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Møde	hos	Alectia	om	hvordan	arbejdsmil-jøkoordinator	kan	påvirke	holdninger	og	adfærd,	Hoffmann-
Studie af sjakkultur
Kent J. Nielsen fra Arbejdsmiljømedicinsk Klinik i Herning startede med oplæg om studie af sjakkultur som
udgangspunkt for en drøftelse af dagens emne. Præsentation findes på hjemmesiden.

- Det er uklart, hvem der tager ansvar for sikkerheden. Det er beskrevet i reglerne, men da forhold,
arbejdsprocesser og sammensætning af arbejdsgivere/ansatte ændrer sig hele tiden, er det svært
at skabe overblik. Der er tendens til, at alle lægger ansvaret fra sig

- Teorien:
o Den sociale struktur på byggepladsen er præget af sjakkulturen, som er en stærk sammen-

tømret enhed. Der dannes nemt en social identitet i gruppen, hvor der skabes en sikker-
heds-subkultur. Medlemmerne af sjakket handler i gruppesammenhængen, mere end indi-
viduelt. Gruppen differentierer sig fra andre

o Det er de daglige interaktioner mellem leder og medarbejder, som definerer, hvad medar-
bejderen prioriterer. Studier fra andre brancher viser, at jo mere lederne taler om sikker-
hed, jo mindre usikker bliver medarbejdernes adfærd. Et godt sikkerhedsklima hænger
sammen med medarbejdernes adfærd og giver færre ulykker.

- Resultater:
o Identificerer sig med sjakket mere end virksomheden eller byggepladsen.
o I sjakket er de mest stolte af at levere høj kvalitet og hjælpe hinanden i sjakket.
o I sjakket prioriterer man de samme værdier
o Det er en høj grad af opdeling i ”dem” og ”os”. Øger eget selvbillede og sætter ”dem” i ka-

tegori, fx byggeledelse og ikke personen som er byggeleder
o Sjakket opfatter ledelsen som en ud-gruppe, som der tales i sarkastiske vendinger. Det gør

det svært for ledelsen at påvirke sjakdeltagernes adfærd
o Sjakket oplever sikkerhedsrundering som overvågning. Krav opleves som fremmedgørelse,

mere end en beskyttelse af den ansatte, fx krav om personlige værnemidler
o Sjakket oplever, at de har mere erfaring end ledelsen, da de kender arbejdet og risici bedre.

De oplever, at de har den rigtige viden.
o Ulykker tilskrives ofte menneskelige fejl mere end årsager, fx rod.
o Deltagerne oplever, at arbejdsmiljøkoordinator og sjakbajs har størst betydning for fore-

byggelse af ulykker. Sjakbajsen er den centrale figur i sjakket og dermed ham, som repræ-
senterer sjakket. Hvis arbejdsmiljøkoordinator kan skabe en god relation til sjakbajsen og få
ham overbevist om, at arbejdsmiljø er vigtigt, så følger sjakdeltagerne med.
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Perspektivering
- Arbejdsmiljøkoordinator skal involvere sjakket, især sjakbajsen i beslutninger vedrørende planlæg-

ning og udførelse af arbejdet, fx gennem regelmæssige toolbox-møder
- Arbejdsmiljøkoordinatoren bør tilvejebringe midler (fx fra bygherren) til at nedbryde barrierer mel-

lem sjak og ledelse og mellem sjak fx gennem fælles arbejdsopgaver

Diskussion
I den efterfølgende diskussion var der følgende pointer:

- Der er både fordele og ulemper ved generelle regler for brug af personlige værnemidler. Det kan
forebygge ulykker, men det kan virke meningsløst, og dermed sker en fremmedgørelse

- Det er nemmere at tjekke arbejdet, hvis alle har ens regler, og man ikke skal vurdere enkeltvis, men
det giver ikke mening for håndværkerne

- Kravet om personlige værnemidler, fx krav om at alle skal bruge hjelm, kan komme fra bygherre,
men bliver ikke kommunikeret

- Det kræver planlægning at lave gode løsninger, fx rum til skæring for at undgå støjeksponering på
pladsen

- Det kræver noget tid at investere i relationerne. Det betaler sig at interesse sig for, hvad folk laver,
samt rose folk når sikkerheden er i orden

- Det er givtigt med god kontakt mellem byggeleder og arbejdsmiljøkoordinator med fokus på en
mere homogen byggefase, så der sker en ordentlig planlægning

- Erfaringer med at de tilsynsførende gerne vil gå i dialog, men det er begrænset, hvad de kan give af
råd

- Det giver godt at snakke med folk derude og være en sparringspartner fremfor en dommer. Ar-
bejdsmiljøkoordinatoren kan bidrage med egne erfaringer fra tidligere pladser

o Arbejdsmiljøkoordinatoren skal ramme folk i den højde, som de er, ikke for højt og ikke for
lavt. Skabe relationer, for så er alle interesserede i dialog

o Arbejdsmiljøkoordinatoren bør udfordre andres overbevisninger, spørge hvorfor de gør
tingene på den måde?

o Prøve at lære navnene på håndværkerne
o Skal kunne erkende sine egne fejl

- Det er de lovbundne opgaver, som arbejdsmiljøkoordinatoren kan få betaling for. Relationsopbyg-
ning og sparring, som giver værdi, ligger udover. Nogle arbejdsmiljøkoordinatorer prøver at udfor-
dre tilbudsgivere og går i dialog med bygherren, hvis det kan lade sig gøre

- Arbejdsmiljøkoordinatoren skal sætte ind så tidligt som muligt. Det er vigtigt med gode opstarts-
møder, hvor der sker en forventningsafstemning

- Arbejdsmiljøkoordinator kan italesætte overfor byggeledelsen, at det kan betale sig at tale om sik-
kerhed, som studier viser. Byggelederen skal også gøre det.

- God erfaring med stående sikkerhedsmøde som opsamling på sikkerhedsrundering
- NFA har udviklet koncept for Træning i toolbox-møder
- Det skal tænkes ind i projekteringsfasen, hvilke rammer bygherren vil sætte op. Bygherrerådgiver

har en central rolle heri
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ISHCCO
Signe fortalte kort om den forestående generalforsamling i den internationale koordinatororganisation
ISHCCO, hvor hun er repræsentant for IDA Arbejdsmiljø. Mødet afholdes d. 3-4. juni i Paris, og der er bl.a.
valg til præsidentposten. Desuden skal diskuteres indspark til EU-kommisionen om evaluering af bygge-
pladsdirektivet, hvor ISHCCO betoner værdien af arbejdsmiljøkoordinering, samt et arbejde med en certifi-
katordning for arbejdsmiljøkoordinatorer på EU-niveau.

Næste møde
- Tema: Erfaringer fra NFAs koncept for træning i toolbox-møder
- Signe kontakter Pete Kines, Lars Peter
- Tid: 22. august kl. 9-12
- Sted: ArbejdsmiljøEksperten lægger hus til på byggeplads: Hobro Nordre Skole, Solvej 10, 9500 Hobro.

Ideer til kommende møder
- Hvordan skaber man dialog på byggepladsen? Hvad er de tilsynsførendes rolle og mulighed for at

skabe dialog?
- Erfaringer fra svensk-dansk projekt om arbejdsulykker


