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Velkommen til håndboka
Formålet med denne håndboka er å hjelpe ledere,
tillitsvalgte og ansatte innenfor bygg- og anleggsbransjen og i verftsindustrien til å forbedre egne
virksomheter. Det vil vi oppnå gjennom å gi et
innblikk i relevant forskning og gi praktiske råd og
nyttige tips til hvordan virksomheter som gjennomfører unike byggeprosjekter kan utvikle sine organisasjoner og effektivisere prosesser.

I forskningsprosjektet har bedrifter og forskere
samarbeidet om å utforske og utvikle nye løsninger
sammen.

Prosjektbaserte virksomheter kjennetegnes av at
leveransene er organisert som unike prosjekter. Ikke
bare er produktet ulikt fra gang til gang, også sammensetningen av folk i prosjektorganisasjonen vil
variere ut i fra prosjektstørrelse, innhold og kompetansekrav. Dette stiller store krav til kommunikasjon,
ledelse, utvikling av ansatte og forbedringspraksis.
Slike virksomheter kan finne inspirasjon og mange
gode løsninger til hvordan de kan bedrive organisasjonsutvikling og effektivisere prosesser ved å se til
hvordan annen industri kjennetegnet av batch- eller
serieproduksjon tenker rundt de samme problemstillingene. Likefullt er dette ikke tilstrekkelig. I
denne håndboka tar vi utgangspunkt i etablerte og
velprøvde modeller og praksiser fra produksjons- og
organisasjonsledelse, for så å videreutvikle disse
praksisene til å svare på de utfordringene prosjektorganisering medfører.

Bruk av håndboka

Videre har vi laget en håndbok tilpasset norske
forhold. Det betyr at vi i våre råd har tatt høyde for
en bedriftskultur der det i all hovedsak legges opp
til høy grad av ansattinvolvering og selvstyre, forholdsvis flat ledelsesstruktur, samt høy grad av tillit
mellom ansatte og ledere. Dette kalles gjerne den
norske samarbeidsmodellen.
Tipsene vi gir i håndboka er basert på både tilgjengelig litteratur og vår egen forskning, i første rekke
fra BIA-prosjektet HPWS.no. HPWS står for «HighPerformance Work Systems» og vi har arbeidet med
høytpresterende arbeidssystemer i norsk, prosjektorientert industri. Prosjektet har vært finansiert av
Forskningsrådet. Deltakerne i prosjektet har vært
ledere og ansatte i Grande Entreprenør, Kværner
Verdal og VITEC, forskere i SINTEF Teknologi og
samfunn og SINTEF Byggforsk, samt representanter
fra Byggenæringens Landsforening (BNL).

Ulike metoder har vært benyttet, slik som intervjuer,
observasjoner, felles utviklingsarbeid og samtaler
med individer og grupper. Prosjektperioden var juni
2013 til juni 2017.

Håndboka kan leses sammenhengende eller brukes
som en oppslagsbok. Vi har skrevet hvert enkelt
kapittel slik at det skal kunne leses selvstendig. I
håndboka bruker vi fire typer bokser for å fremheve
viktig stoff:

Temaforklaring:
Der vi mener det er nyttig med en nærmere
beskrivelse av et begrep eller tema har vi
skrevet en egen temaforklaring. Her utdypes hva som menes med begrepet og hva
det kan bety i praksis.
Gode råd:
Praktiske tips og forslag til hvordan man kan
utøve de praksisene som beskrives. Rådene
er basert på tidligere forskning, tilgjengelig
litteratur og erfaringer fra HPWS.no.
Til refleksjon
Refleksjon over et tema ut fra egen hverdag
kan bidra til læring. Underveis i håndboka
stiller vi spørsmål som vi tror leseren vil ha
nytte av. Disse øvelsene kan gjennomføres
på egenhånd eller sammen med kolleger på
arbeidsplassen.
Case
Relevante eksempler fra bedrifter er
uthevet som case. Disse historiene har vi
tatt med for å belyse temaet, og inspirere
til handling. Casebeskrivelsene er en kort
sammenfatning av historien, men beskriver
ikke alle nyansene fra arbeidet.

God lesing!
Oktober 2017
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HPWS på norsk
vordan kan virksomheter effektivt
operere og utvikle seg når driften
baseres på unike prosjekter?

Norsk industri trenger fagarbeidere og ingeniører
med teoretisk og yrkesfaglig kompetanse på høyt
nivå. Flere tiår med et BNP per innbygger helt i
den internasjonale toppen har bidratt til at også
det norske kostnadsnivået er tilsvarende. I en
produksjonsbedrift vi kjenner godt er timelønnen
til operatørene i Norge 13 ganger lønnen til deres
asiatiske kolleger i samme konsern. Likevel er den
norske fabrikken konkurransedyktig. Hvordan
kan dette forklares? Bedriften selv gir to årsaker:
Minimalisering av unødvendige hierarki og maksimalisering av kompetanse og styringsferdighet ute i
selve produksjonen.
High performance work systems (HPWS) er et internasjonalt konsept for produksjon og organisasjon
tilpasset avanserte produksjonssystemer, og som i
større grad enn Lean særlig trekker frem høy involvering, selvstyring, høy kompetanse og høy lønn
(Boxall og Macay, 2009). En HPWS-bedrift går lenger
i å bruke involverende ledelse og ansvarliggjorte
medarbeidere i forhold til produktivitet, kvalitet og
innovasjon.
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Konseptet HPWS har et stort potensial i Norge
på grunn av vektleggingen av fordelene en
høykost-landsstruktur gir. Ansatte med høy kompetanse, mye og tidlig bruk av avansert teknologi,
organisering basert på mye autonomi, selvstendige
arbeidstakere og få formelle stengsler for å kunne
kommunisere med folk på tvers av fag og nivå, er
viktige faktorer (Edwards og Wright, 2001). Samtidig
er det trekk ved den norske samarbeidsmodellen
som HPWS-konseptet ikke helt dekker, som blant
annet høy tillit mellom ledere og ansatte, direkte og
ubyråkratisk kommunikasjon, god konfliktferdighet
og høy ansvarskompetanse hos de ansatte (Levin
m.fl., 2012).
Sammen danner HPWS og trekk ved den norske
samarbeidsmodellen de fem kjerneelementene vi
fokuserer på i håndboken. Disse mener vi gir et godt
bilde av hvordan ledere og ansatte best kan bedrive
organisasjonsutvikling og forbedringsarbeid i prosjektbaserte virksomheter i Norge:
1. Lønnsom kommunikasjon (driftsorientert kommunikasjon i alle ledd)
2. Ansvarskompetanse (kompetent i sitt fag,
kvalifikasjoner for å medvirke i viktige

hvordan de opererte i bedriften hans:
•

Strategiforståelse og strategiinnsikt (blant ingeniører og operatører) er en forutsetning for en
flat organisasjon

•

Velinformerte medarbeidere gjør de riktige
valgene

•

Kompetente medarbeidere må ha de beste
verktøyene
TEMAFORKLARING:
SAMARBEIDSMODELLEN
Samarbeidsmodellen handler om
avtaler og lover, og om samarbeid
og forhandlinger som skjer mellom ledelsen, eierne,
tillitsvalgte og ansatte på den enkelte arbeidsplassen.
Samarbeidsmodellen «virker» fordi det er høy grad av
tillit mellom ledelse og ansatte. Folk opptrer selvstendig, tar ansvar og det er "lov" å gjøre feil. Mange
saker løses i hverdagen ved hjelp av utbredt evne til å
ta initiativ og god evne til kommunikasjon. Lovgivning
er dessuten med på å regulere arbeidsforhold og gir
arbeidstakere både rettigheter og plikter.

beslutningsprosesser, ta ansvar for egen
arbeidsplass)
3. Kompetanseutvikling (kombinasjon av teoretisk
og praktisk kunnskap)
4. Involverende ledelse (gode praksiser som kan
øke samlet ledelseskapasitet)
5. Effektive industrialiserte operasjoner (fokus på
løsninger for industrialisering av det som er likt
fra prosjekt til prosjekt og effektivisering på det
som er prosjektunikt)

Den norske samarbeidsmodellen
Norsk fag- og yrkesopplæring bygger på den
norske samarbeidsmodellen og forutsetter et
trepartssamarbeid mellom arbeidsgiverorganisasjonene, arbeidstakerorganisasjonene og staten.
Samarbeidsmodellen handler også om hvordan
ledere og tillitsvalgte sorterer og håndterer
uenigheter og arbeider med HMS-spørsmål. Den
fokuserer på praktisk ledelse og arbeidsorganisering, produktivitets- og innovasjonsarbeid og
kompetanseutvikling. Samarbeidsmodellen er et
nøkkelelement i mange norske bedrifters praksis
for ledelse, organisering og styring, og er basert på
høy grad av tillit. En ingeniør i en verkstedbedrift
eller en sveiser på et verft må beherske det tekniske
faget på nivå med de beste, men selv dette er ikke
tilstrekkelig. De må også se helheten, være i stand
til å planlegge arbeidet, ta ansvar for framdrift,
forstå hva som er verdiskapende og hva som ikke er
det, og være i stand til å lede seg selv og koordinere
seg med andre. En tillitsvalgt trakk frem følgende i
et foredrag der han presenterte nøkkelpunkter om

(Ravn, 2015)

Disse tre punktene forteller hvordan samarbeidsmodellen skaper en involvert organisasjon.
Organisasjoner må trene og utvikle seg over tid før
en kommer dit at «velinformerte medarbeidere gjør
de riktige valgene». Bakom en velfungerende samarbeidsmodell ligger tålmodighet og lang trening. I
følge Levin m.fl. (2012) har mange norske organisasjoner skapt konkurransefortrinn ved å praktisere
involvering gjennom:
•

Åpenhet: det er få formelle stengsler for å kunne
kommunisere med folk på tvers av fag og nivå.
Ledere og ansatte er fortrolig med å snakke
direkte med hverandre.

•

Kommunikasjon: toveis kommunikasjon flyter
godt i organisasjonen – ikke bare enveis instruks
og informasjon.

•

Selvstendighet: ansatte er vant med å arbeide
selvstendig.

•

Tidlig teknologibruk: høye lønnskostnader
over tid har gjort investeringer i utstyr, som ny
teknologi, relativt billig. Dette gjør at bedriftene
generelt står for mye og tidlig bruk av avansert
teknologi.
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En bredere palett av ferdigheter og
egenskaper
Arbeidslivet trenger fagarbeidere med teoretisk og
yrkesfaglig kompetanse på høyt nivå. Gjennom helhetlig forståelse av bedriftens produksjonsprosess
må de forstå faget sitt inn i en større sammenheng.
En virksomhets styrings- og kontrollkostnader utgjør
en ganske stor del av totalkostnadene. Disse kostnadene er knyttet til å sette folk i arbeid og påse
at de faktisk gjør jobben, og gjør den riktig. Slike
kostnader senkes vesentlig dersom arbeidstakerne
besitter kompetanse og myndighet, og er til å stole
på. Høy grad av involvering har også gjort noe med
arbeidsrollene. I norsk arbeidsliv har engasjement
og involvering vært slik at den enkelte selv tar
ansvar for å få ryddet opp i uklarheter og løse
mindre feil, slik at jobbene kan bli fullført. Kanskje
har autonomi, tillit og initiativ vært noe av det aller
viktigste kjennetegnet ved norsk arbeidsliv?
SINTEF har gjennom forskningsprosjektene
HPWS.no og Skills gjennomført intervjuer og
arbeidsmøter der oppmerksomheten har vært
rettet mot fagarbeiderrollen. Gjennom vår forskning
har vi identifisert at det kreves en bredere palett av
ferdigheter og egenskaper hos fremtidens fagarbeidere. Figuren under viser en tentativ beskrivelse av
ferdigheter og egenskaper som til sammen skaper
den moderne fagarbeiderrollen.

produksjonsprosesser), markeder og sammenhengene mellom disse.
•

Kommunikasjon: Ferdigheter i generell kommunikasjon, som evne til å uttrykke seg,
evne og vilje til å stille spørsmål, aktiv lytting,
konstruktiv tilbakemelding, problemløsning og
konflikthåndtering.

•

Ansvarskompetanse: Kvalifikasjoner til å kunne
medvirke i viktige beslutningsprosesser, ta
ansvar for egen arbeidsplass, egen innsats og
andre kollegers arbeidsinnsats og jobbe på
selvstendig grunnlag uavhengig av om det er
en leder til stede som overvåker situasjonen – i
tillegg til basiskvalifikasjoner i faget.

•

Språk - og kulturforståelse: Muntlige og skriftlige
ferdigheter, først og fremst i norsk og engelsk.
Kultur er «måten vi gjør ting på her hos oss»
(Schein, 1985 ). Med kulturforståelse menes
evne og vilje til å kunne arbeide godt sammen
med kolleger som har andre arbeidskulturer, og
som derfor har andre grunnleggende antakelser,
andre verdier og andre holdninger.

•

Innovasjonsaktiv: Fagarbeideren utgjør en viktig
del av bedriftens kollektive praksis gjennom
evne til å bruke sine erfaringer for å omstille,
videreutvikle eller nyutvikle arbeidsprosesser,
produkter, tjenester eller egen organisasjon.

•

Beherske digitale verktøy: Fagarbeideren må
kunne sette seg inn i og bruke ulike former for
digital støtte i tilknytning til for eksempel planlegging, organisering, koordinering, kommunikasjon, styring og rapportering.

•

Jobbe sikkert/HMS: Fagarbeideren tar aktivt og
deltakende medansvar for sikring og utvikling av
helse, arbeidsmiljø og sikkerhet for seg selv, for
kolleger og for hele bedriften.

Tekniske basisfag
Helhetsforståelse
Kommunikasjon
Ansvarskompetanse
Språk-/kulturforståelse
Innovasjonsaktiv
Beherske digitale verktøy
Jobbe sikkert/HMS

Krav til ferdigheter og egenskaper i fagarbeiderrollen (Solem m.fl., 2016)
•

Tekniske basisfag: Den kunnskap og evner som
omhandler selve utøvelsen av faget. Grunnlaget
legges gjennom fellesfag og programfag i den
yrkesfaglige utdanningen.

•

Helhetsforståelse (eller verdiskapingsforståelse): Forståelse av helheten – bedriftens
innsatsfaktorer, forskjellige prosesser (inkludert
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Prosjektbaserte virksomheter – bygg, anlegg
og verftsindustrien
Prosjektbaserte virksomheter i bygg- og anleggsbransjen og i verftsindustrien kjennetegnes av at
produktene de framstiller er en-stykk, komplekse
og spesialdesignet til kunden. Dette innebærer
at mennesker med et stort mangfold av kompetanser samarbeider for et best mulig resultat.
Arbeidsprosessene involverer flere grupper, fag,
roller og funksjoner i bedriften, og nesten alltid også
utenfor bedriften. Arbeidet kjennetegnes også av

korte tidsfrister og uforutsigbarhet i form av stadige
endringsbehov. Selv om bedriftene leverer unike
produkt, har kravene til effektivitet og kostnadsreduksjon økt. Dette har bidratt til at kompleksiteten
knyttet til organisering, koordinering av arbeidsprosesser og bruk av teknologi har vokst kraftig. Noe
som igjen stiller store krav til hvordan disse bedriftene evner å utføre ledelse, kommunisere effektivt
og jobbe med kompetanseutvikling. Utfordringen
handler også i stor grad om at gode ideer og forbedringer oppnådd i ett prosjekt ikke automatisk føres
videre til neste. Det betyr ofte at hvert prosjekt
finner nye løsninger på kjente problemer fremfor å
bygge videre på tidligere erfaringer. Virksomhetenes
evne til å oppnå høy forbedringstakt, er svært viktig
for å oppnå kostnadsreduksjon og sikre fremtidig
konkurransekraft.

Tross høyere lønnskostnader enn i de fleste andre
land, har mange norske virksomheter klart å være
konkurransedyktige. Dette skyldes til dels høyt
innhold av teknologi og automatisering i virksomhetene, men det skyldes også selvgående arbeidskraft
– ansatte som i stor grad styrer seg selv. Gjennom
utstrakt autonomi, ansvarskompetanse og verdiskapingsforståelse hos folk på operatørnivå, har virksomhetene kunnet senke de indirekte kostnadene
forbundet med detaljplanlegging, styring, koordinering og kontroll og derved kunnet holde de totale
lønnskostnadene på et akseptabelt nivå. Bedriftene
har ikke vært billigst, men totalpakken kombinert
med høy kvalitet, korte byggetider og god HMS har
vært konkurransedyktig.

Grande Entreprenør
har over 60 års erfaring med ulike entrepriser, og tilbyr tjenester innen betong, tømring, taktekking,
blikkenslagerarbeid og prosjektledelse. Bedriften har over 200 ansatte og har hovedkontor på Verdal.
Grande-gruppen utfører alt fra serviceoppdrag til totalentrepriser i 100 millioners-klassen. Bedriften tar hånd om
ulike typer bygg, slik som leilighetsbygg, offentlige bygg, næringsbygg, eneboliger og serviceoppdrag.
Grande har en vedtatt strategi på å satse på fast ansatte fagarbeidere, og har jevnlig en høy andel lærlinger
innen både betong-, tømmer-, taktekker- og blikkenslagerfaget. I prosjektet har bedriften arbeidet mye med
å involvere de ansatte i tverrfaglig forbedringsarbeid, for å videreutvikle arbeidspraksiser og byggemetoder,
kvalitetsoppfølging, koordinering og ledelse.

Kværner Verdal
er et mekanisk fabrikasjonsverft som utfører engineering, innkjøp og konstruksjon for operatører innen olje og gass
og industriselskaper.
Hovedproduktet til Kværner Verdal er stålunderstell (jackets) til oljerigger. Siden 1975 har bedriften levert
understell i størrelsesorden opptil 20.000 tonn, men også stålkonstruksjoner til bruer, branntårn, rammer til
undervannsbrønner og offshore vindmøller.
Kværner er en global aktør og leverer løsninger til store utbyggingsfelt. De fleste leveranser organiseres og
gjennomføres som prosjekter. I tillegg har bedriften betydelig andel innleid arbeidskraft, og omfanget varierer
over tid. I prosjektet har bedriften arbeidet mye med kompetansebygging, prosessforbedring og industrialiserte
operasjoner.

VITEC
leverer tjenester innen sveis, og materialteknikk, kvalitetskontroll, måling, inspeksjon og opplæring. Etter en
omstillingsprosess i Aker Maritime ble VITEC AS (Verdal Inspection & Technology Center AS) stiftet i 2000.
Kundene er hovedsakelig fra verftsindustrien, men bedriften har også små og store kunder fra både privat og
offentlig sektor. VITEC har ca. 70 ansatte og er lokalisert i Verdal industripark. I prosjektet har de arbeidet med
kompetansekrav for fremtidens fagarbeider.
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Lønnsom
kommunikasjon
God og effektiv kommunikasjon og samarbeid er et
viktig konkurransefortrinn som øker produktivitet og
lønnsomhet. Lønnsom kommunikasjon handler om
å legge til rette for informasjonsdeling og å bygge
praktisk kommunikativ kompetanse i bedriften. Det
kan være både en ferdighet og en praksis for bruk av
verktøy.
Prosjektarbeid krever høy grad av koordinert innsats
og effektiv samordning mellom folk, arbeidsoppgaver og fag. Slik koordinert arbeidspraksis krever god
kommunikasjon mellom medarbeidere og mellom
ansatte og ledere. Praksisen kan styrkes ved bruk
av verktøy som eksempelvis samarbeidstavler. En
fagarbeider forklarer hvordan de ordner den daglige
informasjonsdelingen og koordinering av oppgaver i
et byggefirma:

,,V

i snakker om løsninger og hva
som er best. Hvis jeg har noe med
betong å gjøre så snakker jeg med
ham om hva som er best for ham og hva som
er best for meg og hvordan vi gjør det raskest.
Likedan i forhold til maleren. Det er veldig greit
å spørre maleren, fordi han utfører arbeid etter
oss, så jeg spør maleren hva han godtar, hvordan
de gipser. De er ikke like de heller. Noen godtar
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og noen godtar ikke, men snakker du med dem
så blir det som oftest greit.
Fagarbeider, Grande

Hvordan får vi til god og lønnsom
kommunikasjon?
Kommunikasjon er avhengig av relasjoner, altså forholdet mellom folk. Koordinering er derfor en relasjonell prosess - samspill mellom mennesker og de
ulike rollene man har på arbeidsplassen. Komplekse
arbeidsprosesser som krever tett samarbeid og
koordinering mellom ulike fag, funksjoner og roller,
krever relasjoner og kommunikasjon av høy kvalitet.
Men hva vil dette si? Gode relasjoner er bygget
på 1) felles mål 2) felles kunnskap/forståelse og 3)
gjensidig respekt. Kommunikasjon av høy kvalitet er
hyppig, til rett tid, presis og problemløsende. Samlet
sett kalles dette for relasjonell koordinering (Gittel,
2011):
1. Felles mål er enighet om hva som er den felles
kjerneoppgaven og målet som man samlet sett
skal oppnå. Felles mål styrker båndene mellom
funksjonene og er avgjørende for effektiv problemløsning. Dette i motsetning til funksjonelle
mål hvor målene er definert utfra de ulike fag

TEMAFORKLARING:
LØNNSOM KOMMUNIKASJON
For å kunne kommunisere og koordinere
godt og effektivt trenger vi å:
- Vite hvorfor: Ha forståelse av overordnet prosjektmål, og hvordan oppgaver bidrar til prosjektmål.
- Vite hva som skjer og når: Overordnet ide om
prosjektstatus, nåværende og fremtidige oppgaver
- Vite hva som skal gjøres når: Medarbeidere vet om
hvilke oppgaver de skal jobbe med og når oppgaven må være ferdig for at andre oppgaver skal
bli ferdig.
- Vite hvem som gjør hva: Vite hvilke oppgaver
andre jobber med.
- Vite hvem som kan hva: Identifisere ekspertise.
Foto: Grande Entreprenør© - Vite hvordan: Behov for å forståelse for hvordan

og funksjoners ståsted, og ikke utfra overordnet
målsetting for hele arbeidsprosessen. Dette kan
ha betydning for hvordan man kommuniserer
med andre funksjoner.
2. Felles kunnskap og forståelse handler om i hvor
stor grad ansatte forstår hvordan egen utførelse
av arbeidsoppgaver har betydning for andres
utførelse av deres del av arbeidsoppgaven. En
felles kollektiv forståelse av arbeidsprosessen
bidrar til kunnskap om hverandres arbeidsoppgaver og hvordan de ulike funksjonene bidrar
inn i helheten.

egen jobb gjøres og hvordan bidraget er koblet
sammen med det som skjer i prosjektet – det
handler om helhetsforståelse eller verdiskapingsforståelse; bedriftens innsatsfaktor, produksjonsprosesser og marked samt også sammenhengen
mellom disse.
(Basert på Strode m.fl., 2012)

3. Gjensidig respekt handler om at man respekterer hverandres roller og oppgaver og at man
ser på de ulike funksjonene som likeverdige
bidragsytere.

Relasjoner mellom folk og kommunikasjonsform påvirker hverandre gjensidig
9

•

Skape arenaer og kanaler hvor ulike faggrupper/
funksjoner og roller får kjennskap til hverandres
oppgaver og hvordan man bidrar til helheten

•

Komplementere formelle strukturer med fleksible og tilpassede arbeidsformer på tvers

•

Trene på god dialog (se faktaboks)

Verktøy for lønnsom kommunikasjon
Visuelle planleggingssystemer som teamtavler er et
eksempel på effektiv deling av informasjon, kommunikasjon og flyt/koordinering av aktiviteter. Formålet
med slike teamtavler er også å øke gjennomsiktigheten slik at de ansatte har mulighet til å følge
prosessforløp og statusoppdateringer underveis,
samt også å tilrettelegge for læring og informasjonsdeling. Forskning viser til at utbytte og effekten av
slike tavler er best når de ansatte selv er involvert i
utforming av tavlene (Parry og Turner, 2006).
Foto: Grande Entreprenør©

Kommunikasjon av høy kvalitet er kommunikasjon
som er hyppig nok til at nødvendig informasjon
formidles. Informasjon og kommunikasjon må også
komme til rett tid for å sikre kvalitet og effektivitet.
Presisjon er også viktig, da upresis kommunikasjon
kan skape misforståelser og unødvendige feil og
forsinkelser.
Kommunikasjon må også være problemløsende;
preget av ønsket om å ville løse problemene og
utforske løsningsmulighetene sammen, i motsetning
til «fingerpekende» hvor man er ute etter å finne
syndebukker.
Når relasjonene mellom de som må samarbeide og
koordinere sin innsats er preget av felles mål, felles
kunnskap og forståelse og gjensidig respekt vil dette
påvirke kvaliteten på kommunikasjonen ved at man
kommuniserer hyppigere, til rett tid, nøyaktig og
på en problemløsende måte. Dette skaper bedre
og mer effektiv koordinering. God kommunikasjon
skaper og forsterker gode relasjoner som påvirker
kvaliteten på kommunikasjonen. Gode relasjoner
og kommunikasjon på tvers av fag, roller og folk kan
utvikles ved å:
•
•
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Verdsette og utvikle relasjoner gjennom å
belønne og legge til rette for samarbeid på tvers
Lede og ta ansvar for helheten – fokusere på hva
man i fellesskap skal oppnå

Møter rundt teamtavler kan være et nyttig verktøy
for både koordinering av driftsspørsmål og for forbedringsaktiviteter. Gjennomføringen av tavlemøter
kan baseres på følgende prinsipper:
1. Korte møter: Teamet samles stående rundt tavla,
og man har avtalt tidsbruken på forhånd. 5-15
minutter er typisk varighet på slike tavlemøter.
2. Fast agenda: Ved å følge en fast struktur for
møtet blir deltagerne godt kjent med arbeidsformen, og man fokuserer på det man vil
oppnå. For eksempel 1) Status; 2) Nye ideer; 3)
Prioritering.
3. Idetavle: La de ansatte føre opp ideer, forslag,
spørsmål og innspill mellom møtene på gule

TEMAFORKLARING:
KJENNETEGN PÅ GOD DIALOG:
God dialog er en kombinasjon mellom å
være tydelig på det vi mener og å være nysgjerrig og
utforskende på hva andre mener:
- Å ha troen på at man kan lære av hverandre
- Å være uenig på en respektfull måte
- Å være nysgjerrig på andres ideer og utforske det
man ikke forstår
- Å bygge på andres ideer og synspunkter
- Å si hva man mener

,,

Det er enklere
å forstå når man
ser bilder og
hører

LAG A
HMS

KVALITET

HVA HVEM NÅR STATUS

HVA HVEM NÅR STATUS

TEAM

PRESTASJONSMÅL

BEMANNING

VAREFLYT

IDEBANK

Eksempel på teamtavle
lapper eller lignende. Disse gjennomgås i fellesskap i tavlemøtet. Kanskje har en av de andre
møtedeltagerne relevant kunnskap eller erfaring
til å løse problemet på stedet.
4. Ansvarsavklaring: Definer i møtet hvem som er
ansvarlig for å følge opp ideen eller tiltaket.

organisasjonsformer ettersom tillit er noe som
bygges opp over tid gjennom erfaring med å jobbe
sammen. Prosjekter er midlertidige og er ofte satt
sammen av personer som ikke kjenner hverandre
eller har samarbeidet tidligere. I tillegg preges de av
høyt tempo og tidspress, noe som kan gjøre etablering av tillit mer krevende.

5. Visualisering: Bruk bilder av de ansatte i teamet
og enkle visuelle fremstillinger av måltall og
relevant informasjon.

For å skape tillit i prosjekter kan følgende forhold
være viktig (Alm m.fl, 2013):

6. Bevisstgjøring: En tavle plassert sentralt
i arbeidsområdet er med på å gi fokus på
oppgaven.

•

Etabler faste lag så langt det lar seg gjøre

•

Skap et tillitsfullt klima (gjensidig forpliktende,
begge veier, reelt ansvar, gjør det du sier)

•

Gjennomfør oppstartsseminar

•

Ha jevnlige refleksjonsmøter

Tillit er grunnlaget for lønnsom kommunikasjon - Hva bør vi være oppmerksom på?
For at kommunikasjonen i prosjektorganisasjoner
skal være effektiv og lønnsom er det avgjørende
at det er gjensidig tillit mellom de som skal
samarbeide om arbeidsoppgaver og leveranser.
I prosjektorganisasjoner kan det være mer krevende å etablere tillit enn i varige, permanente

Anbefalt videre lesning:
Alm, Andersen & Kvalnes (2013): Tillit i prosjekter.
Magma.
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Foto: Grande Entreprenør©
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Foto: Grande Entreprenør©

Ansvarskompetanse
nsvaret hadde ikke
noe annet sted gå det måtte gå dit kunnskapen var!
Tillitsvalgt i verftsindustrien

Vi begynte å jakte på begrepet «ansvarskompetanse» da en mellomleder i en industribedrift
beskrev hvilke operatører han ønsket seg for fremtiden. Bedriften gikk over til en mer teambasert
organisasjonsløsning, som krevde at operatørene
tok ansvaret for anleggsdriften uten at teamet
hadde en formell leder. Utsagnet

,,V

i trenger ansatte som både kan
faget, som ser helheten i driftssituasjonen, og som ligger i forkant av
å gjøre nødvendige endringer for å sikre god og
stabil drift

kom på bakgrunn av et ønske om å bygge laget for
fremtiden - han snakket om «å ha ansvaret i seg»,
som en slags kroppslig kompetanse.

Ansvarskompetanse: en driver for produktivitet og innovasjon
Med ansvarskompetanse i prosjektbaserte virksomheter menes fagarbeidere som i tillegg til å
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TEMAFORKLARING:
ANSVARSKOMPETANSE
Arbeidstakere som er i stand til å ta
ansvar for mer enn sin leveranse, og viser vilje og
evne til å ligge i forkant for å sikre fremtidig arbeidsmiljø, produktivitet og innovasjon:
- Tar ansvar for egen arbeidsplass, egen innsats og
andre kollegers arbeidsinnsats
- Medvirker i beslutningsprosesser
- Jobber på selvstendig grunnlag uavhengig av om
det er en leder til stede som overvåker og styrer
situasjonen

være kompetent i sitt fag også har kvalifikasjoner
for å medvirke i viktige beslutningsprosesser, ta
ansvar for egen arbeidsplass, egen innsats og andre
kollegers arbeidsinnsats, og jobbe på selvstendig
grunnlag uavhengig av om det er en leder til stede
som overvåker situasjonen (Øyum m.fl., 2010).
Ansvarskompetanse er kanskje et nytt ord, men det
viser til en ferdighet som har eksistert lenge – ofte
oversett og kanskje til og med ukjent for bedriften.
Ansvarskompetanse er en kritisk suksessfaktor
dersom en ønsker å være konkurransedyktig ved
hjelp av den norske samarbeidsmodellen.
Det ligger i ordet ansvarskompetanse at det er både
en ferdighet (et potensial) og en praksis – noe som
vises som utøvelse. Kompetanse har med kunnskap
og ferdigheter å gjøre. Det er ikke uvanlig å skille

mellom formalkompetanse og realkompetanse.
Formalkompetansen er knyttet til sertifikater, fagbrev og formelle utdanningsgrader. Realkompetanse
er erfaringsbasert kunnskap og utviklet gjennom
praksis i arbeidslivet og gjennom generell livserfaring. Det er heller ikke uvanlig å trekke holdninger,
verdier og motivasjon inn i kompetansebegrepet,
nettopp fordi disse faktorene har stor betydning for
hvordan folk velger å bruke sin kompetanse.
Ansvar innebærer at man har en forpliktelse til å
dekke et område og handle i forhold til det, men
det dreier seg også om å ha en rett til å gjøre det –
altså myndighet. Med ansvar og myndighet på plass
nærmer vi oss en forståelse av ansvarskompetanse.
Men vi mangler én komponent - den som setter
ansvaret, kompetansen og myndigheten i aksjon,
og som vi kaller dømmekraft. Med kombinasjonen
rett/plikt til å handle, og relevant kompetanse, er
det naturlig å trekke inn begrepet dømmekraft som
handler om gode refleksjoner og vurderinger. I følge
Lai (1999) innebærer god dømmekraft at man er i
stand til å vurdere seg selv og omgivelsene på en
måte som er noenlunde korrekt og meningsfull, og
at man tar hensiktsmessige beslutninger basert på
troverdig og relevant informasjon.
Med det forstår vi ansvarskompetanse som en
kombinasjon av tre elementer: kompetanse, ansvarlighet/myndighet og dømmekraft (Ravn, 2017):

TIL REFLEKSJON:
- Har vi gode eksempler på bruk av
ansvarskompetanse i bedriften vår?
- Har vi nok ansvarskompetanse i dag?
- Hvordan skal vi videreutvikle ansvarskompetanse i
bedriften vår?
- Hva kan være fem konkrete tiltak for å videreutvikle ansvarskompetanse?

det heller ikke er vanlig. Men vi har mange ganger
observert ansvarskompetanse som et tydelig trekk
i friske og sunne organisasjoner, og ikke minst
sett at ansvarskompetanse kan være en betydelig
konkurransefaktor.
Å bygge ansvarskompetanse handler om ferdigheter
hos den enkelte og om bedriftens tilrettelegging. Vi
har utviklet noen spørsmål til refleksjon som hjelp
til å vurdere hvordan kulturen for ansvarskompetanse er i egen bedrift.
TIL REFLEKSJON:
Selvtest: I hvor stor grad er kulturen i din
bedrift preget av ansvarskompetanse?
- Er det regelen hos dere at ansatte deltar i planleggingen av eget arbeid?
- Er det vanlig at ansatte i din bedrift ønsker å bruke
egen kunnskap og kompetanse for stadig å forbedre måten dere jobber på?

KOMPETANSE

ANSVARSKOMPETANSE

DØMMEKRAFT

- Er det slik hos dere at håndtering av variasjon
og avvik gjøres av den som er nærmest der det
oppstår?
- Er det lett å utveksle erfaring og koordinere seg
med sine arbeidskolleger?
- Ses det som positivt at arbeidskolleger tar initiativ
og løser oppgaver selv om de ligger utenfor deres
primære arbeidsoppgaver?

ANSVARLIGHET
OG MYNDIGHET

Ansvarskompetanse: Kompetanse, ansvar/myndighet og dømmekraft (Ravn, 2017)
At en organisasjon har ansatte med slik kompetanse
er verken tilfeldig eller selvsagt. Vår erfaring er at

Innholdet i spørsmålene indikerer at ansvarskompetanse kan måles eller vurderes ut fra den enkeltes grad av deltagelse i kontinuerlig forbedring av
arbeidsprosessene, samt vilje til å løse problemer
eller avvik, selv om disse er skapt av andre og ikke
direkte angår «min» jobb. Arbeidstakeren bør selv
planlegge hvordan jobben bør utføres, koordinere seg
selv og sine aktiviteter med andre og dele erfaringer/
praksiser med sine kolleger slik at læringseffektene
høstes underveis.
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Hvor godt arbeider egentlig bedriften for at ansvarskompetanse gis plass i organisasjonens måte å
operere på? Ansvarskompetanse stiller store krav til
bedriften nettopp fordi den må stimulere og oppmuntre ansatte til å ta ansvar, den må legge til rette
for det å kunne ta ansvar, og belønne det, og den
må bygge organisasjonsprosesser og prestasjonsindikatorer (ofte betegnet med forkortelsen KPI) som
harmonerer med en slik måte å operere på. Vi har
utviklet en selvtest som kan tas for å vurdere hvordan bedriften og ledelsen legger til rette
for ansvarskompetanse.

som «har du noe forslag selv?», i stedet for å passivisere folk gjennom å fortelle dem hva de skal gjøre
(også når medlemmene i laget tilsynelatende ønsker
å bli fortalt hva de skal gjøre). Nedenfor følger noen
praktiske ledelsestiltak for å utvikle ansvarskompetansen i bedriften.

Konkrete ledelsestiltak for å øke
ansvarskompetansen
•

Observasjon: Bruk av observasjon og tilbakemelding. Alle setter pris på å bli sett og anerkjent
for jobben de gjør. Det ligger stort potensial for
lederen i det å «øve opp blikket»: Å bli dyktig til
å se folkene i den arbeidsgruppen en har ansvaret for.

•

Veiledning: Utvikle veilederkvalitetene i arbeidslederrollen. Dersom en evner å bistå medlemmene i laget til selv å planlegge arbeidet sitt, gir
en dem en god mulighet for å utvikle seg.

•

Delegering: Alle ledere, også arbeidsledere, bør
lære seg å kunne delegere arbeid til medlemmene i laget. Delegering skaper mulighet for
utvikling og vekst.

•

Møteagenda: Finne frem til punkter om ansvarskompetanse (med fokus på utvikling av helhetsforståelse, ansvar, kompetanse og dømmekraft)
som kan ha en fast plass i dagsmøtet, for eksempel utvikle en rutine for å «dele feil», som kan
hverdagsliggjøre og ufarliggjøre det.

•

Faste spørsmål: Utvikle noen gode spørsmål
som leder kan stille på oppstartsmøter, driftsmøter eller til enkeltindivider, så ofte lederen
kan få det til å passe. Eksempler:

TIL REFLEKSJON:
Selvtest: Organisering og ledelse som kan
fremme ansvarskompetanse
- Stimulerer og oppmuntrer ledelsen de ansatte til å
ta ansvar?
- Legger bedriften til rette for bruk av ansvarskompetanse (gjennom jobbdesign etc)?
- Belønner bedriften forsøk på å ta ansvar (ikke nødvendigvis lønn, men f.eks. oppmerksomhet)?
- Har bedriften organisasjonsprosesser som dyrker
frem ansvar (Kompetanseutvikling, møter, annen
kommunikasjon)?
- Er måten vi måler resultatene våre (KPI‘ene) i samsvar med denne måten å operere på?

En organisasjon som ønsker mange medarbeidere som tar ansvar for produksjon og utvikling i
prosjektbaserte virksomheter trenger å arbeide
bevisst med å utvikle sin totale ansvarskompetanse.
Formålet er å legge til rette for kompetanseutvikling
og inspirere til involvering. Forsøk å stille spørsmål

«Er det noe du ikke er fornøyd med som du kan
gjøre noe med selv?»
«Har du spurt en kollega om hjelp i dag?»
«Har du et forslag til løsning selv på en ny og bedre
måte å gjøre noe av arbeidet?»
Anbefalt videre lesning:
Øyum m.fl., (2010): PALU – utvikling og praktisering av den norske samarbeidsmodellen, Utgitt av
SINTEF, NHO, LO og HF.
Foto: Kværner©
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Ravn, J.E. (2017): Ansvarskompetanse, SINTEFrapport 2017: 00336.

Alle foto: Grande Entreprenør©
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Foto: Grande Entreprenør©

Involverende ledelse
ersom ledelse er å oppnå resultater gjennom andre, må man
nesten ha med seg de andre
Levin m.fl., 2012

Den norske samarbeidsmodellen og norsk kultur
legger opp til en demokratisk form for ledelse med
høy grad av involvering av ansatte. Vi har kalt det
involverende ledelse. I dette ligger en anerkjennelse
av at ansatte har viktig kunnskap og erfaring som
bedriften trenger for å utvikle seg og at involvering
skaper motivasjon og engasjement.
På engelsk brukes to ord om det vi på norsk
kaller ledelse, «management» og «leadership».
Management (administrativ ledelse) handler om å
administrere, forvalte, styre og å levere i dag; å nå
målene bedriften har satt seg. Den andre betydningen av ledelse, lederskap på norsk, handler om
å sette organisasjonen i stand til å kunne levere i
fremtiden. Tidligere professor i organisasjon og
ledelse ved NTH i Trondheim, amerikaneren Max
Elden, pleide å bruke et uttrykk som poengterte
forskjellen mellom de to betydningene av ledelse:
«well managed, but poorly led!». Ofte vil en
tenke at operative lederroller er mest preget av
20

administrativ ledelse, og at overordnete lederroller
tar for seg lederskapet, men det er behov for begge
aspekter i alle lederroller. Også en god bas eller formann utøver lederskap, på samme vis som toppledere og må kunne administrasjon og forvaltning. En
god bas er ikke nødvendigvis den beste snekkeren.

TEMAFORKLARING:
TO KOMPONENTER AV LEDELSE:
Både administrativ ledelse (management)
og lederskap (leadership) er alltid viktige ledelsesprosesser i en bedrift.
Administrativ ledelse: «Produsere orden og konsistens»
- Planlegge
- Organisere
- Kontrollere
Lederskap: «Produsere endring og bevegelse»
- Skape retning og visjoner
- Samle medarbeidere (mål og forpliktelse)
- Motivere og engasjere

(Kotter, 1990)
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Andre egenskaper enn selve faget kan være viktigere, slik som:
vne til å planlegge, interesse for
å styre anlegget, og det å kunne
håndtere endringer.
Fagarbeider i Grande

Hvorfor er involvering lurt?
Mennesker har et reelt ønske om å få lov til
å bidra, å bli hørt og få lov til å være med på
noe som er større enn seg selv. I følge Statens
Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI Årsrapport, 2016) er
Norge blant de landene som har høyest forekomst
av organisatoriske endringer i arbeidslivet. Hvor
godt man lykkes med utvikling og implementering
av endringstiltak i bedriften, avhenger av hvor godt
ledelsen greier å mobilisere organisasjonen til å
arbeide i samme retning. Vi trekker frem to viktige
argumenter for hvorfor involvering av ansatte er lurt
for bedriften:
•

Involvering bidrar til bedre utnyttelse av ressursene og kunnskapen i bedriften

•

Involvering skaper bedre jobber og engasjerte
ansatte

En involverende lederpraksis hviler på antagelsen
om at beslutninger blir bedre og enklere å forankre
i hele bedriften dersom de baserer seg på dialog
mellom ledelsen, de tillitsvalgte og de ansatte.
Involvering kan være tidkrevende, men når ansatte
får bidratt med sin kunnskap og erfaring øker kvaliteten på beslutningene og løsningene blir lettere å
få gjennomført.
GODE RÅD:
INVOLVERING KAN BIDRA TIL:
- Økt kvalitet på beslutninger
- Rask implementering av beslutninger
- Tillit til ledelsen
- Økt motivasjon og engasjement
- Aktiv deltagelse

Følelsen av rettferdighet kan igjen påvirke ansattes
holdninger og handlinger og kan føre til aktiv og
frivillig utvikling og uttesting av nye løsninger. Under
følger noen prinsipper for å skape en rettferdig
endringsprosess (Vestergaard, 2013):
1. Involver: Involver ansatte i utvikling og testing av
løsninger som har betydning for deres arbeid.
I prosessen er det viktig å invitere ansatte til å
komme med sine input samt å utforske andres
ideer og antagelser i en dialogisk kommunikasjon (se faktaboks i kapittel 2). Målet med
involveringen er at kun de beste ideene og
løsningene overlever, at ansatte får eierskap til
løsningen og at implementeringen går raskere
slik at løsningene får effekt.
2. Forklar: Gi forklaring på tenkningen bak beslutningene og kriteriene for hvilke forslag og ideer
som ble valgt og ikke valgt. Forklaring viser at
lederen har brukt tid på å reflektere over medarbeidernes ideer i forhold til de problemstillingene bedriften står ovenfor. Det er også med på
å skape gjennomsiktighet i beslutningsprosessen
og øker graden av tillit til beslutningen.
3. Presiser forventninger og sett grenser: For at
medarbeiderne skal oppleve det som meningsfylt å være involvert må det være et reelt mulighetsrom for utvikling, uttesting og implementering av løsninger. Det er ledelsens oppgave å
sette retningen og tydeliggjøre rammen for hva
ansatte kan involveres i og hva som ligger fast og
ikke er til diskusjon. Det er også viktig at medarbeiderne har en klar oppfatning av hva som
forventes av dem i involveringsprosessen.
GODE RÅD:
RETTFERDIG ENDRINGSPROSESS:
En rettferdig endringsprosess innebærer at ansatte
involveres i utforming av løsningsforslag, kjenner
ledelsens overveielser bak beslutninger samt forventningene til deres deltagelse og involvering.
En rettferdig prosess vil igjen kunne føre til:
- Økt tillit til ledelsen

Hvordan involvere ansatte?

- Større kunnskapsdeling

Det er mange måter ansatte kan involveres i
endringsprosesser på. En viktig forutsetning er
imidlertid opplevelsen av prosessen som rettferdig.

- Økt kvalitet på beslutningene
- Mer aktiv deltagelse i implementering av de løsningene som blir besluttet
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Praktiske tiltak og råd for mer involverende
ledelse
Hva er god involveringspraksis og hvordan kan man
utvikle dette? Involverende ledelse er en praksis
som utvikles over tid og i relasjon til de som skal
ledes. I tillegg til prinsippene for en rettferdig
endringsprosess og rådene som er gitt i forbindelse
med involvering i kontinuerlig forbedringsarbeid
som er beskrevet over, presenteres andre praktiske
tiltak og råd for mer involverende ledelse under
(basert på Stone m.fl., 2009):
•

Den uformelle praten: Involvering skapes i
hverdagens dialog, i den uformelle kommunikasjonen mellom ledere og ansatte. Den uformelle
praten og små samtaler i hverdagen gjør at en
som leder får tilgang til arbeidsmiljøet og skaper
direkte muligheter for involvering. Den muntlige
kommunikasjonen en- til- en eller i smågrupper
er en god måte å utveksle informasjon, utveksle
spørsmål og forespørsler og vise omsorg på.

•

Still åpne spørsmål og inviter til deltakelse rundt
problemstillinger som f.eks. endringer, innovasjon og utvikling.

•

Lytt aktivt og ta hensyn til medarbeiderens egne
perspektiver, spesielt for endringer som ikke er
positive for medarbeideren.

•

Tilby valg innenfor strukturer og klargjør
ansvarsforhold.

•

Gi ekte og positiv feedback som berømmer
initiativ, selv om du ikke vet konsekvensene av
initiativet.

•

Minimaliser ytre kontroll som detaljert målstyring, unødvendig rapportering og forhold som
skaper intern konkurranse.

•

tiltak. Gruppene bestod av 4-8 personer. I tillegg
gjennomførte vi mot slutten av prosjektet en
workshop med ca 15 deltagere for å dele erfaringer
blant ansatte som hadde deltatt i ulike forbedringsaktiviteter over de siste årene. Her gikk vi gjennom
både suksessfaktorer og hva som har vært spesielt
krevende. En av tilbakemeldingene fra deltagerne
var følgende:

,,M

edvirkning i forbedringsgrupper
gir mulighet til å tenke nytt og
bidrar til å bygge opp under en
kultur for utvikling

+

CASE:
OPPSTART AV FORBEDRINGSGRUPPER
Januar 2016 startet Grande Entreprenør sine forbedringsgrupper. De hadde tidligere samlet alle 177
ansatte til å lære mer om effektive og industrialiserte
operasjoner. Arbeid i forbedringsgrupper var en fin
måte å komme i gang på for å dyrke en utviklingskultur i bedriften. Det ble satt sammen fem grupper med
temaene HMS, trimma bygging, tømmer, betong og
administrasjon.
Gruppene var tverrfaglig sammensatt, slik at gruppen
for betong bestod av både betongarbeidere, tømrere, prosjektering etc. I tillegg ble gruppene bevisst
utformet for å få til en blanding av erfaring, slik at
både lærlinger og ansatte med 20 års erfaring kunne
diskutere sammen, men kanskje fra ulike ståsted i
bedriften og med ulik erfaring.
Denne typen forbedringsarbeid og idedugnad var
uvant for mange. Gruppeprosessen ble ledet av en
ordstyrer som passet på at alle i gruppa slapp til
med sine ideer. I løpet av en sesjon på 3 timer hadde
gruppene identifisert 45 forbedringsforslag. Disse ble
videre utdypet og prioritert basert på potensiell effekt
og antatt kompleksitet (tid og kostnad for å realisere
tiltaket). Ca 10 av tiltakene ble iverksatt i løpet av kort
tid, og gav raskt effekter for bedriften.

Utvid jobber for å skape optimale utfordringer
og for å øke involvering og engasjement.

Involvering i kontinuerlig forbedringsarbeid
Bedrifter innen bygg, anlegg og verftsindustri har
ulik erfaring med å involvere fagarbeidere, operatører og ansatte på alle nivå i forbedringsarbeid. Noen
har jobbet med slike prosesser over mange år, i
andre bedrifter har man mindre tradisjon for medvirkning i utviklingsarbeid. For noen ansatte kan det
også være en ny måte å jobbe på, og kan kanskje
føles utrygt.
I prosjektet HPWS arbeidet både Kværner og
Grande i forbedringsgrupper over 2 år. Hver bedrift
hadde 5-6 forbedringsgrupper som jobbet med å
kartlegge prosesser, identifisere sløsing og foreslå
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Workshopdeltager HPWS

Basert på resultatene i prosjektet og tidligere erfaring har vi her samlet tips og råd til hva som er viktig
i de ulike fasene i forbedringsarbeidet:
Hvordan komme i gang
•

Mandat: Definer et klart mandat for forbedringsprosjektet. Dette bør beskrive omfang, tid,
deltagere og målsetting.

•

Forankring: Bruk tid på å sikre at arbeidet i
forbedringsgruppa er godt forankret i både
ledelsen og i fagforeningen(e).

•

Ressurser: Gi folk avsatt tid til forbedringsarbeidet, slik at deltagerne kan få prioritert arbeidet
opp mot andre operative oppgaver. Det bør
også avklares om man har tilgang på midler for å
implementere tiltak.

Hvordan skape fremdrift
•

Felles målbilde: Bruk tid på å etablere en felles
forståelse for behovet – hvorfor gjør vi egentlig
dette?

•

Takhøyde: Tørre å utfordre foreslåtte løsninger –
ta på deg rollen som «djevelens advokat».

•

Reis bort: Samle deltagerne utenfor normalarbeidsstedet for å gi tid og rom til effektivt
arbeid.

Hvordan arbeide med implementering
•

Rolleavklaring: Definer hvem som tar ansvar for
gjennomføring av konkrete tiltak, med frister og
oppfølging. Hva – Hvem – Når?

•

Dokumentere: Ved implementering av tiltak bør
man fokusere på standardisering og dokumentasjon av beste praksis.

•

Kommunisere: Husk på å formidle hva man
arbeider med videre i organisasjonen. Her kan
det komme nye ideer og nyttige innspill.

Anbefalt videre lesning:
Levin et al. (2012): Demokrati i arbeidslivet. Den
norske samarbeidsmodellen som konkurransefortrinn. Bergen: Fagbokforlaget.

+

CASE:
INVOLVERING I FORBEDRINGSARBEIDET
En av forbedringsgruppene hos Kværner Verdal arbeidet med å kartlegge hele vareflyten for stålet som kommer
til verftet og skal bli til avstivere («bracinger») i deres jacket-konstruksjoner. Dette er en kompleks prosess som
involverer de fleste avdelinger hos verftet, samt mye kommunikasjon med underleverandører.
Leveringspresisjonen var ikke optimal, og en rekke tiltak hos Innkjøp og med underleverandør ble iverksatt i 2015.
Man lyktes bare delvis med disse endringene – fortsatt var det for mange endringer i innholdet i skipningene
fra leverandør. I 2016 etablerte man derfor en tverrfaglig sammensatt gruppe hos Kværner Verdal. Her deltok
Innkjøp, Engineering, Plan, Metode, Logistikk, Fabrikasjon og Sammenstilling. Nåsituasjonen ble kartlagt, rotårsaker identifisert og en prosessbeskrivelse ble etablert. Man innså raskt at en endring i skipningsplanen fikk langt
større konsekvenser for verftet enn først antatt. Gruppa brukte prosesskartlegging med flytskjema, og kartla hele
prosessen fra design til ferdig installert. De avdekket at 13 avdelinger og leverandører var involvert i prosessen
med innkjøp og logistikk
av bracinger. Basert på
arbeidet identifiserte
gruppa ytterligere tiltak.
Men prosjektgruppa
innså også at i en slik
kompleks prosess kan
tilfanget på erfaringer,
ideer og forslag bli langt
bedre dersom man klarer
å involvere hele organisasjonen. Prosjektgruppa
utarbeidet derfor et
forslag med prosessbeskrivelse, trykte det
opp på store plakater
som så ble klistret opp i
alle arbeidsområder der
folk ferdes. «Gule lapper» og penner ble lagt ved, med oppfordring om å komme med sine forslag til justeringer.
Arbeidsgruppa skal samle inn og bruke disse videre til å justere prosessbeskrivelser og lage nye tiltak. Gjennom å
dele resultater fra ei forbedringsgruppe med hele organisasjonen, kan gode løsninger for fremtida utvikles.
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Fagarbeiderens
kompetanse
Begrepet «fagarbeider» knyttes vanligvis til en fagspesifikk kompetanse som kombinerer teoretisk og
praktisk kunnskap om et fag. Som vist i kompetansepaien i introduksjonskapittelet og figuren under, er
imidlertid faget kun en bestanddel av kompetansen
til fagarbeideren.
Tekniske basisfag
Helhetsforståelse
Kommunikasjon
Ansvarskompetanse
Språk-/kulturforståelse
Innovasjonsaktiv
Beherske digitale verktøy
Jobbe sikkert/HMS

Evnen til å utføre sitt arbeid på eget initiativ og i
samspill med andre på arbeidsplassen, samt forstå
sin rolle i helheten, er avgjørende for god fremdrift
og et helhetlig godt resultat. Høy ansvarskompetanse reduserer behovet for oppfølging fra ledere,
slik som vi har diskutert i kapittel 3. Bedrifter er
ofte ikke like bevisst på å utvikle disse ferdighetene
(med unntak av HMS) som de er på å utvikle kvalitet i basisfagene. Eksempelet fra Grande på hvem
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som blir valgt ut til å være baser (teamledere) på
byggeplassen illustrerer at det faktisk er vesentlig
med annen kompetanse enn fag. I dette kapittelet
vil vi diskutere og gi råd til hvordan fagarbeiderens
kompetanse kan videreutvikles.
+

CASE:
BASER I GRANDE – FAG ER IKKE ALT
Vi har spurt anleggsledere i Grande hva
som skal til for å bli bas i bedriften. Svaret er at det
ikke nødvendigvis er de som er best i faget som blir
baser, men at andre egenskaper er vel så viktige:
- At man er villig til å ta ansvar og interessert i å
være med på å styre anlegget
- Evne til å planlegge frem i tid, håndtere endringer
og forutse behov
- Erfaring – bør ha jobbet minst 3 år i faget
- Evne til å tilpasse seg de ulike prosjektene
- Man må kunne håndtere mye ansvar og koordinere med andre på anlegget

Kompetansebehov i stadig endring
Teknologiutvikling og globalisering forårsaker
endringer i kompetansebehovet i hele arbeidslivet.

Foto: Grande Entreprenør©

Foto: Grande Entreprenør©
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CASE:
SATSER PÅ UNGE FAGARBEIDERE
Som et tiltak for både økt effektivitet og
forbedret HMS har man hos Kværner Verdal jobbet
med å øke andelen mekanisert sveis eller robotsveis.
I dette utviklingsarbeidet har de bevisst spilt på unge
fagarbeidere. De har deltatt i forbedringsgruppe
sammen med ingeniører og blitt kurset til å kunne
operere det nye utstyret etterhvert som det har
kommet på plass. Resultatet er et knippe svært motiverte og fremtidsrettede fagarbeidere.

I en nettbasert undersøkelse utført høsten 2015
og besvart av 220 ansatte og 869 ledere i bygg- og
anleggsbransjen i Norge, undersøkte vi hvordan
denne bransjen vurderer dagens kompetansebehov
og forventet utvikling. Utover å kunne selve håndverket godt og jobbe sikkert, kommer egenskapene
«å kunne se av erfaring hva som må gjøres av
arbeid» og det å «ha interesse for å lære og utvikle
seg selv», på topp i vurderingen av viktigste evner
per i dag. Når respondentene ble spurt om hvordan
de tror de samme egenskapene vil bli vektlagt om
10 år, så svarte over halvparten at det å beherske
IKT, samt å kunne arbeide med kolleger fra ulike
land og gjøre seg forstått på ulike språk vil få økt
betydning (Solem m.fl., 2016). Dette viser at det
forventes en arbeidshverdag preget av teknologi og
globalisering i enda større grad.

Automatisert oppmåling, boring og merking av
hull i betongtak er et eksempel på automatisering
i byggebransjen. Illustrert ved en robot fra nLink
Når ny teknologi tas i bruk, endrer dette både folks
arbeid og hvilke krav som gjelder for deres kompetanse. Automatisering av manuelle arbeidsoperasjoner vil redusere behovet for manuell arbeidskraft,
og også endre hvordan man utfører arbeidet.
Automatisert informasjonsflyt og kommunikasjonsteknologi reduserer behovet for koordinering, som
i dag er en typisk oppgave for mellomledere. Med
tekniske hjelpemidler kan fagarbeideren utføre en
større del av arbeidet enn før, noe som også betyr
økt ansvar – fagarbeideren må ta flere avgjørelser
og i større grad være selvstyrt.
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Sammenlignet med prosjektbaserte bygg- og
anleggsbedrifter har automatiseringen kommet
langt i vareproduserende industri. I høyautomatiserte fabrikker ser man allerede at operatørene
trenger kompetanse på programmering, og forståelse for den bakenforliggende teknikken i roboter. I
byggeprosjekter er det fortsatt mye manuelt arbeid,
fordi roboter enda ikke er fleksible nok for arbeidet,
og ikke effektivt klarer å tolke sine omgivelser.
Likevel har man noen eksempler på automatisering
også her, slik som robotisert sveising og automatisert boring av hull i betongbygg. Vi kan forvente at
de økte kravene til IKT-kunnskaper og automasjon
som man ser i vareproduserende industri også vil
gjøre seg gjeldende for fagarbeideren i prosjektbasert virksomhet.

Hvordan utvikle kompetanse i en bedrift?
Kompetanse er ofte lite håndfast – menneskene i
en bedrift har mye kompetanse som ikke er synlig
eller registrert i et system. Det kan dermed være
vanskelig å få en oversikt over hvilken kompetanse
som faktisk finnes i bedriften. Man kan ansette
fagarbeidere med fagbrev, men hvordan vet man
hvem som trenger ekstra støtte til å utvikle sine
IKT-ferdigheter? Som et utgangspunkt for enhver
utvikling bør man først ha en oversikt over dagens
situasjon.
Et godt bilde av dagens situasjon får bedrifter ofte
igjennom ulike former for kompetansekartlegging.
En utfordring med slik kartlegging er at det kan

være ressurskrevende å gjennomføre, og at oversikten ikke alltid vil være oppdatert. I mange bedrifter
finnes slike oversikter i personalmapper - enten
digitalt eller i et arkiv og blir ofte utilgjengelige for
store deler av virksomheten. I denne håndboken
har vi valgt å fremheve kompetansematriser som et
nyttig og enkelt verktøy.
En kompetansematrise er en enkel fremstilling av
kompetansen til alle personene i en gruppe – for
eksempel et operatørteam (se eksempel). En
kompetanse kan f.eks. være «Operere maskin
1» eller «5S». Hver person i teamet gis en score
per kompetanse i matrisen. Bedriften selv velger
hvordan man vil inndele kompetansenivåene, men
for enkelhetsskyld er det best å holde seg til et lavt
antall nivåer. Vurdering av den enkeltes kompetansenivåer gjøres normalt i samarbeid med nærmeste
leder, gjerne i medarbeidersamtaler. Da bør man
også legge en plan for videre kompetanseutvikling
– hvilke områder skal man utvikle seg videre på, og
hvordan. Hver person bør ha klart for seg hva som
er målene for sin egen kompetanse. Alle trenger
ikke å bli eksperter på alt, og det bør settes individuelle, tidsbestemte mål for kompetansenivåer. Slik
blir kompetansematrisen både en enkel kartlegging
av kompetanse, og en synliggjøring av forventninger
til kompetanseutvikling.
Matrisen skal henges opp på et sted der hele
teamet har tilgang til det. Fordelen er at de som
ønsker å lære mer om noe kan se i matrisen hvem
de bør henvende seg til. Samtidig vil det synliggjøre

Eksempel på en kompetansematrise
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GODE RÅD:
TENK GJENNOM:
- Er kompetanse en del av løsningen på
noen av våre nøkkelutfordringer?
- Hvordan kan kompetanseutvikling støtte opp
under bedriftens strategi?

teamets kompetanseutvikling bør påvirkes både
av overordnet strategi og teamets eget ønske om
utvikling. Et siste poeng er at kompetansematrisen
bør oppdateres etterhvert, fordi behovet for kompetanse endrer seg. Case-eksempelet fra Kværner
viser hvordan kompetanse kan brukes til å oppnå
mål om produktivitet.
+

gap i kompetansen til teamet som helhet – hvis
det er et område der ingen i teamet scorer høyt,
kanskje en person skal prioritere å utvikle seg på det
området?
Kompetansematrisen gir et viktig rammeverk for
å kartlegge gjeldende kompetanse. For å sørge for
at kompetanseutviklingen er oppdatert, bør denne
knyttes til bedriftens strategi og som et svar på
kundenes behov: I hvilken retning ønsker din bedrift
å utvikle seg, og hvordan kan man bruke kompetanseutvikling som et ledd i dette? Bedriftens strategi
vil påvirke hva man tar med i kompetansematrisen
og ikke.
For bedrifter som jobber med store, unike prosjekter kan det gi stor gevinst å fokusere på folks evne
til å koordinere med mange aktører og håndtere
endringer. For håndverkere kan fokus på ryddighet
på byggeplassen være nyttig, og øke både trivsel og
produktivitet.
På strategisk nivå bør kompetanseutvikling ses som
et viktig verktøy for å oppnå strategiske mål, og
ikke som en støttefunksjon slik det ofte er i dag. De
personene som matrisen gjelder bør også involveres
i utformingen av kompetansematrisen – fokuset i

CASE:
FLERFAGLIGHET I FOKUS
Kværner, Stord, er et stort verft i norsk målestokk og
bygger hovedsakelig plattformdekk til oljeplattformer.
De har rundt 800 egne operatører, men i perioder
med høy aktivitet mangedobles arbeidsstyrken gjennom bruk av innleid arbeidskraft. Operatørene tilhører ulike fagretninger som elektro, instrument, plate,
sveis, rørlegging, stillasbygging, maling og isolasjon.
I en periode med liten aktivitet har Kværner utfordret
sine 800 operatører til å gjennomgå opplæring i et fag
som ikke i utgangspunktet er deres eget, dvs. opplæring i fag nummer to. Til sammen ble det etablert
120 kursplasser, 30 plasser innenfor hver av fagene
maling, isolasjon, stillasbygging og arkitekt.
Gevinsten for bedriften er at de gjennom dette
tiltaket øker fleksibiliteten til egne operatører og
egen organisasjon. Flerfagligheten åpner for å bruke
operatørene på ulike fag ved behov. Fordelen er at
bedriften på denne måten kan bruke egne operatører
på flere oppgaver enn tidligere. De gjør seg dermed
mindre avhengig av innleid arbeidskraft. En annen
viktig konsekvens er færre permitteringer av egne
operatører i perioder med lite jobb. Utover dette
forventer de tilleggseffekter som økt helhetsforståelse hos mange av operatørene, noe som vil bidra til
bedre koordinering og flyt i arbeidet og økt kvalitet.

Foto: Grande Entreprenør©
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Verktøy for individuell kompetanseutvikling
Som nevnt er faget kun en del av fagarbeiderens
kompetanse. I dette eksempelet har vi forsøkt å vise
hvordan man kan vurdere kompetanse på individnivå, basert på «kompetansepaien» vist i starten
av kapittelet. Dette for å inspirere bedrifter til å
tenke bredere enn fag i sin kompetanseutvikling.
I skjemaet under kan man vurdere seg selv, alene
eller i samarbeid med leder. Noen av kompetansene
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er vanskelig å gi en tallvurdering på, og en løsning
kan være å heller skrive en beskrivende vurdering
av hvor man står. Grunnen til at ikke alle disse
kompetansene er satt opp i en kompetansematrise
for teamet slik som i eksempelet ovenfor, er at noen
kompetanser kan være ubehagelig å dele med kolleger, samt at matrisen ville blitt stor og kompleks.
I enhver kompetanseplan bør man ha tiltak for
hvordan man skal oppnå sine mål. Hvilke tiltak som
er riktige kommer helt an på bedriften.

70:20:10-modellen: Vær klar over hvor
læring skjer
70:20:10 er en konseptuell modell for læring, som
kan brukes for å utforme helhetlige planer for kompetanseutvikling (Lombardo, M., og R. Eichinger,
2000). Modellen indikerer at kun 10 % av læring
skjer i formelle læringssituasjoner slik som kurs.
20 % av læringen skjer ved at man lærer fra andre,
gjennom samtaler, samarbeid, coaching og i andre
sosiale situasjoner. Hele 70 % av læringen skjer når
man praktiserer arbeidet, der man lærer av egne
feil og gjør egne erfaringer. Tallene i modellen er
grove anslag, og et viktigere poeng enn selve fordelingen er å gi et begrepsapparat man kan bruke
for å snakke om de ulike arenaene for læring. Mens
det skulle være en relativ grei avklaring av grensen
mellom formell opplæring (10) og praksis (70), er
det nødvendigvis glidende overgang mellom praksis
og sosial arena (20).
Om man er bevisst på andelen læring som skjer i
arbeidet ser man at formell læring slik som kurs ikke
er nok – for å virkelig få utviklet bedriftens kompetanse må man legge til rette for læring i det daglige
arbeidet. For mange bedrifter vil dette bety å endre
fokus i kompetanseutviklingen; vekk fra et ensidig
fokus på å tilby gode kurspakker, og mot et helhetlig
fokus som inkluderer tilrettelegging for læring i
hverdagen. For den enkelte ansatte kan en bevisstgjøring av at man lærer også utenom formelle
læringssituasjoner resultere i økt læring ved endret
atferd, og også økt engasjement i egen læring
(Kajewski og Madsen, 2014). Også for leder er en
slik bevisstgjøring viktig – å vite at kompetanseutvikling dreier seg om mer enn kurs er en motivasjon for
å være mer engasjert i sine medarbeideres utvikling.

70:20:10-modellen

Formell opplæring
At modellen tildeler kun 10 % til formell opplæring
betyr ikke at det ikke er viktig. Kurs og seminarer
gir en mulighet til å tilegne seg ny kunnskap som
man ikke kunne fått ellers. At formell læring foregår
borte fra arbeidsplassen er noe som begrenser
effekten av læringen, men det kan også være en
fordel i form av redusert distraksjon fra daglige gjøremål. Bedriften bør imidlertid ha et bevisst forhold
til bruk av kurs. Noen ting er godt egnet for kurs
og e-læringsmoduler, mens mange aspekter ved
arbeidet vanskelig kan læres gjennom annet enn
praksis. Innholdet i kurs bør generelt ikke være for
bredt – alle som deltar må føle at stoffet er relevant
for deres arbeid.
GODE RÅD:
TENK GJENNOM:
- Om arbeidet krever ressurskrevende
kursing kan det være lønnsomt for bedriften å
vurdere om arbeidet kan forenkles, for eksempel
ved bruk av elektroniske støtteverktøy.
- Et eksempel er bruk av Excel-dokumenter. Ansatte
i industrien må i økende grad forholde seg til produksjonsdata, og mye av denne dataen finnes fortsatt i Excel-dokumenter. Det er imidlertid mange
som ikke har kjennskap til bruk av Microsoft Excel.
Da kan man enten investere i kursing, eller i å
levere data på en enklere måte.

Læring gjennom andre
Modellen tilegner 20% av læring som skjer gjennom
andre, i sosiale settinger. Den læringen som skjer
i samtaler og gjennom relasjoner kan i liten grad
styres. Til dels vil slik læring være avhengig av et
godt arbeidsmiljø, slik at ansatte faktisk snakker
sammen om arbeidet. Man kan for eksempel legge
opp til egne teammøter hvor agenda er å snakke om
hva som har gått bra og dårlig den siste perioden –
og hva man kan lære av dette. Det kan være korte,
jevnlige møter, eller noe lengre møter etterhvert
som man går over i nye faser av et prosjekt.
Et annet grep en kan gjøre for å optimalisere kunnskapsflyten mellom kolleger – og på denne måten
styrke læringsutbytte og trivsel i arbeidsfellesskapet
– er å sikre en mest mulig mangslungen og minst
mulig homogen gruppe kolleger. For eksempel å
sørge for at unge lærlinger jobber sammen med
eldre kolleger. På denne måten får de eldre arbeidstakerne innsikt i hva som rører seg og blir betraktet
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som verdifullt hos de unge, og de eldre kan dele
av sine erfaringer i form av historier fra arbeidet
(ofte referert til som «war stories»). Slike gode og
meningsfulle fortellinger er på mange vis en intensiv
skolering for uerfarne.
GODE RÅD:
TENK GJENNOM:

Hvordan kombinere ulike læringsformer?

Morgenmøter er et godt forum for raske
koordinering i et team/skift. De varer typisk i 10-15
minutter, og har en fast agenda. Agendapunktene
inkluderer ofte fremdrift i forhold til plan, status på
HMS og kvalitet. Spørsmål som kan dekkes i et slikt
møte er:

Det er mulig å kombinere alle tre læringsformene.
Et eksempel kan være at man på et kurs får i lekse
å teste noe man har lært i sitt eget arbeid, og rapportere tilbake om resultater i neste del av kurset.
Dette arbeidet kan gjøres i team, eller i samarbeid
med en «mentor», og der en del av prosessen er å
diskutere effekt av tiltakene. På den måten sørger
man for at den formelle læringen fra kurs blir prøvd
ut i praksis, og at man får maksimal læring ved også
å legge til rette for læring fra andre.

- Har det skjedd noe spesielt siden i går?
- Hva skal skje i dag?
- Er det noen problemer eller hindringer (manglende underlag, problemer med utstyr, etc)?
For teamet/skiftet gir møtet en anledning til å koordinere felles arbeidsinnsats eller omprioritere egne
oppgaver.

Praksis – den viktigste læringsarenaen
Læringen som skjer i arbeidet handler om å gjøre
seg sine egne erfaringer, finne de metodene som
fungerer best, og stadig forbedre egen arbeidsutførelse. Å legge til rette for læring av praksis kan
gjøres gjennom å fokusere på kvalitet og utvikling i
bedriften, i tillegg til å tildele ansvar for egen utvikling til den enkelte. Dette kan ses i forbindelse med
forbedringsarbeid. At ansatte er kjent med verktøy
som typisk brukes i forbedringsarbeid, slik som
rotårsaksanalyser/fiskebeinsdiagram og flytskjema,

70: Praksis
•
•
•
•
•
•
•

vil også sette dem bedre i stand til å lære i eget
arbeid. Videre vil det å ha individuelle mål for kompetanseutvikling, og få oppfølging og støtte til å nå
disse, være et insentiv for ekstra læring i arbeidet.
Rotasjonsordninger kan være en måte å få praktisere nye oppgaver, der det er passende. Et «praktisk
alternativ» til kurs er å ha caser på arbeidsplassen
der man jobber i grupper for å løse en spesiell
oppgave.

Mens utvikling i teknologi påvirker hva slags kompetanse ansatte trenger, skaper det også nye muligheter for kompetanseutvikling. Teknologistøttet
læring som tar en rekke ulike former (Serious
games, Massive open Online Course, Video kurs,
Simuleringer, Mobile learning, Interactive games
med mere) åpner for helt nye læringsmetoder og
muliggjør at man kan lære noe nytt hvor man vil,
når man vil. Sosiale medier gir mulighet for mer og
bredere kommunikasjon, og dermed nye muligheter
for læring gjennom andre. Økt bruk av sensorikk,
med tilhørende tilbakemelding i sanntid gjør at man
raskere og mer presist kan utvikle egen erfaring i
praktisering av arbeidet. Ansatte i industrien trenger
ikke lenger å vente på at en prosessingeniør skal

20: Sosial læring

Tilbakemelding på (individuelle) resultater i sanntid,
og oversikt over utvikling over tid
Oppfølging av at læring fra kurs blir brukt i praksis
Bruk av "problembasert læring" (gruppeoppgaver på
arbeidsplassen)
Tilrettelegging for å ta på seg nye oppgaver, eller
jobbrotasjon
Ha oversikt over egen kompetanse, og mål for
kompetanse – f.eks. i en kompetansematrise
Lederen som en pådriver for utvikling, bruk av
individuelle kompetanseplaner og oppfølging av disse
Bruk av forbedringsverktøy, slik som
rotårsaksanalyser

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teammøter der man reflekterer over hva
•
som har gått bra/dårlig og hvorfor
Struktur for sidemannsopplæring
Bruk av tverrfaglige eller heterogene team •
Coaching og mentorer – ekspertene læres
opp til å lære opp andre
Sosiale medier og deling av "lessons
learned"
Erfaringsutveksling mellom prosjekter
Gi arenaer for nettverking, og oversikt over
hvem som kan hva
•
Felles pauserom
Bruk av forbedringsgrupper

Eksempler på tiltak innenfor ulike typer læring
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10: Formell læring
Gode, spesifikke kurs
med klare mål for
nytteeffekt
Teknologistøttet
læring, for eksempel
gjennom eLæring eller
Massive open online
course (MOOC),
relevant for tema og
målgruppe
Deltagelse på
fagseminarer

gjøre analyser, men kan få øyeblikkelig tilgang på
informasjon om hvordan ens handlinger har påvirket resultatet. Dessuten muliggjør simuleringer av
arbeidet at man kan praktisere i trygge omgivelser,
før man begir seg ut i det faktiske arbeidet. I slike
simuleringer har man helt andre muligheter for å
få tilbakemelding på sine handlinger enn man har i
den virkelige verden.
Anbefalt videre lesning:
Solem m.fl. (2016), Fagarbeiderkompetanse.
Kartlegging av dagens og fremtidens kompetansebehov i fagarbeiderrollen, i industrien og bygg og
anlegg. SINTEF-rapport A27716
Utdanningsdirektoratet (2016), Yrkesfaglig utvalg for
bygg, elektro og industri. Rapport UDIR
Kort inføringsvideo om 70-20-10 læring: søk på «70
20 10 Learning» på YouTube

TEMAFORKLARING:
SAMMENHENGEN MELLOM KOMPETANSEMATRISEN OG 70:20:10-MODELLEN
Kompetansematrisen kan knyttes til 70:20:10-modellen på følgende måte:
70: Praksis
Matrisen synliggjør hvem som mangler praksis innenfor ulike oppgaver. En ansatt som ønsker å utvikle seg
kan vise til matrisen som argumentasjon for å påta
seg nye oppgaver.
20: Sosial arena
Kompetansematrisen gir oversikt over hvem som er
rett person å spørre – hvem kan mest om de ulike
områdene i matrisen.
10: Formell opplæring
Ofte vil «grunnleggende opplæring» være i form av
formell læring, slik som et kurs for nyansatte. I de
tilfellene synliggjør kompetansematrisen hvor det er
behov for formell opplæring, ved at en person har
nivå 1 i matrisen.

Foto: Grande Entreprenør©
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05

Effektive industrialiserte
operasjoner
I en prosjektbasert virksomhet endres rammene for
driften stadig. Produktet som skal leveres er unikt
for prosjektet. Personene i teamet som skal utføre
jobben har kanskje ikke arbeidet i lag tidligere. De
ulike teamene er spredt på forskjellige byggeplasser,
eller distribuert i ulike anlegg og haller. Det kan
være en ny kunde å forholde seg til, og man skal
kanskje samarbeide med leverandører og partnere
man ikke har erfaring med. I prosjektet vil det
oppstå endringer og en rekke eksterne faktorer
kan påvirke fremdriften i prosjektet. Er det mulig å
standardisere og effektivisere operasjoner i bedrifter som lever av unike prosjekter?
Da St. Olavs Hospital i Trondheim skulle bygge ut
Fase 2 av det nye sykehuset på Øya, ble det tatt
i bruk nye arbeidsmetoder. Utbyggingen i Fase 1
hadde vært basert på en tradisjonell tilnærming til
prosjekt i byggebransjen. Man opplevde utfordringer i form av forsinkelser og kostnadssprekk. Ved
oppstarten av Fase 2 i 2005 ble det besluttet å ta i
bruk nye arbeidsmetoder, inspirert av industrien og
litteratur innen det som kalles «trimmet bygging»
(Lean construction). Det ble tatt nye grep innen
planlegging, koordinering, logistikk og innkjøp. De
ulike fagene ble tettere involvert i planleggingen,
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Foto: Grande Entreprenør©

både med kort og lang horisont. Planleggerne delte
opp byggene i mindre kontrollområder, og det ble
fokusert på å finne en hensiktsmessig takt på gjentagende oppgaver. Et tydelig fokus på ren og ryddig
byggeplass ble vektlagt. Lagring foregikk i hovedsak
utenfor byggeområdet, og mindre leveranser ble
TEMAFORKLARING:
SÆRTREKK I BRANSJEN
Det er noen kjennetegn ved bygg, anlegg
og verftsindustrien som skiller bransjen fra tradisjonell vareproduksjon:
1.

Distribuert produksjon

Ulike tomter, store avstander og spredte team gjør
standardisering, forbedrings-arbeid og implementering vanskeligere.
2.

Unike prosjekter

Bygget eller konstruksjonen er kundespesifikk, og
unike design gjør det vanskeligere å skape konstruksjonsvennlige løsninger.
3.

Høy kompleksitet

Mange involverte fag og aktører i større prosjekter
gjør planlegging, koordinering og oppfølging utfordrende. I tillegg foregår samarbeid ofte på tvers av
språk og arbeidskulturer.
(Basert på Salem m.fl., 2006)

sluppet inn når materialene skulle brukes. Det ble
opprettet nye roller med egne «logistikkbud» som
betjente tomten.
Ved avslutningen av Fase 2 i 2010 kunne oppdragsgiveren se konkrete resultater av arbeidet.
Byggetiden i Fase 2 var tilsvarende Fase 1, på
tross av økt kompleksitet. Prosjektet oppnådde en
kostnadsreduksjon på 3,4 % per m2. Kvaliteten ble
bedre og gav utslag i reduserte garantikostnader
med hele 55 % per m2. Prosjektet leverte bedre på
HMS, med en 56 % reduksjon i H-verdi (arbeidsrelatert fravær pr million arbeidstimer). Samarbeidet
mellom partnere ble bedre, og folk rapporterte om
bedre trivsel på jobben (Andersen m.fl., 2012).
Historien over betyr ikke at effektivisering er enkelt
eller lettvint. Studier av tidsbruk i byggebransjen
indikerer at en stor del av tiden går med til ikke
verdiskapende aktiviteter. Anslaget på tid brukt
til verdiskapende aktivitet varierer mellom 30-60
prosent (Wig, 2013; Halvorsen og Andersen, 2015).
Tidsstudier viser at det er en rekke tidstyver i hverdagen som bidrar til å redusere andelen effektiv
tid. Mye tid til venting på andre, retting av egne og
andres feil, unødvendig transport og leting er symptomer på lite effektiv drift.

Effektive industrialiserte operasjoner krever
langsiktig arbeid, ny kunnskap og vilje til endring.
Eksemplet fra St. Olavs forteller at de prosjektbaserte næringene innen bygg, anlegg og konstruksjon
har potensial og mulighet til å skape større verdier
– for ansatte, kunder, miljøet og samfunnet. I dette
kapittelet vil vi gå gjennom nyttige prinsipper som
bidrar til effektive industrialiserte operasjoner i
prosjektbasert virksomhet.
I stor grad handler effektive operasjoner om å sette
kunden i sentrum – hva trenger kunden/hva er det
kunden ikke trenger. Kunden kan være den interne
kunden som mottar produktet eller dokumentet
i neste steg, sluttkunden som betaler regningen,
eller sluttbrukeren som skal bo i huset eller drive
plattformen som bygges. Effektive operasjoner betyr
også å se hvordan egne handlinger påvirker resten
av verdikjeden. Effektivitet handler både om «effectiveness» (gjøre de riktige tingene) og «efficiency»
(gjøre tingene riktig). De største effektene kan man
ofte skape dersom man setter seg i kundens perspektiv og spør: Tilfører denne prosessen egentlig
noen verdi for kunden?
Så hvordan går man frem for å skape effektive,
industrialiserte operasjoner? En nyttig mental
modell er å sortere arbeidet i det som kalles
Toyota 4P: Problemløsning, partnere & mennesker,
prosesser og filosofi. Konkrete verktøy for problemløsning er avhengig av de underliggende nivåene.
Mennesker og partnere må respekteres og gis
utfordringer. Veldefinerte prosesser utgjør en felles
arbeidsmåte og er utgangspunkt for videreutvikling.
En langsiktig filosofi utgjør grunnmuren for bedriftens beslutninger. I de følgende delkapitlene skal vi
gå gjennom gode råd og verktøy på hvert av de ulike
nivåene i denne modellen.

Kartlegging av sløsing på byggeplass i Danmark
(Wig, 2013)

TIL REFLEKSJON:
Ta for deg en oppgave du skal utføre i
nær fremtid på jobben:
- Hva betyr det at denne jobben er effektivt utført?
- Hvordan bidrar oppgaven til økt verdi for kunden?
- Hvordan kan oppgaven forbedres?
- Hvordan kan du få mest mulig læring ut av oppgaven du skal gjennomføre?

Toyotas 4P-modell
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Verktøy for problemløsning
Feil, mangler og ineffektivitet kan forekomme i de
fleste prosesser. Nøkkelen til å finne varige løsninger innebærer å forstå og definere rotårsakene til
problemet. Slik kan vi unngå å bare behandle symptomene på problemet og drive brannslukking, uten
å egentlig ta tak i selve årsaken.
Systematisk arbeid med problemløsning
Demings syklus er et godt rammeverk for å arbeide
systematisk med problemløsning (Langley m.fl.,
2009 ). Demings syklus kalles ofte PDCA og er
en gjentakende prosess bestående av fire steg:
Planlegg, utfør, sjekk, og iverksett. Prosessen baseres på vitenskapelig metode, der man samler data,
lager hypoteser, utfører tester og korrigerer til man
oppnår ønsket resultat.

kjennskap til problemet fra ulike roller, posisjoner
og fagfelt.
Metoden baseres på at de fleste problemer kan ha
flere bakenforliggende årsaker, som struktureres i
fem grunnleggende kategorier:
•

Menneske: Opplæring, kompetanse, samhandling, kommunikasjon mm.

•

Maskin: Teknologiske faktorer, vedlikehold

•

Metode: Arbeidsprosess, prosedyrer, rutiner,
standarder

•

Material: Råvarer, innsatsfaktorer, kvalitet mm.

•

Miljø: Ytre faktorer som påvirker arbeidet, for
eksempel temperatur, fukt og vind

Fiskebensdiagram for å analysere rotårsaker til et
problem
Prioriteringsmatrise
Demings syklus for problemløsning (PDCA)

Arbeid med problemløsning kan ofte føre til en lang
rekke identifiserte tiltak. Men man har sjelden tid
eller ressurser til å arbeide med for mange nye ting
på en gang. Det er derfor viktig å sortere hva man
skal prioritere først, og hvilke tiltak man legger til
side. Et godt verktøy i denne sammenheng er en prioriteringsmatrise. Nummerer alle identifiserte tiltak

Forstå rotårsakene til problemet
Sammenhengen mellom årsak og virkning kan være
krevende å få øye på i komplekse prosesser. Et nyttig
verktøy for å forstå mulige årsaker til et problem kan
derfor være å arbeide med det som kalles fiskebensdiagram. Denne metoden er spesielt effektiv
dersom man samler et team av personer som har
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Prioriteringsmatrise - forbedringstiltak

og kategoriser dem etter to akser:
•

Effekt: Hvor stor effekt antas tiltaket å ha?

•

Innsats: Hvor mye ressurser vil det kreve?

De tiltakene som kategoriseres som «juveler» er
de som skaper stor effekt, og samtidig

krever lite ressurser å innføre. Disse bør man søke
å starte med. Tiltak med stor effekt, men som også
krever stor innsats krever ofte større investeringer,
og bør inn i de langsiktige planene med eget budsjett. De «lavthengende fruktene» kan vurderes,
men tiltak som krever stor innsats og gir liten effekt
legges til side.

GODE RÅD:
SPØR «HVORFOR DET» – 5 GANGER!
En huskeregel som kan hjelpe deg i jakten på de bakenforliggende årsakene til et problem er «5 ganger
hvorfor». Dette betyr at man skal utfordre seg selv og
andre ved å gå dypere inn i problemstillingen gjennom å spørre «hvorfor det?» – fem ganger.
PROBLEM: Vi har mye oljesøl på gulvet i hallen vår.
1. Hvorfor det?
- Det lekker olje bak Maskin A i hallen.
2. Hvorfor det?
- Oljelekkasjen skyldes defekt «O»-ring i maskina
3. Hvorfor det?
- «O»-ringene vi har brukt i siste vedlikehold var av
for dårlig kvalitet
4. Hvorfor det?
- Det ble kjøpt inn de billigste «O»-ringene
5. Hvorfor det?
- Innkjøpspris har det vært eneste kriteriet i valg av
leverandør til reservedeler, ikke kvalitet.
Noen ville kanskje taklet oljesølet med å stramme inn
på renholdsrutiner eller øke frekvensen av vedlikehold. I dette fiktive eksemplet ville revisjon av kriterier for leverandørvalg vært en bedre løsning.

Foto: Grande Entreprenør©

Foto: Kværner©
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Eksempel på struktur for A3
A3 – struktur for problemløsning
Verktøyet A3 brukes ofte for å strukturere forbedringsarbeidet. Navnet kommer fra selve
A3-formatet, som angir størrelsen på plakaten man
henger opp for å beskrive problemløsningen. Ved å
begrense størrelsen tvinges man til å komprimere
tekst og fokusere på de viktigste elementene i
prosjektet. Visualisering av data i form av grafer og
figurer passer godt i en A3. En vanlig struktur for en
A3 følger fasene i PDCA-syklusen:
•

Bakgrunn

•

Nåsituasjon

•

Mål – ønsket situasjon

•

Analyse

•

Tiltak

•

Resultater

•

Oppfølging

En A3 kan brukes som et arbeidsverktøy underveis
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i en forbedringsprosess, og som en måte å kommunisere resultater fra problemløsningen til resten av
organisasjonen.

Forbedringsgrupper og kontinuerlig
forbedring
Det er flere grunner til å arbeide med kontinuerlig
forbedring. Det vil alltid være rom for forbedring i
enhver organisasjon. Hvis man slutter å utvikle seg
vil man etter en tid se seg forbigått av konkurrenter.
I tillegg er de eksterne faktorene til bedriften i stadig
endring. Ny teknologi blir introdusert, regelverk
og standarder skjerpes, og tilgangen på ressurser
forandres.
Forbedringsarbeid handler både om store innovasjonsprosjekter og mindre justeringer i arbeidshverdagen. Man skiller ofte her mellom sprangvis innovasjon og kontinuerlig forbedring. Et eksempel på
sprangvis innovasjon er når Kværner Verdal startet å
ta i bruk robotisert sveising. Dette krevde langsiktig
planlegging, investeringer i utstyr og ny kompetanse

blant de ansatte. Kontinuerlig forbedring handler
om å lete etter grep man kan ta for å utføre jobben
smartere, billigere eller raskere. I det videre kapitlet
vil vi se nærmere på kontinuerlig forbedring.
Kontinuerlig forbedring i prosjektorganisasjoner
Det er noen faktorer som gjør arbeid med kontinuerlig forbedring ekstra utfordrende i en prosjektbasert virksomhet. De ansatte er spredt ut over
et stort område, og har få arenaer for å møtes på
tvers av prosjekt og fagområder. I tillegg har mange
bedrifter i bygg, anlegg og verftsindustrien en
betydelig andel flyktig arbeidskraft og samhandler i
det daglige med en rekke underleverandører.
I prosjektet HPWS gjennomførte vi en workshop for
å dele erfaringer blant ansatte som hadde deltatt i
ulike forbedringsaktiviteter over de siste årene. Her
gikk vi gjennom både suksessfaktorer og hva som
har vært spesielt krevende. Basert på resultatene i
workshopen har vi systematisert sentrale tema for
kontinuerlig forbedring i prosjektorganisasjoner og
forslag til tiltak for å overkomme utfordringene.

Showstoppere og suksessfaktorer
Vi har gjennom tilbakemeldinger fra deltagere i
prosjektet identifisert seks områder som er kan
bidra til at forbedringsarbeidet ikke lykkes. Disse har
vi kalt de seks «showstopperne» for kontinuerlig
forbedring:
1. Struktur: Uklart eierskap og rollefordeling
2. Styring: Manglende oppfølging og interesse fra
ledelsen
3. Standardisering: Manglende dokumentasjon av
løsning
4. Systemlæring: Manglende evaluering og læring
mellom prosjekter og team
5. Spredning: For lite fokus og deling av oppnådde
resultater
6. Stayerevne: Manglende forståelse for tidsaspektet i kulturbyggingen
Vi har også brukt prosjektet til å identifisere gode
praksiser og suksessfaktorer for kontinuerlig forbedring. Vi har sett disse opp mot litteratur på feltet
(Fryer m.fl, 2007) , og har identifisert sju områder
med suksesskriterier og gode råd som bidrar til
vellykket arbeid med kontinuerlig forbedring:

7 suksessfaktorer for kontinuerlig forbedring
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TEMAFORKLARING:
LEAN-PRINSIPPER FOR ETO

prestasjons-indikatorene kvalitet, kostnad og tid.
Målinger brukes deretter for å lære av dagens ytelse
og til å forbedre selve prosessen.

ETO er en forkortelse for det engelske
begrepet «engineer-to-order». Betegnelsen blir brukt
på bedrifter og verdikjeder som fremstiller produkter
tilpasset et spesifikt kundebehov. Disse produktene
er derfor designet og konstruert først etter at kunden
har bestemt seg for å kjøpe dem, akkurat slik som for
Kværner og Grande.
Vi har studert hva andre forskere mener bør være
de viktigste lean-prinsippene for denne typen virksomheter. Ved å sammenligne de ulike forskningsbidragene har vi kommet fram til at det er 7 prinsipper
som utmerker seg:

Prosessmodell: Input – transformasjon - output
Verdistrøm og prosesskartlegging
En verdistrøm ser på tvers av flere prosesser og tar
et kundeperspektiv. Verdistrømmen handler om å
tegne opp det store bildet og forbedre helheten,
og ikke bare optimere de enkelte prosessene.
Verdistrømmen kan defineres som alle aktiviteter
(både verdiskapende og ikke-verdiskapende) som
utføres for å ta frem et produkt fra råmaterialer til
ferdig produkt.

Basert på Jorgensen & Emmitt (2009), Koskela (1992),
Murman m.fl (2002), Powell m.fl (2014) & Towill
(2009)

Effektive prosesser i unike prosjekter
Effektive industrialiserte operasjoner i en prosjektbasert virksomhet som lager unike kundeløsninger
kan synes krevende. Et godt utgangspunkt er å
arbeide systematisk med å skape god flyt gjennom
kundeorienterte prosesser.
Prossessorientering
Prosessorientering er en annen tilnærming enn
tradisjonelle funksjonsoppdelte oppgaver. I stedet
for å se på hvordan hver ressurs, team, avdeling
eller fag driftes best mulig, vil man med en prosessbasert tilnærming se på hvordan arbeidet best kan
organiseres for å skape verdi for kunden.
En prosess kan ses på som en serie av aktiviteter som ved hjelp av input-faktorer bearbeider
en vare eller tjeneste for å nå et bestemt mål.
Output-faktorene kan måles i form av de sentrale
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Illustrasjon: Kartlegging av verdistrøm
Denne typen prosesskartlegging kan være til stor
nytte for å identifisere sammenhenger mellom
prosesser, avdekke kompleksitet og forstå avhengighetsforhold. Det er også et godt verktøy for å
arbeide med temaene flyt, takt og balansering av
oppgaver .
Kartlegging av verdistrømmen kan gjøres gjennom
Lean-verktøyet Value Stream Mapping (VSM), som
fokuserer på lagernivåer, prosesstider og total
verdiskapende tid. Et enklere alternativ til VSM er
å kartlegge prosessene i et flytskjema oppdelt i
ansvarsområder (på engelsk kalt «swim lane diagram»). Verktøyet har navnet etter ulike baner i et
svømmebasseng, der hver bane utgjør en funksjon,
avdeling eller leverandør. Verktøyet er godt egnet
for å jobbe på tvers av avdelinger for å skape et
felles bilde av prosessen og å identifisere sløsing.

,,V

Eksempel på prosesskartlegging med flytskjema

i har hatt mange 'a-ha'-opplevelser
underveis i prosesskartleggingen.
Gapene i ansvar og gjensidige
avhengigheter ble synlige. Vi fikk et mye bedre
bilde på hvor mange som påvirkes når det
kommer en endring i forsendelsesplanen fra
leverandøren.
(Mellomleder verftsindustrien)

Takt og balansering
I en verdistrøm vil det være kundens etterspørselsrate som angir det beste målet for takt i de
bakenforliggende prosessene. Takttiden kan fungere
som et felles «taktslag» for alle prosesser i verdistrømmen. For å beregne ideell takttid i produksjon
kan følgende formel benyttes:

Kontinuerlig flyt
Effektive operasjoner får man ofte gjennom å
skape kontinuerlig flyt i sine prosesser. Dette betyr
at produktet bearbeides og flyttes direkte til den
neste prosessen. Hvert steg i prosessen avslutter
sitt arbeid like før neste prosess trenger produktet.
I mange tilfeller er det hensiktsmessig å bearbeide
kun ett produkt om gangen, før det overføres videre
til neste steg. Dette er kjent som en-stykk flyt («lag
én, flyt én»). En-stykk flyt kan være krevende innen
store konstruksjoner der hver prosess tar lang tid.
Men man benytte prinsippet på repetitive arbeidsoppgaver og delkomponenter, for eksempel ved
sveis, maling, støping eller montering av lignende
deler, eller oppføring av leilighetsbygg med flere like
enheter. Ved å håndtere færre produkter samtidig,
reduseres også antall varer i arbeid på en gang, og
kan gjøre det lettere å holde oversikt.

Hvis engineering-avdelingen har 40 timer på å ferdigstille 20 byggdetaljer til prosjektleder, betyr dette
at man må bør ha en takt på to timer pr tegning. En
kartlegging av syklustider vil kunne avdekke hvilke(n) prosess(er) som blir flaskehals i gjennomføringen. Balansering av oppgaver kan gjøres på ulike
måter, slik som å fordele oppgaver eller ressurser på
annen måte og forbedre prosessen.
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Kundeverdi
I en kundeorientert bedrift snakker man om den
neste prosessen i verdistrømmen som den interne
kunden, og her stilles det samme krav til kvalitet,
kostnadseffektivitet og levering på tid som til
eksterne kunder. Vi skiller ofte mellom tre typer
aktiviteter i en verdistrøm:
•
•

•

Verdiskapende aktivitet (sett fra kundens
perspektiv)
Ikke-verdiskapende aktivitet, men nødvendig
(sett fra bedriftens perspektiv , f.eks. regnskap
eller lønn)
Sløsing

Gjennom analyse og videreutvikling av prosesser
og verdistrømmen søker man å beholde den verdiskapende aktiviteten, mens man minimerer den
nødvendige, ikke-verdiskapende aktiviteten. Alle
former for sløsing søker man å eliminere. Målet er å
bruke tiden man sparer til andre oppgaver, slik som
utvikling av bedriftens produkter og prosesser.

Sløsing

GODE RÅD:
KUNDEVERDI OG EFFEKTIVITET
Still deg spørsmålene:
1. Hva er det som skaper verdi for våre interne og
eksterne kunder?
2. Hvem trenger det jeg jobber med, til hvilket tidspunkt og til hvilken kvalitet?
3. Kan vi løse oppgaven på en smartere måte?

Standardisering
Etter at en prosess har blitt forbedret bør nye
arbeidsmetoder implementeres som en standard.
Dette betyr at man beskriver hvordan arbeidet utføres. Ved å standardisere driftsinformasjon, rutiner
og arbeidsbeskrivelser, vil det være lettere for en
ansatt å gå fra en jobb til en annen. Slik kan man få

Standardisering som grunnlag for forbedring

En god huskeregel i jakten på tidstyver kan være å
lete etter de 8 formene for sløsing. Her gis eksempler fra prosjektbedriftene i HPWS:

GODE RÅD:
STANDARDISERING MED
ETT-PUNKTSLEKSJONER

Former for
sløsing

Eksempel

Transport

•

Lager

•

Bevegelse

•

Ventetid
Overproduksjon

•
•

Overbearbeiding

•

Defekter
Ubenyttet talent

•
•

44

Økt behov for interntransport pga
for tidlige leveranser fra leverandør
Unødvendig mellomlagring mellom
prefab og maling
Manglende tilrettelegging ved
sveising
Manglende avklaringer fra kunden
Unødvendig rapporter og mailer
som ikke brukes
Detaljer og informasjon tegninger
som ingen har bruk for
Feilretting pga overflatebehandling
Manglende
involvering
i
kontinuerlig forbedring

Ett-punktsleksjoner er en metode fra Lean-verktøykassa. De gir en enkel og punktvis beskrivelse av hvordan noe skal gjøres, for eksempel hvordan en maskin
skal vedlikeholdes eller hvordan en arbeidsstasjon
skal være organisert. De skal henge synlig der jobben
utføres.
- Kun én side
- Stegvis fremgangsmåte
- Korte og enkle setninger
- Bruk bilder til å forklare
- Bakgrunnsinfo: laget av hvem, og når.
- Følg fast mal
- Samles i dokumentarkiv for enkel revisjon

til økt fleksibilitet som mange prosjektorganisasjoner er avhengige av. Standardisering betyr ikke at
man skal jobbe slik for all fremtid. Standarden vil
være gjeldende til det oppstår en ny mulighet til å
forbedre standarden ytterligere. Slik blir standarder
et sett med fungerende beste praksiser som brukes
av bedriften, og som samtidig et utgangpunkt for
kontinuerlig forbedring.
Standardisert arbeid er en beskrivelse av alle steg
som må utføres for å gjøre ferdig en prosess.
Standardisert arbeid presenteres gjerne i form av
«ett-punktsleksjoner». Dette er en enkel beskrivelse

på en side som bruker bilder og enkle punktlister for
å forklare hva som skal gjøres. Det anbefales at de
ansatte selv får utføre selve beskrivelsen. Den beste
måten å lære noe på er å ha ansvaret for å lære det
bort til noen (se boks for råd om hvordan den kan
lages).
Når man beskriver og standardiserer hvordan en
prosess utføres er det samtidig lurt å definere en
prosesseier. Han eller hun har ansvar og myndighet
til å følge opp at prosessen foregår etter de gjeldende rutiner, og samtidig initiere forbedringsarbeid når det kreves.

+

CASE:
STANDARDISERING AV BYGGEPLASS
Utformingen av en byggeplass varierer som regel mellom prosjekter. Noe av denne variasjonen kan forklares med
at prosjektene har ulik form, ulikt omfang og andre bygningskarakteristikker.
Et modul-hus for eksempel har en materialflyt preget av større enheter og trenger mer krankapasitet enn et hus
bygd på stedet. Topografien og tilgjengeligheten på byggetomta vil også variere. Men noe av variasjonen kan ikke
forklares med slike hensyn. Noe av variasjonen oppstår kun fordi personen eller personene som startet opp arbeidet på tomta gjør ulike valg. De som graver ut tomta og støper fundamentet, legger ofte premisser for senere fag
i det de plasserer brakker, utstyrsboder og containere slik de gjør. At prosjektene er unike, betyr ikke at utformingen av byggeplassen ikke kan standardiseres noe.
En byggeplass har som regel tilkomst på en eller to sider, og har bakkeareal tilgjengelig på minimum én og maks
alle fire sidene. Tilkomst og tilgjengelig areal har mye å si for ideelt design av logistikken på byggeplass. Ved å
utvikle standardiserte oppsett gitt hvor mange sider som er tilgjengelig og hvilke midlertidige fasiliteter som
trengs, så kan gjenkjennelseseffekten fra byggeplass til byggeplass øke.
Kombinert med uniform merking og god visualisering, vil både egne og innleide arbeidere bruke kortere tid på å
gjøre seg kjent på tomta og lete etter material og utstyr. En helhetlig plan for utformingen ved prosjektoppstart,
vil også kunne redusere behovet for senere omorganiseringer og sikre effektiv materialflyt.
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XPS – bedriftens eget produksjonssystem
Utvikling av effektive operasjoner krever langsiktig
arbeid over tid. Hver bedrift er unik og har ulike
rammebetingelser for sin drift. Derfor har flere og
flere bedrifter utviklet sitt eget produksjonssystem
som en overordnet struktur for driften. Dette kalles
gjerne et XPS, der X-en står for bedriftens navn. Det
mest kjente eksemplet er Toyota Production System
(TPS), som har vært en av årsakene til at Toyota har
levert gode resultater over mange år. Men selv om
det er mye å lære av TPS, har hver bedrift sine egne
konkurranseforhold, mål, strategier og ressurser.
Derfor kan utvikling av et bedriftsspesifikt produksjonssystem bidra til å skape en egen identitet og
bidra til en kultur for kontinuerlig forbedring.
Noen norske eksempler på bedrifter som har
utviklet sitt eget XPS:
•

Elkem Business System

•

Hydro Aluminium Metal Production System
(AMPS)

•

Jotun Operations System

•

Madshus Business System (Madshussporet)

1. Strategisk forankring og beslutning i
ledergruppa
•

Mandat

•

Prosjektplan

•

Organisering

2. Skaffe grunnlagsdokumentasjon
•

Bedriftens strategiske prioriteringer

•

Bedriftens eksisterende rutiner og språk

•

Teori og litteratur på temaet

•

Beste praksis – inspirasjon om innhold fra andre
bedrifter

3. Ta frem skisser
•

4. Forankring og inkludering
•
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Forslagene bør ut på høring i bedriften med
muligheter for innspill

5. Revidere XPS i flere iterasjoner
•

Et veikart for utvikling av XPS
Utvikling av bedriftens eget produksjonssystem er
en prosess som krever god forankring hos ledelsen
og ansatte. Det anbefales derfor å bruke god tid
på prosessen. En modell for utvikling av et XPS
kan være følgende seks steg (basert på Netland og
kolleger, TUPP-prosjektet med Madshus og SINTEF):

En serie arbeidsmøter i en dedikert arbeidsgruppe som utarbeider flere skisser til innhold

Basert på kommentarer, innspill og modning kan
produksjonssystemet videreutvikles gjennom
flere runder. Involvering, feedback og revidering
må gjøres jevnlig både under utvikling og etter
innføring

6. Ta frem endelig dokumentasjon og plan for
innføring av XPS-programmet
•

Dokumentasjon som beskriver overordnede
prinsipper, moduler og verktøy

•

Kick-off med de ansatte

•

Plan for utrulling, opplæring og videreutvikling

Ulike faser – ulike fokus
Studier (Netland og Ferdows, 2014) av effekten av
innføring av lean-baserte programmer har påvist
at effekten varierer med bedriftens modenhet i
lean-innføring. Dette betyr også at ledelsen bør
tilpasse ledelse og forventninger til de ulike fasene.
En S-kurve har blitt påvist for effekter i organisasjonen gjennom fasene: Begynner, Overgang, Avansert
og Ledende.

Noen viktige tips til hver av fasene inkluderer
(Netland og Ferdows, 2014):
Fase 1: Begynner:
•

Forplikt lederne

•

Hold det enkelt

•

Ha tålmodighet

Fase 2: Overgang
•

Sett ambisiøse mål

•

Spre resultater

•

Ikke si opp folk på grunnlag av besparelser

Fase 3: Avansert
•

Øk budsjettene

•

Bruk mer avanserte verktøy

•

Øk autonomien i organisasjonen

Fase 4: Ledende
•

Ikke stopp nå

•

Spre læring i verdikjeden

•

Gå eksternt for nye ideer

Anbefalt videre lesning:
S-kurve for sammenheng mellom modenhet i
lean-innføring og bedriftens ytelse (Netland og
Ferdows, 2014).

Wig, B.B. (2013), Lean: Ledelse for lærende organisasjoner, Oslo, Gyldendal
Modig, N. & Åhlström, P. (2012), Dette er lean: løsningen på effektivitetsparadokset, Rheologica Publ.
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Avslutning: Hvordan
utvikle god HPWS-praksis
i egen bedrift?
Det er ikke lett å drive en virksomhet på en god
måte over tid, ei heller å praktisere god ledelse
eller gjøre nødvendig endring i tide. Det er ikke lett
å utvikle morgendagens organisasjon eller drive
kompetanseutvikling for fremtiden. I dag oppleves
«digitalisering» å være den største endringsdriveren
i arbeidslivet. Om noen år er det kanskje noe annet.
Men virksomheten er og blir i høy grad et sosialt
system. En organisasjon er en samling mennesker
som holder sammen gjennom at de deler mål og
oppgaver mellom seg. Uansett digitalisering og
automatisering er man avhengige av at mennesker
som samhandler gjør det på en god måte.
Bygg, anlegg og verftsindustrien er kjennetegnet
av arbeidsprosesser med høy kompleksitet. Mange
ledd, gjensidige avhengigheter, ulike fag og høy
grad av endring bidrar til dette. Derfor blir detaljert
planlegging, styring og kontroll både krevende
og kostbart i slike virksomheter. En del av svaret
på disse utfordringene er god HPWS-praksis for
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prosjektbaserte virksomheter slik som vi har vist
gjennom de 5 vitale kjerneområdene i håndboka.
Koblet sammen med den norske samarbeidsmodellen, som forteller noe om hvordan Norge virker som
samfunn, velferdsstat og i sitt arbeidsliv, danner
disse kjerneområdene en helhetlig og konkurransedyktig praksis for prosjektbaserte virksomheter. De
viktigste temaene i HPWS håndboka er oppsummert
i figuren under.
Fra antatt til uttalt
For å lykkes med å ta frem en velfungerende HPWSpraksis må bedriftene gå fra å være implisitt (tatt
for gitt) på hva en slik praksis består av utover det
konkrete faget, til å bli eksplisitt (tydelig, bevisst) på
både fagkompetansen og bedriftenes støttesystem.
Lokale betingelser
Vi mener at mange av rådene i denne boka kan
brukes av de fleste bedrifter. Likevel er det slik at

Oversikt over konsepter, råd og verktøy fra HPSW håndboka
enhver bedrift har lokale rammebetingelser på egen
arbeidsplass. Historikk, erfaring og arbeidskultur kan
spille en viktig rolle for hvordan man utvikler gode
praksiser for kommunikasjon, ledelse, kompetanse
og effektiv drift.

er sentralt for å utvikle en kultur for trening og
utvikling.

Trening og tålmodighet

Konkurransekraften til norsk industri vil være avhengig av at vi utvikler metoder og systemer som legger
til rette for at ansatte kan prestere godt - sammen.
Vi vil trenge ledere som involverer og ansatte som
tar ansvar. Vi må kommunisere godt og skape effektive operasjoner. Og vi trenger å utvikle kompetanse
på flere områder utover basisfaget til den enkelte.
Vi håper at denne håndboken gir inspirasjon til å
starte eller fortsette på denne veien.

Bakom en velfungerende HPWS-praksis ligger det
som oftest tålmodighet og langvarig trening. Det
vil ta tid før ny praksis setter seg i organisasjonen.
Så ikke mist motet om bedriften ikke ser resultater
umiddelbart. De ansatte i bedriften er i en kontinuerlig læringsprosess, og utvikling tar tid. Dette betyr
ikke at man ikke skal etterspørre resultater! Sørg for
å ha utvikling høyt oppe på agendaen. Synliggjøring
av nye praksiser og feiring av gode resultater

HPWS.no - høyt-presterende arbeidssystemer på
norsk!

Lykke til!
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