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EKSPERTEN PÅ 5SEKSPERTEN PÅ 5S

Med 20 års erfaring vet vi på Gigant hva som gjør en god arbeidsplass enda bedre. Vi har 
kunnskapen og utstyret som gjør arbeidsmiljøet sikrere, jobben mer effektiv og deg som  
arbeidsgiver mer attraktiv - for både medarbeidere og kunder.

DU OG DIN ARBEIDSPLASS ER UNIK  
- AKKURAT SOM VÅRE LØSNINGER
I dag er vi Nordens ledende leverandør av arbeidsplass-
produkter til industrien. Med vår erfaring, kompetanse 
og vårt brede sortiment skaper vi attraktive, effektive 
og sikre arbeidsplasser. Vi vet at alle arbeidsplasser har 
sine krav og med egen konstruksjon og produksjon tar 
vi fram løsninger tilpasset kundenes behov.

5S ER BARE EN DEL
I denne brosjyren får du mer informasjon om hvordan 
vi kan hjelpe deg å skape en 5S-arbeidsplass. 5S står 
for de fem nøkkelbegrepene sortere, systematisere, 
skinne, standardisere og sikre. Det Gigant først og 
fremst hjelper til med er de to første S’ene; sortere og 
systematisere.

FRA IDÈ TIL RESULTAT
Uansett om du bygger nytt, bygger ut eller trenger å 
oppgradere en eksisterende arbeidsplass, hjelper vi 
deg hele veien fra planlegging og skisser til montering 
og igangsetting. Start med å ta kontakt med oss så 
hjelper våre spesialister deg videre. Det kan være  
første skritt mot morgendagens industriarbeidsplass.

KUNNSKAPEN SOM GIR EN 
BEDRE ARBEIDSPLASS



KRAV OG BEHOVKRAV OG BEHOV

SKAP EN   
5S-STRUKTUR 
For å skape en 5S-struktur på arbeidsplassen kreves det at man lykkes med sin 5S-kultur, 
og får med alle på arbeidsplassen i arbeidet med 5S. Det blir enklere å lykkes hvis man fra 
starten av passer på å sette av tid og lager en plan for fremtiden. For å skape orden og 
system på arbeidsplassen kreves det at man forstår hvilke verktøy som trengs for å nå de 
mål man har satt opp. Det viktigste av alt for å opprettholde strukturen på arbeidsplassen 
er å kunne fullføre målene. 

”ORDEN OG SYSTEM” 
Orden og system kan høres ut som en selvfølge for 
mange, men det trenger ikke å bety at alle handler 
etter begrepet. 5S er mer enn bare orden og system, 
ettersom det handler om å skape stabilitet og struktur 
tilpasset bedriftens egne behov. For å lykkes kreves at 
man blir enige om hvilket nivå av ”orden” man vil opp-
nå. Så gjelder det å trene inn det man er blitt enige om 
slik at det blir en vane. Når det har blitt en vane går 
det så over til en automatisk handling, som er målet. 

LEDELSENS ENGASJEMENT 
En engasjert ledelse er alfa og omega for at et 5S- 
arbeide skal fungere. Ledelsen trenger å vise sitt eng-
asjement ved å avsette tid for å skape en 5S-plan, og 
ved absolutt ikke skyve på 5S-møtene. På den måten 
sender man riktige signaler ut og arbeidet fremstår 
som viktig. Et engasjement smitter dessuten over på 
medarbeiderne, som gjør at flere ildsjeler våger å vise 
at de brenner for noe som er viktig for bedriften. 
 

RIMELIGE MÅL 

For å bygge opp en 5S-struktur kreves stadige 
forbedringer. For å lykkes er det viktig å sette opp 
rimelige mål, ellers kan man risikere å havne i fallgro-
per. Det er ledelsen som kontinuerlig skal skape plass 
for medarbeiderne og fortelle om neste forbedring, slik 
at 5S-arbeidet ikke renner ut i sanden. For å lære deg 
mer om vanlige fallgroper og om hvordan du bygger 
opp en 5S-kultur, les Gigants whitepaper ”Slik skapes 
en 5S-kultur”.

5S-TEAM  
For å lykkes med 5S-arbeidet finnes det flere trinn å 
gjennomgå. Først og fremst er det viktig å passe på 
at alle som arbeider innen 5S har tilstrekkelig med 
kunnskap. Man pleier å utpeke en 5S-ekspert som 
man kan diskutere med og få kunnskap fra. Å skape 
orden og system kan høres enkelt ut, men 5S er mye 
mer enn det, ettersom det handler om å få fram en 
standard som alle opprettholder. Det er derfor viktig å 
passe på at man har en 5S-ekspert man kan få idèer 
fra. En 5S-gruppeleder skal også finnes tilgjengelig 
som passer på at arbeidsgruppen innfører 5S-arbei-
det i bedriften. Sammen utgjør man et 5S-team som 
suksessivt jobber mot et felles mål.

De fem trinnene i 5S.

5S

1. SORTERE

2. SYSTEMATISERE

3. SKINNE4. STANDARDISERE

5. SIKRE



VÅR METODEVÅR METODE

HANDLE FØR SKADEN SKJER
Med vår metode sikrer du at investeringer får effekt. Vi går ut fra brukeren, arbeidet og ambis-
jonen. Vi arbeider systematisk og hele veien fra analyse til driftssetting.

ANALYSE: RISIKOBEDØMMING OG  
FORUTSETNINGER
Vi starter med å kartlegge arbeidsplassen og arbeids-
oppgavene i en grundig behovsanalyse. Dette gjør vi for 
å få et helhetsbilde og finne risikomomentene slik at vi 
kan foreslå de rette tiltakene.

I analysen går vi igjennom hvordan 5S-arbeidet ser ut 
idag. Vi undersøker produktområdet ut ifra et 5S-per-
spektiv og ser på hvordan vi kan forbedre arbeidet. Hva 
er problemområdene og hvilke behov finnes idag? Det 
er noen hovedspørsmål vi alltid bruker for å kunne nå 
den beste løsningen.

LØSNINGEN: ETTER STANDARD OG  
KUNDETILPASSET
Alle løsninger starter og slutter med brukeren og be-
hovsanalyse. Hvem er det som jobber her, hvilke krav 
stilles, hvordan ser miljøet ut og hva sier loven?

Med analysen til grunn kan vi tegne opp en 5S-løs-
ning i Gigant 3D for å vise hvordan flyten bør skje ute i 
produksjonslokalet. Vi lager et 5S-tilpasset miljø for hver 
arbeidsstasjon med f.eks. bord, tydelig oppmerkede 
verktøytavler, plukkbokser i de farger som trengs, smart 
oppbevaring og transporthjelpemidler. Arbeidsoppgave-
ne er avgjørende for hvordan en arbeidsstasjon skal se 
ut. For løsningen bruker vi produkter fra vårt brede og 
kvalitetssikrede sortiment. Hvis det trengs kan vi også 
konstruere og lage kundetilpassede løsninger med 
samme høye kvalitet.

DRIFTSSETTING: INNKJØRING OG  
OPPFØLGING
Løsningen er bare starten – arbeidet pågår hele tiden. 
En riktig installasjon og introduksjon er en forutsettning 
for at løsningen skal gjøre jobben enklere og en selvføl-
gelig  del av vårt tilbud. For å skape kontinuitet kreves 
kunnskap, rutiner og kontinuerlig oppfølging. Vi hjelper 
dere med løsninger som gjør at 5S-arbeidet blir en 
selvfølgelig del av jobben.

ANALYSE
LØSNING

DRIFTSSETTING

Tjenester &  
opplæring

Oppfølging

Levering



SORTERE
I sorteringsfasen handler det først og fremst om å stille 
spørsmål som: ”Er aktuelt område godt definert?”, 
”Finnes det tydelig informasjon på infovegger som speiler 
5S-prosessen?”, ”Oppbevares personlige eiendeler på 
en god måte?” Disse spørsmålene er spesielt valgt ut 
av Gigant, ettersom de anses som noen av de viktigste 
spørsmålene. De er laget for å kunne føre frem til riktige 
løsninger og skape en 5S-arbeidsplass som gjør ar-
beidet enklere. Personlig oppbevaring, whiteboard og 
gulvmarkeringstape er bare noen eksempler på hjelpe-
midler som Gigant tilbyr for å skape en 5S-arbeidsplass 
innenfor sortering.

SYSTEMATISERE
I systematiseringstrinnet handler det om å stille spørs-
mål som: ”Er utstyret og de verktøy som brukes ofte 
også de lettest tilgjengelige?”, ”Finnes det god oppbe-
varing også for gjenstander som ikke trenger å være 
rundt arbeidsflaten?”, ”Brukes effektiv oppbevaring ved 
produksjonsstedet?” Disse spørsmålene handler først 
og fremst om å finne riktig type oppbevaringsløsning for 
kundens behov.

Vi setter brukeren i fokus og går derfor alltid ut fra 
kundens bruksområder - d.v.s. hvilke hjelpemidler som 
kunden trenger. Utover dette tar vi også hensyn til 
faktorer som hvor mye plass kunden har, hvilke verktøy 
som brukes, når de brukes og hvilke som brukes mest. 
Alle disse faktorene avgjør så sammen med hvilken 
type kabinett, hvilket skap eller hvilken type gulvstativ 
som passer kunden best. Til disse finnes ulike innred-
nings- og tilbehørsmuligheter, som plastbokser i ulike 
størrelser og farger, oppmerking av kasser, verktøy 
tavler, verktøyholdere og klistremerker for verktøy - alle 
viktige hjelpemidler innen 5S. Mange løsninger kan 
være felles, mens en del løsninger er unike for bare en 
kunde. For de fleste kunder er det f.eks. lønnsomt å 
ha verktøyplate med oppmerking av verktøy, mens det 
for enkelte kunder er lettere å ha verktøyet i en spesiell 
skuff. Uansett hvilket alternativ vi anbefaler, passer vi 
også på det ergonomiske perspektivet, f.eks. at de ting 
som brukes ofte også finnes for hånden.

Det finnes ulike hjelpemidler for å skape nærhet til de 
rette tingene, samt smarte oppbevaringssteder for de 
ting som ikke brukes så ofte. Man kan f.eks. bruke 
leddbare armer for å komme til det som skal brukes 
ofte, og hyller, verktøytavler eller bordkabinett for å 
komme til det som brukes mindre ofte. En gjennom-
tenkt oppbevaring for den beste måten å skape effekti-
vitet i arbeidet.

PRODUKTER

I vårt brede sortiment finner du et stort utvalg av produkter fra ledende varemerker som 
kan kombineres til en 5S-løsning. Gigant skaper sikre arbeidsplasser som gjør arbeidet 
enklere, samtidig som vi vil skape trygghet hos våre kunder.

Hva er det som skiller en 5S-arbeidsplass fra en vanlig arbeidsplass? Det finnes effektive
hjelpemidler for å lykkes med å skape en 5S-struktur på jobben. Framfor alt kan Gigant 
hjelpe til med å sortere og systematisere, noe som er de to første S-ene i 5S.  

OPPFYLLER KRAVENE
Avhengig av hvilke krav som stilles av bedriften, kan ar-
beidsplassene se ulike ut. Bedriftens mål baseres ofte 

på kunnskap og på hvor mye tid som er avsatt for å 
innføre et 5S-arbeid. De fleste vil naturligvis at det skal 
gå raskt, som det ofte ikke gjør. Med riktige hjelpemid-
ler kan prosessen skyndes på litt.

VEIEN TIL 5S-STRUKTUR 

EN 5S-ARBEIDSPLASS

PRODUKTER

Gulvmarkeringstape

Kabinett med innredningsmuligheter.

Personlig oppbevaring

Whiteboard

Verktøyskap med innred-
ningsmulighete



For de som vil skape 5S-struktur på arbeidsplassen er  
tilpasning et nøkkelord. Det gjelder også våre løsninger -  
dine behov styrer. 

FRA BEHOV TIL RESULTAT
Utviklingen av kundetilpassede løsninger følger vår metodikk med analyse, 
løsninger og driftssetting. Vi har kompetansen og ressursene til å skape løs-
ninger etter våre kunders behov. 

Før vi implementerer den ferdige løsningen, gjør vi en analyse for å se hvor 
langt dere har kommet i 5S-arbeidet. Ut ifra deres eksisterende arbeid tegner 
vi opp et forslag for å vise hvilke hjelpemidler som trengs for å skape en 
5S-arbeidsplass. Etter det går vi videre med en tilbuds- og konstruksjonsgjen-
nomgang. I konstruksjonsgjennomgangen presenteres våre kundetilpassede 
løsninger for hev- og senkbare arbeidsbord eller avskjerminger som skal gjøre 
arbeidet enklere. Etter feedback gis det forhåpentligvis en godkjennelse, som 
innebærer at begge parter er enige om løsningen.

Fra behov til konstruert og produsert  
kundeunik løsning, trinn for trinn.

EGEN UTVIKLING.
STØRRE MULIGHETER

KUNDEUNIKE LØSNINGERKUNDEUNIKE LØSNINGER

ANALYSE
LØSNING

DRIFTSSETTING

Tjenester &  
opplæring

Oppfølging

Levering

ANALYSE TEGNE BEREGNE TILBUD KONSTRUKSJONS-
GJENNOMGANG

FEEDBACK OG 
GODKJENNELSE KVALITETSSIKRING FUNKSJONSTEST OG 

INSTRUKSJONER
LØSNING OG 

DRIFTSSETTING



Å SKAPE EN 5S-ARBEIDSPLASS 
Mange bedrifter trenger et puff i riktig retning for å komme igang 
med sitt 5S-arbeide - og for deretter selv å drive prosessen. 
Gigant hjelper både forhandlere, selgere og sluttkunder med å 
skape en 5S-struktur på arbeidsplassen. Forhandleren og selger-
ne trenger å lære om hvilke produkter som inngår i storterings- og 
systematiseringsarbeidet.  I et produksjonslokale er det f.eks. ef-
fektivt å ha smarte oppbevaringsmuligheter og verktøy opphengt 
på en oversiktlig måte for å spare tid. 
 
I utdanningen for sluttkunder går vi gjennom samme trinn, men 
legger til de tre siste S-ene: Skinne, Standardisere og Sikre. Slik 
gir vi kunden grunnkunnskapen i hva som man bør gjøre for å 
skape rutine i 5S-arbeidet.  Vi bruker eksempler fra virkelighet-
en for å gi kunden en større forståelse for hvordan 5S-arbeidet  
fungerer i praksis.

GIGANT ACADEMY GIGANT ACADEMY

Riktig utstyr og planlegging ligger som grunn, 
men det er brukeren som i hverdagen avgjør om 
resultatet fungerer etter hensikten.  Vi tilbyr kurs 
både til våre forhandlere og til våre kunder ute i 
industrien.  Under kursene får deltagerne jobbe 
med både teoretiske og praktiske oppgaver for å 
prøve og trene til de nye kunnskapene sitter. Vil du 
arrangere egne kurs for dine ansatte, så stiller vi 
opp på det også.   

UTDANNING I ET 
EKTE MILJØ
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KONTAKT 
OSS GJERNE

www.gigant.no
gigant@gigant.no
Tlf. 66 99 20 00


