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Utgangspunkt

• Å drive produksjon i Norge er relativt dyrt 

• På grunn av prisen på arbeidskraft er vi nødt til å søke smarte og mer 
teknologiintensive løsninger i vårt arbeidsliv 

• En må forvente at den enkelte går ut over stillingsinstruksen, noe 
som også ofte skjer
• en fagarbeider kan mer enn basis-faget

• at en sveiser kan å sveise eller tømrere kan å snekre, er å betrakte som en hygiene- tatt for 
gitte faktorer.

• I tillegg til dette basis-faget – som tross alt utgjør den største delen av 
kompetansen en fagarbeider har – kommer andre ferdigheter og 
kvaliteter som hun el han bør besitte for å møte kravet til en relativ 
dyr arbeidskraft
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BIA-prosjekt: 
High Performance Work Systems (2013-2017)

3

• Ny effektiv driftsmodell for prosjektbasert virksomhet og industrialiserte 
operasjoner

• Verdens beste fagarbeidere – ny teknologi gjør at fagarbeidere kan utføre 
en større del av arbeidet med økt ansvar, selvstyring og økt IKT-kompetanse 

• 'Living-lab' Ørin - industriområde og virtuell arena for felles kontinuerlig 
utvikling av industrialisering og profesjonalisering- (eks. Industriens Dag)

Grande entreprenør Kværner Verdal Vitec as



Stor mangel på fagarbeidere – hvorfor? (1)
• En sentral årsak til manglende søkning mot yrkesfagene er økt bruke 

av innleid arbeidskraft
• Ensomhet er derfor en viktig faktor i utdanningsvalg

• Bruk av innleid arbeidskraft er også en del av forklaringen for at det 
er en stor mangel på lærlingeplasser
• 8-9 000 får ikke relevant lærlingeplass (Utdanningsdirektoratet 2015) 

• De ser ikke på lærlinger som nettopp en viktig rekrutteringskanal, en kvalifisert og kyndig 
kanal med bred kunnskap om norsk forskrifter og regelverk

• Sjøfart som en mulig bransje å lære av – iallfall norske rederiers 
praksis på Filippinene
• Skal være sikret offiserer i fremtiden må vi utdanne dem selv
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Stor mangel på fagarbeidere – hvorfor (2)?

• Også offentlige støtteordninger er en del av denne situasjonen. 
• Hvis stat og kommune kan bidra til å minimere økonomisk risiko for industrien, gjennom 

ulike refusjons- og støtteordninger, vil antallet læringer kunne økes

• Elevene selv har kanskje litt ansvar for denne situasjonen med 
manglende lærlingeplasser? 
• Det er kanskje en del umotiverte lærlinger med urealistiske mål som krever ekstra 

oppfølging fra skolen og bedriften sin side

• Er det ikke så at rådgiverne i skoleverket har en tendens til å 
forfordele studiespesialiserende fag og retning? 
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Ulike læringsarenaer
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70:20:10-tankegangen – gir umiddelbar mening:
• Vi lærer mye i løpet av en arbeidsdag (lunsjpausen, kaffeautomaten etc.)
• Formell opplæring er ikke nødvendigvis den mest effective måte å lære på
• Folk skjønner at kompetanse ikke er ensbetydende med kursdeltakelse

På den ene siden; det er relativt lett å kritisere og diskutere denne modellen (fra en streng
vitenskapelig vinkel)
• Hvor og når ble modellen utviklet?
• Hvor er faktaene på at dette fungerer – og leder den til endring av arbeidspraksis?

På den andre siden;
• "Den funker"
• Felles begrepsapparat/felles platform
• Den er god å tenke med – brukes til refleksjon på arbeidsplassen
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70:20:10 – noen refleksjoner rundt modellen



Jotun og 5S
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"Helhetlig verdikjede fagarbeider"
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Hva fremtidens fagarbeider bør besitte av ferdigheter



De ulike ferdighetene - Basisfagene 

• Med basisfagene menes den yrkesfaglige utdanningen fra 
videregående skole 
• (Fellesfag, programfag, lærefag og alminnelig lærling-trening). 

• Dette er gjerne den åpenbare grunnen til at vedkommende leies inn. 
Som allerede nevnt over at en sveiser kan å sveise og at en tømrer 
kan å snekre, tas for gitt ved innleie av arbeidskraft. 
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De ulike ferdighetene - helhetsforståelse

• Med helhetsforståelse (eller 
verdiskapingsforståelse) menes 
at fagarbeidere har forståelse 
av helheten: Bedriftens 
innsatsfaktorer, forskjellige 
prosesser (inkludert 
produksjonsprosesser), 
markeder og sammenhengene 
mellom disse.
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De ulike ferdighetene - kommunikasjon
Med kommunikasjon menes
den generelle ferdigheten i
kommunikasjon, slik som: 

• evne til å uttrykke seg

• evne/vilje til å stille
spørsmål, 

• konstruktiv tilbakemelding,

• problemløsning og 
konflikthåndtering
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De ulike ferdighetene - ansvarskompetanse

• Med ansvarskompetanse menes at fagarbeidere i tillegg til å være 
basiskvalifiserte i sitt fag har:

• kvalifikasjoner for å medvirke i viktige beslutningsprosesser, 

• ta ansvar for egen arbeidsplass, 

• egen innsats og andre kollegers arbeidsinnsats

• jobbe på selvstendig grunnlag uavhengig av om det er en leder til 
stede som overvåker situasjonen
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De ulike ferdighetene -språk/kulturforståelse

• Med språkforståelse menes ferdighet (muntlig og skriftlig) først og 
fremst i norsk og engelsk. 

• Kultur er ”måten vi gjør ting på her hos oss”. Med kulturforståelse
menes evne og vilje til å kunne arbeide godt sammen med kolleger
som kommer fra andre land og/eller arbeidskulturer, og som derfor
har andre grunnleggende antakelser, andre verdier og andre
holdninger. 
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De ulike ferdighetene - Innovasjonsaktiv

• Med innovasjonsaktiv mener 
vi at fagarbeideren utgjør en 
viktig del av bedriftens 
kollektive praksis med å bruke 
sine erfaringer for å omstille, 
videreutvikle eller ny-utvikle 
arbeidsprosesser, produkter, 
markeder eller egen 
organisasjon.
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De ulike ferdighetene - beherske IKT-verktøy

• Å beherske IKT-verktøy er å kunne sette seg inn og bruke ulike former 
for IKT-støtte i tilknytning til for eksempel planlegging, organisering, 
koordinering, kommunikasjon, styring og rapportering.
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De ulike ferdighetene - Jobbe sikkert/HMS

• Det å jobbe sikkert og dermed 
beherske HMS er å ta aktivt 
deltakende medansvar for sikring 
og utvikling av helse, arbeidsmiljø 
og sikkerhet for seg selv, for 
kolleger og for hele bedriften.
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De ulike ferdighetene - yrkesstolthet

• Profesjonskultur el den 
samstemmighet og et sett av 
felles verdier som utvikler seg 
innenfor en profesjon. 

• Et verdisett som gjerne 
innebærer av avgrensing til 
andre grupper på 
arbeidsplassen og at et 
oss/dem-forhold utvikles. 
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Hva fremtidens fagarbeider bør besitte av ferdigheter



En slags oppsummering
• Den norske fagarbeideren besitter en rekke tilleggs-ferdigheter – en 

X-faktor - som gjør at hun el han blir konkurransedyktig i forhold til 
andre 
• En god norsk fagarbeider, skjønner umiddelbart hva som ligger i "å se på et apparatur"

• I tillegg til selve basisfaget, vil noen av de andre ferdighetene være 
knyttet til ferdigheter som: 
• helse, miljø og sikkerhet,

• IKT-kunnskap

• kultur- og språkforståelse,

• evne og se hva som må utføres av arbeid 

• yrkesstolthet
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Teknologi for et bedre samfunn
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