette skjer ofte for at noen avdeling-
er blir overbelastet eller for at de som er ansvarlige for 
5S-tiltakene ikke finnes med i gruppen. En løsning kan 
være å ikke starte med alt samtidig, men sette fokus 
på en avdeling om gangen, samt delegere ansvaret 
til en gruppe istedet for enkeltpersoner. Ved å fordele 
ansvaret til en gruppe sikrer man at oppgavene gjen-
nomføres selv om en er syk.

For ikke å miste farten i 5S-arbeidet er det bra å følge 
en generell tommelfingerregel som sier at hvert trinn 
ikke bør ta mer enn en måned. Videre får heller ikke 
5S være noe man gjør for at man har tid, men det 
skal finnes en tydelig planlegging med avsatt tid og 
ressurser.
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Feire fremgangen
Når man har lykkes med sine delmål i 5S-arbeidet er 
det viktig å feire sin fremgang. Det kan f.eks. være 
ved å dele ut et diplom til hvert arbeidslag. Økono-
misk erstatning pleier å gi negativ effekt, ettersom 
penger kan skape misunnelse samt forventninger. 

I artikkelen ”Feire fremgangen - slik gjør du”, be-
skriver veilederen og foreleseren Atle Johansen at 
positiv kobling påvirker oss mennesker sterkt, som 
i sin tur har innvirkning på resultat og effektivitet. 
Dog gjelder det å feire fremgangen på riktig måte. 
Feiringen skal være forbundet med arbeidet og løfte 
både individuelle og gruppens prestasjoner. Mange 
sjefer mangler også å variere feiringen, samt spørre 
sine medarbeidere hvordan de ønsker å bli feiret.

Stahet - bedriftens normale måte å være på
Felles for alle som lykkes med 5S og endrer bedrift-
skulturen er den stahet ledelsen og sjefene har hatt. 
Iflg. Olofsson i boken ”Lykkes med 5S” går det ikke 
å delegere forandringsarbeidet, det er opp til hver 
sjef å passe på å ha den målbevissthet som kreves. 
Prioriterer man bort 5S må det betales tilbake på en 
måte. Sjefen skal klart og tydelig passe på at alle 
kjenner sitt ansvar. En flerårsplan bør lages for å 
se hvilke ressurser som trengs. Ofte ansetter man 
en teamleder, 5S-ekspert, 5S-general og 5S-lærer i 
forbindelse med 5S-arbeidet for å gjennomføre det. 
Det er også viktig å beholde disiplinen ved å knytte 
5S-arbeidet til forbedringsarbeidet, for å oppretthol-
de den standarden dere har blitt enige om.

Start med opplæringen
Den felles faktoren for de som lykkes med sitt 5S-ar-
beide har vært de som lærer opp sine medarbeide-
re i 5S og sikrer at alle har forstått prinsippet. Uten 
å forstå 5S-teorien er det altså vanskelig å gjen-
nomføre 5S. Introduksjonsopplæring skal hjelpe alt 
personell å forstå hva hvert trinn i 5S innebærer, og 
hvilken innsats som kreves. Spesielt viktig er det at 
lederne forstår 5S-arbeidet, ettersom det er de som 
skal fungere som en samtalepartner og vise veien 
fremover. Olofsson beskriver at det ikke finnes noe 
som ”er så dårlig for motivasjonen som en høyere 
sjef som tror at 5S kun handler om å rydde når alle 
andre ansatte er opplært og har forstått helheten”.

Gigants løsning
Gigants brede sortiment innen arbeidsplasspro-
dukter gjør at vi kan yte bistand ved innføring av 5S 
når det gjelder introduksjonsopplæring samt riktig 
innredning. Mange ganger besøker vi produksjoner 
og ser at bedriften har hatt problem med å investe-
re i riktig kombinasjon produkter som er en del av 
5S-løsningen for å gjøre arbeidsoppgavene enkle-
re. Våre selgere har en grunnkunnskap som hjelper 
deg å spare plass, skape bevegelighet og smart 
oppbevaring samt fremkalle tydelighet ved f.eks. 
oppmerking. Vi vet hvordan man skaper orden og 
system i produksjonsmiljøer.
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5S skal ikke være noe man gjør for at man har tid, det skal 
finnes tydelig planlegging med avsatt tid og ressurser.



SAMMENDRAG
For å skape en 5S-kultur kreves tilstrekkelig med 
ressurser, ildsjeler og fremfor alt en engasjert 
ledelse i bedriften. Urimelige mål som ikke løser 
seg på lang sikt, samt husblindhet er noen av de 
fallgropene som øker risikoen for å mislykkes i 
forbindelse med innføring av 5S. For å få med alle 
på 5S-toget kreves opplæring og en systematisk 
arbeidsmåte som fremfor alt krever stahet fra  
sjefer og tydelig kommunikasjon som viser at  
arbeidet tas på alvor.

Referanser  
http://www.prevent.se/arbetsmiljoarbete/verksam-
hetsutveckling/5s_och_arbetsmiljo/

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:6682/
FULLTEXT01.pdf 

https://pure.ltu.se/ws/files/31034465/LTU-EX-07117-
SE.pdf 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:745849/
FULLTEXT01.pdf 

http://vdtidningen.se/sa-mycket-kostar-bristen- 
pa-engagemang/ 

http://www.publikt.se/artikel/lyckat-firande-sa-har-
gor-ni-13588 

Oskar Olofssons (2013) ”Lyckas med 5S”: Innehol-
der fire detaljerte casetudier, WCM Consulting AB.

 © Copyright Gigant AB, www.gigant.se. Alla rättigheter förbehålls. JAN 13 | 2016

WHITEPAPER – GIGANT 5S – SLIK SKAPES EN 5S-KULTUR-SAMMENDRAG

For å få hjelp med sin 5S-struktur - kontakt oss på www.gigant.no



HVA ER 5S? BILAG 1

For å skape en 5S-kultur trenger vi først og fremst 
å forstå hva 5S er og hvorfor så mange bedrifter 
velger å bruke dette som verktøy. 5S inngår som 
en del i den japanske produksjonsfilosofien Lean 
production som har den hensikt å skape orden og 
system med standardiserte rutiner og arbeidsmeto-
der. Under følger en oppsummering når det gjelder 
hva hver S innebærer i begrepet 5S. 

Sortere

Hva? Sortering handler om å rense bort det som ikke 
er nødvendig på arbeidsplassen.

Hvorfor? For å slippe å lete etter materiell og verktøy, 
skape mer effektive flater, minske skaderisikoer ved 
å ta bort materialer og verktøy som er i veien.

Systematisere

Hva? Når alt er sortert bør man passe på at alle gjen-
stander som skal være igjen har sin egen plass.

Hvorfor? Slippe å lete etter materialer og verktøy, 
ha hver ting på sin plass som effektiviserer arbeidet 
samt forenkler rydding og rengjøring, for at ergo-
nomien forbedres når man har det som brukes ofte 
nærmest.

Skinne

Hva? I dette trinnet må arbeidslaget bli enige om et 
egnet ”ryddenivå”, og en felles måte å oppnå det på.

Hvorfor? Skape trivsel, lettere å identifisere feil og 
avvik, redusere kilden for konflikt når alle er enige om 
hvordan det skal se ut.

Standardisere

Hva? Beholde orden og få rengjøringen og det 
løpende vedlikeholdet til å fungere.

Hvorfor? For at alle medarbeidere skal vite hva som 
forventes av dem, vite hva som skal gjøres for å 
beholde en velorganisert og effektiv arbeidsplass, 
skape plass for utvikling og forbedring.

Sikre

Hva? Kalles også selvdisiplin. Handler om å skape 
en langsiktig vane og stadige forbedringer ut ifra det 
som allerede er gjort.

Hvorfor? Å få medarbeiderne til å følge standarder 
og overensbestemmelser man har kommet frem til, 
skape stadige forbedringer, felles rutiner som forenk-
ler når alle skal opprettholde et godt arbeidsmiljø og 
høy effektivitet.

Iflg. Ross & Associates Environmental Consulting fin-
nes også et 6. S, sikkerhet og helse, som er utviklet 
utover de første fem punktene.  Enkelte bedrifter som 
prioriterer sikkerhet høyt velger å presentere samt 
pakke inn sitt program som 6S istedenfor 5S. Den 6. 
S’ens hensikt er å identifisere potensielle risikoer og 
om mulig eliminere disse med å respektere arbeids-
plassen og medarbeiderne. Dog trengs normalt sett 
ikke en ekstra ”S”, ettersom sikkerhet- og helsespørs-
mål allerede er innbakt i de 5 S’ene.

Sikkerheten ble forbedret allerede ved at: 
•   Snublefaren reduseres når ingen gjenstander 

ligger på gulvet

•   Sikkerhetsutstyret finnes alltid på en plass som 
alle er enige om.

•  Faren for å skade seg på verktøy o.l. minskes når  
   støv og skitt forsvinner.

•  Faren for feil beslutninger reduseres når man får  
   bedre oversikt over området som er ryddet.  
   Det blir lettere å gjøre riktig enn feil.

•  Hele sikkerhetsarbeidet tas på alvor, noe som  
   også reduserer den totale ulykkesrisikoen.

•   Man merker om noe er feil før skaden har skjedd.

Foruten sikkerheten fører 5S også til en hel del 
andre forbedringer, bl.a.: 
•  Man er stolt over å vise frem sin arbeidsplass.

•   Man skaper vaner som bygger på økt standardi-
sering, visualisering og mer nærværende ledere.

•   Skaper lærdom om hvorfor man skal begynne å  
 arbeide standardisert.

•  Bedre inntrykk da beslutningstakere oppover i  
 organisasjonen er mer villige til å investere i pro- 
 duksjonen som de ansatte tar vare på.

•  Man blir effektiv i sitt arbeid.

•  Redusert produksjonstap som øker virknings- 
 graden.

•   Økt trivsel på jobben som fører til redusert  
personalomsetning samt lokker inn nye kompeten-
te medarbeidere.

•  Flere investorer får opp øynene for arbeidsplas- 
 sen siden den er attraktiv.

•  Høyere og jevnere kvalitet, som bl.a. fører til  
 mindre spill og lavere reklamasjonskostnader.
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