
HVORFOR ER STRATEGIEN 
VIKTIG FOR MEG?

Og hva kan 
jeg gjøre?

VEILEDER TIL STATEGIPLAKATEN



Målene våre: 

Hva betyr de 
og hva kan 
jeg gjøre?
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ØKONOMIMÅLENE

MARKEDSMÅLENE

God økonomi sikrer fremtidig drift

Nok arbeid er en forutsetning for å lykkes

HVA KAN JEG GJØRE?

  Bidra til at kundene våre er fornøyde, 
ved å planlegge og levere som bestilt, 
til rett tid og rett kvalitet.

  Være en god nabo.

  Opptre aktsomt og forsvarlig i 
trafikken.

  Være profesjonell overfor naboer til 
anleggene våre.

  Holde anlegg, maskin, bil og område 
ryddig og forsvarlig.

HVA KAN JEG GJØRE?

  Bidra i planlegging, gi innspill og følge 
opp planer for drift og produksjon.

  Arbeide sikkert og effektivt, bruk rett 
utstyr til jobben.  

  Sette seg inn i arbeidet, planer og krav, 
gjør arbeidet riktig første gang.

  Spør når noe er uklart, hjelp kollegaer 
til å lykkes på arbeid.

  Ta godt vare på maskin, bil og 
utstyr, gjøre periodisk kontroll og 
vedlikehold.
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MÅL
–  Øke omsetningen med 50 millioner årlig.
–  Resultat på 6% av årlig omsetning.

HVORFOR HAR VI DISSE MÅLENE?
–  Vi trenger dette for å holde tritt med 

kostnader og utgifter i omgivelsene våre.

–  Vi trenger å vokse for å ta vår del av  
jobbene i vårt område.

–  Dersom vi ikke vokser mister vi arbeid  
og aktivitet til konkurrentene våre.

–  Vi trenger også høy omsetning for å 
dekke kostnader og skape rom for resultat 
(overskudd) slik at vi kan utvikle trygger 
jobber også for fremtiden.

MÅL
–  Alltid ha inne arbeid for 75% av 

omsetningen vår. 

–  33% av prosjektene våre skal være store,  
dvs. over 100 millioner.

–  Minimum 1 prosjekt som er over 40 % av 
årlig omsetning, dvs. 620 millioner, i løpet av 
hele strategiperioden.

HVORFOR HAR VI DISSE MÅLENE?
–  For å ha trygge jobber og tilgang på 

arbeid trenger vi å ha forutsigbarhet og 
nødvendige jobber «på lager». 

–  Store prosjekter gir oss mer handlingsrom 
slik at vi også kan være gode på mindre 
prosjekter. 

–  For å skaffe nok omsetning, trygge arbeidsplasser og fleksibilitet til å vokse og utvikle oss over 
tid trenger vi noen prosjekter som er svært store. 



BÆREKRAFTSMÅLENE

LÆRLINGER: Dette er fremtiden vår
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HVA KAN JEG GJØRE?

  Være tydelig positiv til å ha lærlinger 
i gjengen. 

  Hjelpe til med informasjon, praktisk 
hjelp og opplæring for lærlingene 
som arbeider i gjengen. 

  Gi lærlinger positiv tilbakemelding på 
det de er gode på, og hjelp til å lære 
det de enda ikke kan.

MÅL
–  Minst 7% lærlinger.

HVORFOR HAR VI DETTE MÅLET?
–  Lærlingene er vår beste måte for å 

rekruttere og bygge dyktige fagfolk. 

–  Våre største kunder krever at 7% av 
arbeidsstyrken vår skal være lærlinger.



SYKEFRAVÆR: Dette er helsen vår

PERSONSKADER: Dette er helsen vår
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HVA KAN JEG GJØRE?

  Eg bryr meg! Bry deg litt meir.  
Det e din kropp, di helsa, ditt ansvar.

  Bruk rett verktøy og utstyr til jobben.

  Bidra til godt arbeidsmiljø der du er. 

  Gi god informasjon og bidra til 
effektivitet og arbeidsglede der du er. 

  Kle deg klokt, bruk rett verneutstyr  
og løft rett.

  Vær en god kollega. Gi en hjelpende 
hånd.

MÅL
–  Sykefravær på under 2,75%.

HVORFOR HAR VI DETTE MÅLET?
–  Sykefravær er vanskelig for den involverte,  

men også for kollegaer og bedriften. 

–  Ved sykefravær mangler en kollega i 
gjengen, og dette påvirker arbeidet. 

–  Sykefravær er dyrt og det skaper 
ekstraarbeid.

HVA KAN JEG GJØRE?

  Bruk SJA og driftsplanen til å 
planlegge arbeidet for meg selv og for 
gjengen. 

  Snakk med de andre på laget om 
jobben som skal gjøres. Bli enig om en 
god måte å gjøre den på. 

  Bruk alltid arbeidssko med 
ankelstøtte, hjelm og synlig 
arbeidstøy. 

  Bruk alltid briller, hørselvern og 
åndedrettsvern når det er nødvendig.

  Rapporter RUH og RØH (uønsket og 
ønsket hendelse), slik at vi både kan 
lære av det vi gjør, og bli enda bedre 
sammen.

MÅL
–  Lavere enn 8 i H2-verdi (hendelser som 

krever medi sinsk behandling), noe som 
svarer til maks. 9 tilfeller i løpet av ett år.

HVORFOR HAR VI DETTE MÅLET?
–  Personskader er alvorlig og uønsket for 

personen selv, for familien, for arbeidslaget 
og for hele virksomheten. Dette er en 
skikkelig god grunn til å arbeide sikkert. 

–  Våre største kundene krever at vi skal ha 
maks 9 medisinske behandlingsskader i 
løpet av ett år. Vi er avhengige av disse 
jobbene for å holde våre ansatte i arbeid. 

–  Vårt første mål er å komme ned 
på maksimalt 12 medisinske 
behandlingsskader (H2-skader) i 2022 og 
ned på 9 i 2024.



MILJØSKADER OG UTSLIPP: Vi skal ta vare på omgivelsene våre

KLIMAGASSBUDSJETT: Synliggjør vårt bidrag til miljøetCO2
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BÆREKRAFTSMÅLENE (fortsettelse)

HVA KAN JEG GJØRE?

  Unngå slangebrudd, utslipp av oljer 
og søl av diesel til luft og vann. 

  Ikke spre uønskede plantesorter og 
ikke skad sårbare planter, dyreliv, 
fugler og fisk. 

  Minimer avfall, sorter og håndter 
avfall på en god måte. 

  Unngå sløsing med ferdigvarer og 
gjenbruk masser der dette er mulig. 

  Unngå tomgangskjøring og ikke 
starte maskiner og utstyr før det skal 
brukes. 

  Bruk utstyr som er tilpasset jobben 
som skal gjøres. 

  Planlegg for å gjøre arbeidet rett 
første gang, velge rett kjørerute og 
redusere vårt totale utslipp til naturen.

  Unngå at diesel fra drenering/rensk av 
tank søles på bakken.

HVA KAN JEG GJØRE?

  Vær ærlig på utfordringene, rapporter 
hendelser (RUH) og etterspør hvordan 
vi ligger an. 

  Her gjelder samme tiltak som for 
punktet «Miljøskader og utslipp».

MÅL
–  Unngå miljøskader og redusere utslipp  

av CO2 og NOx med 10% hvert år.

HVORFOR HAR VI DETTE MÅLET?
–  Våre kunder, naboer og myndigheter krever 

at vi ikke skader miljøet rundt oss. 

–  Våre største kunder krever at vi er i stand til 
å unngå alle miljøskader og utslipp dersom 
vi skal få jobbe for dem. Vi trenger disse 
jobbene. 

–  Vi har samme forventning til oss selv. Vi må 
ha minst like strenge krav som dem. 

–  Aviser og andre media har ekstrem stor 
fokus på ytre miljø.  Vi må ha like stor fokus 
om dem.

MÅL
–  Minst 1 prosjekt med klimagassbudsjett.

– Forenklet klimagassbudsjett for bedriften.

HVORFOR HAR VI DISSE MÅLENE?
–  Vi må vite hva vi slipper ut til miljøet for å 

kunne styre og redusere utslippene.

–  Våre største kontrakter krever at vi har 
klimagassbudsjett. Vi trenger disse jobbene.



KVALITETSAVVIK: Vi skal være ledende på kvalitet
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HVA KAN JEG GJØRE?

  Gi god informasjon til kollegaer som 
er med på prosjektet, slik at alle får 
informasjonene de trenger for å gjøre 
jobben effektivt, sikkert og skikkelig. 

  Sett deg godt inn i arbeidet som skal 
gjøres, hvordan dette skal gjøres og 
hva som er kravet. 

  Spør om du ikke har fått nok 
informasjon. Spør alltid når du lurer. 

  Planlegg, og begynn i rett ende av 
jobben.

  Bruk SJA. 

  Lag et avvik dersom det oppstår feil 
på produktet. Da lærer vi, da arbeider 
vi billigst, og da skaper vi tillit.

MÅL
–  Minst 1 stk. registrert kvalitetsavvik  

per 5000 arbeidstimer.

–  Ingen uavklarte kvalitetsavvik ved 
overleverte prosjekter til kunden.

–  Unngå kvalitetsavvik fra offentlige krav, 
reguleringsbestemmelser, lover og 
forskrifter for alle prosjekter.

HVORFOR HAR VI DISSE MÅLENE?
–  Vi blir målt av våre kunder på hvor gode vi er 

på kvalitet på kvalitetsavvik. Dette er et krav. 

–  Kvaliteten på det vi produserer avgjør om 
kundene våre er fornøyde, om de betaler full 
pris og om de kommer tilbake for å kjøpe 
mer av oss. 

–  Kvalitetsavvik forteller hvor dyktige vi er til å 
gjøre arbeidet vårt skikkelig.

–  Når vi leverer avtalt kvalitet til kunde ved 
første forsøk, tjener vi penger på jobben.

–  Rett kvalitet gir best arbeidsglede.



Hva er strategien,  

og hvorfor har vi den?

LEDENDE
Når vi når målene våre er vi

Arbeidsglede  //  Forberedt  //  Ryddig  //  Effektiv
Strategien og målene bygger på verdiene våre: 

Målene og strategien gir retning for vårt arbeid og vår satsing.

Disse hjelper oss å holde fokus på noen av de viktigste 
utfordringene i tiden som kommer.

MÅLENE OG STRATEGIEN ER VEIKARTET VÅRT

 Det er større sjans for å komme effektivt og greit frem  
til et sted, dersom vi har bestemt oss for hvor vi skal.  
Derfor har vi målene våre. 

 Sjansen for å komme frem  
øker enda mer dersom vi har et  
godt kart som viser oss veien.  
Derfor har vi strategien vår.
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Din og min vilje og innsats er helt avgjørende for om laget vårt 
klarer å levere. 

Det er bare når vi arbeider godt sammen at vi klarer å nå målene våre, 
og på den måten sikrer en god og trygg arbeidsplass for oss selv i årene 
som kommer.

Hvert eneste bidrag fra avdelingene, lagene og hver enkelt person – 
deg og meg - teller for totalen. Alle kan være med å utgjøre en forskjell!

Derfor er det viktig at det lages handlingsplaner for hver avdeling, slik 
at den enkelte avdeling sitt bidrag til totalen blir forståelig og praktisk. 
Dette er også motiverende for deg og meg, for da kan vi enklere se hva 
vi sammen kan gjøre for å bidra. 

Handlingsplanene kommer til å bli fulgt opp jevnlig, slik at vi får god 
oversikt i forhold til om vi er på rett vei mot målene våre, og om det er 
noe som krever ekstra fokus fra oss i tiden som kommer.

Delstrategi

Avdeling IV
– Mål
– Tiltak
– Områder
– Ansvar
– Oppfølging
– Perioder

Delstrategi

Avdeling III
– Mål
– Tiltak
– Områder
– Ansvar
– Oppfølging
– Perioder

Delstrategi

Avdeling II
– Mål
– Tiltak
– Områder
– Ansvar
– Oppfølging
– Perioder

HOVEDSTRATEGI

– Forretningside
– Mål
– Tiltak
– Områder
– Ansvar
– Oppfølging
– Perioder

Delstrategi

Avdeling I
– Mål
– Tiltak
– Områder
– Ansvar
– Oppfølging
– Perioder

HVORFOR ER STRATEGIEN  
VIKTIG FOR DEG OG MEG?
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BÆREKRAFTIG STRATEGI

1 ØKONOMI

   Hvorfor: En bedrift må være lønnsom for 
å kunne ha trygge arbeidsplasser over tid. 

   Derfor har vi konkrete mål for omsetning 
og overskudd, for å ha en sunn økonomi 
for Stangeland Maskin. 

   Det handler om å arbeide på en måte 
som gjør at Stangeland er lønnsom, slik at 
det er penger til å betale alle økonomiske 
forpliktelser som lønn, investeringer, 
skatter, forsikring, andre avgifter og 
fremdeles ha et økonomisk overskudd for å 
sikre fremtiden. 

   Var du klar over: Stangeland kjøper varer 
og tjenester for over 1.000.000.000 kr. hos 
lokale leverandører og underentreprenører 
per år? Dette skaper mange arbeidsplasser 
i andre bedrifter også.

Det er 3 områder 
der vi må jobbe 
aktivt for å være 
bærekraftig:
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Bærekraft handler om sunn fornuft. For eksempel handler dette 
om å ta valg som gjør at vi bruker mindre, har mer ombruk, 
er kreative og løsningsorienterte. Vi skal søke å få mest mulig 
effektiv drift ut av minst mulig ressurser.

2 FOLK

   Hvorfor: En bedrift må klare å rekruttere 
de nødvendige ansatte, og legge til rette 
for god utvikling, trivsel, samt gode og 
sikre arbeidsforhold for den enkelte, slik at 
de ansatte blir i bedriften. 

   Derfor vil vi ha ryddige og klare 
ansettelsesforhold, ha sikkerhet i høysetet, 
se fremover i forhold til behov for 
kompetanse og tilby kjekke og utviklende 
arbeidsoppgaver. 

   Det handler om å legget til rette 
for trivsel, kunne lære i arbeidet, gi 
muligheter til variasjon og påvirke egne 
arbeidsoppgaver. Arbeid og oppgaver skal 
selvsagt være i henhold til aktuelle lover, 
regler, krav, avtaler og etiske hensyn.

3 MILJØ

   Hvorfor: En bedrift må klare å arbeide på 
en slik måte at naturen, planter, dyreliv, 
jord, luft og vann ikke påføres akutte 
skader eller skadende belastninger over 
tid.

   Derfor har vi som mål å unngå utslipp til 
ytre miljø, skader på plante- og dyreliv, 
sløsing og feil bruk av naturressurser eller 
annen skade på miljøet. 

   Vi skal også levere riktig og god kvalitet slik 
at våre kunder blir fornøyde og at ting ikke 
må gjørs om igjen.

   Dette kalles å redusere «fotavtrykket 
vårt» og er bra både for miljøet, ryktet og 
økonomien.
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Strategi handler om 
valgene vi tar, hva vi 
fokuserer på og målene  
vi har satt oss 
Trygge og kjekke arbeidsplasser oppstår ikke av seg selv.  
Det er vi som lager dem sammen. 

Vi har en lang og solid historie bak oss. Denne ble laget av gode 
kollegaer og oss selv. 

Nå er det du og jeg som skal bruke de neste årene riktig, slik at 
Stangeland fortsatt kan være en trygg og kjekk arbeidsplass. 

For å gjøre dette arbeidet mer oversiktlig og forståelig har vi laget 
en god strategi som vårt verktøy. 

Nå er det opp til oss å bruke dette verktøyet aktivt. 

Vi står sammen om dette!

Tommy Stangeland 
Daglig leder, Stangeland Maskin


