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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.

BELASTNINGSERGONOMI ER BARE EN DEL
I denne brosjyren får du mer informasjon om hvordan 
vi kan forbedre belastningsergonomien på arbeidsplas-
sen, men det er bare en del av hva vi kan hjelpe til med.
Vår ekspertise og vårt tilbud strekker seg over hele 
arbeidsplassen og dekker mange behovsområder så 

som belastningsergonomi, løft og støy. Vi har ferdige 
løsninger og konsept for et antall type arbeidsplasser. 
F.eks. montering og pakking. Vi vet hvordan du for-
bedrer arbeidsmiljøet, så ta gjerne en prat med våre 
tekniske selgere for videre veiledning og fordypning.

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 driftsetting. Start med å ta kontakt med oss så 
hjelper våre spesialister deg videre. Første skritt mot  
morgendagens industriarbeidsplass.

KUNNSKAPEN SOM GIR EN 
BEDRE ARBEIDSPLASS



KRAV OG BEHOVKRAV OG BEHOV

REDUSER BELASTNINGEN, 
HEV RESULTATET
Arbeidsmiljøet påvirker oss som mennesker og det får effekter for hele bedriften. Feil 
belastning står for den største delen av sykefraværet i industrien. Noe som drar med seg 
store kostnader, men dårlig belastningsergonomi er også et hinder for produktiviteten. 
Med kunnskap om problemet og forebyggende tiltak føler medarbeiderne seg bedre og 
det er positivt for bedriften.

HELSEØKONOMISKE GEVINSTER
Over halvparten av alle sykmeldinger i arbeidslivet er 
relatert til belastningsskader.

I en SINTEF-rapport fra 2011 blir kostnaden for 1 uke 
sykmelding anslått til 13000,-. Da inngår ikke lønn til 
vikar eller produksjonstap. 

Å legge penger i riktig utstyr, ergonomiske hjelpemidler 
og opplæring er en investering som betaler seg nesten 
med èn gang i redusert sykefravær. Det er også en 
satsing som er lønnsom i form av økt produktivitet og 
personalhelse. Å ta ansvar for arbeidsmiljøet er dessu-
ten et lovkrav og unnlatelse kan innebære bøter.

FOREBYGG SKADER, BYGG INN EFFEKTIVITET 
Allerede før det går så langt som sykefravær, kan for-
bedret ergonomi øke trivselen og bedriftens effektivi-
tet. Vi jobber helt enkelt bedre hvis redskap og miljøet 
er tilpasset hvordan vi fungerer som mennesker. Fore- 
byggende investeringer er like mye et spørsmål om å 
øke kapasiteten på jobben som å redusere skader og 
sykefraværskostnader. En satsing med bare vinnere.

SE FARENE
Det er lett å bli husblind og la et dårlig plassert verktøy, 
en dårlig belysning eller et ubekvemt bord gjemme 
seg i hverdagens vaner. For å løfte blikket og se farene 
på arbeidsplassen din, trengs ofte en utenforstående 
spesialist. I vår metode går vi igjennom arbeidsplas-
sens miljø trinn for trinn.

Innmeldte arbeidssykdomstilfeller på 
belastningsfaktorer i 2014.

Kilde: AV/ISA.

Mer fakta om de økonomiske fordelene med 
ergonomi finner du i vår whitepaper.  

Lastes ned på gigant.no

40 %



VÅR METODEVÅR METODE

HANDLE FØR SKADEN SKJER
Med vår metode sikrer du at investeringer gjør nytte. Vi går ut fra brukeren, arbeidet  
og ambisjonen. 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 hvem brukerne er, vi un-
dersøker arbeidets art og ser på arbeidsstillinger. 
Stående eller sittende? Dynamisk eller statisk belast-
ning? Vi tar fram et underlag med både harde og myke 
verdier for å finne riktig løsning.

LØSNINGEN: STANDARD ELLER  
KUNDETILPASSET
Alle løsninger starter og slutter med brukeren og vår 
behovsanalyse. 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 løsning 
i vårt eget visualiseringsverktøy Gigant 3D. Sone for 

sone skaper vi en ergonomitilpasset arbeidsstasjon 
med bord, oppbevaring, løftehjelpemidler, stol, mat-
te og belysning. Arbeidsoppgavene er avgjørende, i 
mange tilfeller anbefaler vi en hev- og senkbar løsning 
for arbeidsstasjonen. Det er mest skånsomt for den 
enkelte medarbeideren og kan tilpasses rotasjons- og 
skiftarbeid. For løsningen bruker vi produkter fra vårt 
brede og kvalitetssikrede sortiment. Hvis det er nødven-
dig kan vi også konstruere og lage kundeunike løsning-
er med samme høye kvalitet.

DRIFTSSETTING: INNKJØRING OG  
OPPFØLGING
Løsningen er bare en start - arbeidet med ergonomi 
pågår hele tiden. En riktig installasjon og introduksjon er 
en forutsetning for at løsningen skal gjøre jobben enkle-
re og en selvfølgelig del i vårt tilbud. For å skape konti-
nuitet kreves kunnskap, rutiner og kontinuerlige oppføl-
ginger. Vi hjelper til med underlaget som gjør ergonomi 
til en del i det systematiske arbeidsmiljøarbeidet.

ANALYSE
LØSNING

DRIFTS- 
SETTING

Tjenester og  
opplæring

Oppfølging

Leveranse



Belastningsergonomi har som mål å redusere feil stilling-
er, unaturlige bøyinger og slitsomme løft. Det skal finnes 
en regelmessig variasjon i arbeidsbevegelsene, belasten-
de moment skal ha en tidsbegrensning og arbeidet skal 
utføres innenfor kroppens komfortsone.
Kort sagt, arbeidet skal være tilpasset kroppens  
begrensninger og behov for bevegelse.

STÅENDE ARBEID 
Enkelte oppgaver utføres best stående. Da er det viktig 
å fordele arbeidet på flere stasjoner for å få variasjon 
og bevegelse. For å fungere til brukere med ulik høyde 
anbefales en hev- og senkbar arbeidsflate. Hvis det ikke 
går å justere høyden på arbeidsflaten skal flaten tilpasses 
den som er høyest og komplettere med noe å stå på for 
de som er kortere. En arbeidsmatte er en billig investe-
ring som gjør det mer skånsomt å stå.

SITTENDE ARBEID 
Trenger du å arbeide med presisjon og kontroll er det 
godt å sitte ned. Planlegg arbeidsflaten slik at det du 
bruker ofte finnes nærmest (gjelder også ved stående 
arbeid). Med ulike påbyggingsmoduler til bordet er det 
enkelt å lage struktur. Det skal være lett å nå verktøyet  
og variere arbeidet. Stolen er selvfølgelig ergonomisk 
tilpasset og designet for å ikke være i veien.

SKÅNSOMME LØFT
Tung eller lett, må du løfte i arbeidet er det viktig å bru-
ke de hjelpemidlene som finnes og tenke på løfteteknik-
ken din. Ingen plutselige bevegelser eller vridninger.
Beveg deg symmetrisk og hold armene nærme krop-

pen. Bruk gjerne et løftebord for å få opp det du skal 
løfte til det anbefalte, minst 75 cm over gulvet.

SYNERGONOMI
Tilstrekkelig belysning uten blending og skygger er en 
bidragende faktor til en ergonomisk arbeidsplass. Hvis 
du ikke trenger å myse og anstrenge øynene er det 
lettere å holde hodet i en god stilling uten å bøye og 
strekke på nakken. Ser du hva du gjør, gjør du også 
færre feil.

PRODUKTER

I vårt brede sortiment finner du et stort utvalg produkter fra ledende varemerker som  
vi kombinerer med egenutviklede spesialløsninger. Alt for å skape arbeidsplasser der 
medarbeidere kan bevege seg naturlig og variert.

Hva er det som gjør en arbeidsplass ergonomisk? Det finnes antagelig like mange svar på 
det spørsmålet som det finnes arbeidere og arbeidsoppgaver, men noen enkle tommelfinger-
regler har vi likevel satt fingeren på. Det handler bl.a. om arbeidsstilling og bevegelse.

OPPFYLLER KRAVENE
Det er mange interesser som påvirker valget av  
produkter til den ergonomisk riktige arbeidsplassen.  
Bedriftens mål og medarbeidernes forutsetninger er en  
del, bransjeanbefalinger og lovkrav en annen. Vi jobber 
bare med varemerker som følger alle disse kriterier og 
direktiv.

HELE MENNESKET, HELE ROMMET

EN ERGONOMISK ARBEIDSPLASS

PRODUKTER PRODUKTER



Tilpasning er et nøkkelord for arbeidsplasser som vil redusere 
faren for belastningsskader. Det gjelder også for våre løsninger 
- dine behov styrer.

Når standardsortimentet ikke holder, tar vår konstruksjonsavdeling over.  
Ut ifra behovsanalysen lager vi CAD-tegning og produserer de produkter som 
kreves for din løsning.

FRA BEHOV TIL RESULTAT
Utviklingen av kundetilpassede løsninger følger vår metodikk med analyse, løs-
ninger og driftssetting, selv om veien ser litt annerledes ut. Vi har kompetansen 
og ressursene for å skreddersy produksjonen etter dine behov.

Før vi implementerer den ferdige løsningen hos dere, gjør vi funksjonstester og 
kvalitetskontroller.

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

EGEN UTVIKLING,
STØRRE MULIGHETER

KUNDEUNIKE LØSNINGERKUNDEUNIKE LØSNINGER

ANALYSE
LØSNING

DRIFTS- 
SETTING

Tjenester og  
opplæring

Oppfølging

Levering

ANALYSE TEGNE BEREGNE TILBUD KONSTRUKSJONS-
GJENNOMGANG

TILBAKEMELDING OG 
GODKJENNELSE KVALITETSSIKRING

FUNKSJONSTEST  
OG INSTRUKSJONER

LØSNING OG 
DRIFTSSETTING



LÆRERIKE MØTER
Nye kunnskaper og ferdigheter tar man best til seg sammen med 
andre. Gigant Academy er like mye en møteplass som et klasse- 
rom. En mulighet til å dele erfaringer og få nye perspektiv.

VÅRE BESTE ELEVER ER FORHANDLERE
En stor del av kurstilbudet i Gigant Academy retter seg mot 
våre forhandlere. Her lærer de seg det grunnleggende i ergo-
nomi og får praktiske ferdigheter. De løser oppgaver, tegner 
spesialløsninger og monterer bord, stoler og andre produkter. 
Alle som jobber med Gigants løsninger innen belastningsergo-
nomi er opplært og oppdatert med de siste nyhetene  
og reglene.

GIGANT ACADEMY GIGANT ACADEMY

Riktig utstyr og romplanlegging er starten, men 
det er bruken i hverdagen som avgjør resultatet. 
I vår opplæringshall har vi bygget opp de mest 
vanlige arbeidsstasjonene etter alle ergonomiens 
regler. Her får deltagerne teste og trene til de nye 
kunnskapene sitter. Vi holder også forelesning-
er og praksis ute i bedrifter. Hvis du ønsker å ha 
opplæring for dine ansatte stiller vi gjerne vår 
ekspertise til rådighet.

OPPLÆRING I ET 
VIRKELIG MILJØ



”Vi innså at gode arbeidsplasser  
var en nøkkel for å nå økt  
produktivitet og kvalitet”

Håkan Eriksson, Produksjonstekniker, GKN

GKN FOREBYGGER BELAST-
NINGSSKADER OG BLIR 
MER EFFEKTIVE
GKN i Köping, Sverige utvikler og produserer slutt- og 
vinkelgear for bilindustrien. De siste årene har de satset 
stort for å modernisere og effektivisere sin produksjon. I 
et prosjekt med TOOLS og Gigant har de installert flere 
smarte løsninger og skapt arbeidsplasser som forebyg-
ger belastningsskader og samtidig øker effektiviteten i 
produksjonen.

Hver arbeidsstasjon har fått sin egen tilpassede opp-
bevaring som også kan justeres etter den enkelte 
medarbeider. Noe som både reduserer faren for mange 
arbeidsskader og at bedriften står stille.

Arbeidet med å forbedre arbeidsmiljøet er langsiktig og 
ble startet i 2004. Siden da har man sett økt produk-
tivitet, færre reklamasjoner, redusert sykefravær og et 
større engasjement hos personalet.

TJENESTER: LYSMÅLING
Belysningen påvirker ergonomien. Riktig lysstyrke minsker anstrengelsen for øyne 
og du ser godt uten at du trenger å bøye deg framover. Å stille inn riktig lys er en 
kunst i seg selv, og starter med en nøye måling som vi hjelper deg med. Her er det 
ikke bare lysstyrke som undersøkes, men også en bedømming av lysets farge,  
blending, skyggedannelse og reflekser. Vil du vite om det ser mørkt eller lyst ut for 
din arbeidsplass, ta kontakt for en lysmåling og få forslag på forbedringer.

VÅRE TJENESTER REFERANSER
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KONTAKT  
OSS GJERNE!

www.gigant.no
gigant@gigant.no

Telefon: 66 99 20 00


