
Interessegruppe for koordinatorer
IDA ArbejdsmiljøNotat	fra	møde	d.	21/6	2017	hos	NCC	om	arbejdsmiljøkoordinatoren	som	proces-konsulent
Formålet med mødet var at sætte fokus på de greb og handlemuligheder, som arbejdsmiljøkoordinatoren
har. Signe Mehlsen fra IDA Arbejdsmiljø/Byggeriets Arbejdsmiljøbus indledte med en kort gennemgang af
de teorier, som hun er inspireret af – se senere under Indledning til mødet og teorier.

Greb og handlemuligheder
De greb og handlemuligheder, som blev nævnt ifm. de tre seancer, er:

- Skabe dialog
- Medvirke til, at der findes en løsning på de udfordringer, som er i projektet
- Gøre sikkerhedsmøderne spændende (kan også bruges på andre møder):

o Ændre små ting, så det bliver lidt anderledes engang imellem. Vigtigt at det ikke bliver for
forudsigeligt

o Bruge ulykkesstatik på ny måde, fx på månedsbasis for at se variation over året. Det skaber
ny opmærksomhed

o Tage sikkerhedsmødet som en del af runderingen, så det klares, mens man går rundt
o Sørge for at deltagerne skal medvirke aktivt, så det ikke bliver enetale
o Invitere sin kollega til at facilitere mødet, da det skaber ny dynamik. Hvis det går dårligt, så

er man selv ’skadesfri’. Hvis det går godt, kan man selv fortsætte praksis
- På opstartsmøder kan man anvende fysiske plancher i stedet for powerpoint, hvor man går fra

planche til planche. Derved holdes deltagerne aktive, og plancherne kan måske hænge et sted, hvor
de kan se på dem senere hen.

- Medvirke dér hvor planlægningen sker, så arbejdsmiljø bliver tænkt ind med det samme og ikke
kun på sikkerhedsmøde.

o Det kan give de andre en fornemmelse af, at man hæver barren, og medvirker til at skabe
flow på byggepladsen/under projekteringen

o Hjælpe med at få puslespillet (byggeprojektet) samlet på den rigtige rækkefølge
- Det er vigtigt, at arbejdsmiljøkoordinatoren medvirker til en motivation af de andre aktører. De skal

kunne se mening med, hvorfor de fx skal overholde en regel. Det udfordrer arbejdsmiljøkoordinato-
rens forklaring af regler og formidling herom

- Arbejdsmiljøkoordinatoren skal vise og medvirke til at skabe respekt. En tænkning om at de fleste
vil have et godt arbejdsmiljø, og der kan være gode grunde til, at de ikke altid prioriterer det / ved
det.

- Arbejdsmiljøkoordinatoren skal også kunne sige fra (kontroldiskurs), når noget er alvorligt.
- Fejringer af successer, fx pølsebord, giver relationer mellem aktørerne og skaber ejerskab til projek-

tet
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- Bringe informationer fra PSS ud til folk, hvor det giver mening. Det handler om at holde det simpelt,
så budskabet ikke drukner. Fx kan anvendes PSS-plakat: http://www.bfa-ba.dk/planlaegning/plan-
for-sikkerhed-og-sundhed-pss/pss-undervisning

- Man kunne som arbejdsmiljøkoordinator bruge metoden og bede deltagerne fortælle en positiv
og/eller negativ historie på sikkerhedsmødet, dels for at inddrage deltagerne, og dels for at lære
hinanden bedre at kende. Det skaber tillid

- Det kan være godt at bruge en sparringspartner (fx kollega) før/under et problematisk møde
- Man kunne som arbejdsmiljøkoordinator arbejde med interview af de andre aktører på en struktu-

reret måde
- Der var en overvejelse om, hvordan man kan få arbejdsmiljøkoordineringen til at fungere i sin hel-

hed, når det ofte er delt mellem en arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B)
- Byggeprojekter er en form for kaos, men hvordan kan man agere i det kaos, så man får taget de rig-

tige beslutninger på det rigtige tidspunkt. Man kan ikke være laissez faire omkring det, men heller
ikke forvente, at man kan styre kaos til mindste detalje. Det vigtige er at finde ud af, hvornår der er
særligt behov for at tæmme kaos, så det ikke bliver tilfældige nedslagspunkter.

- Arbejdsmiljøkoordinatoren skal medvirke til at gøre arbejdsmiljø håndgribeligt. Der er gode erfarin-
ger med at fokusere på arbejdsprocesser og stille de gode spørgsmål, som giver aktørerne hints om,
hvor de skal sætte ind.

- Afholdelse af workshop om arbejdsmiljø for de projekterende, hvor der etableres et mindset om-
kring arbejdsmiljø

- Der var en ide om at afholde en workshop om arbejdsmiljø i tilbudsfasen ift. spørgerunden

Indledning til mødet og teorier
Arbejdsmiljøkoordinatoren kan ses som en leder af arbejdsmiljøet, men uden ret og pligt ift. de aktører,
som han/hun koordinerer imellem. Det er ikke arbejdsmiljøkoordinatoren, som skal producere godt ar-
bejdsmiljø, men arbejdsmiljøkoordinatoren skal have andre til at skabe et godt arbejdsmiljø. Det gælder
projekterende under projekteringen og de udførende under udførelsesfasen. Arbejdsmiljøkoordinatoren
skal igangsætte og facilitere de processer, som skal medføre et godt arbejdsmiljø. Derfor ser Signe ar-
bejdsmiljøkoordinatoren som en proceskonsulent. Det handler for arbejdsmiljøkoordinatoren om at finde
en måde at igangsætte og facilitere processerne på, uden ledelsesretten og nogle gange særligt meget sta-
tus i projektorganisationen. Og derfor skal arbejdsmiljøkoordinatoren finde en platform at stå på gennem
et mandat fra bygherren, så han/hun har legitimitet til at udføre sit arbejde. Nogle gange vil den aftalte
ydelsesbeskrivelse påvirke om man kan og skal sætte processer i gang, men det var ikke fokus for mødet at
afklare de lovmæssige/kontraktlige forhold for arbejdsmiljøkoordinatoren.

Signe er inspireret af en model kaldet syntesemodellen, som kan hjælpe proceskonsulenten til at tage for-
skellige positioner i forhold til sin opgave. Der er:

- en kontroldiskurs, som er den klassiske projektledertilgang. Man lægger en plan og følger den.
- en tilstandsdiskurs, hvor man er optaget af stemninger i rummet, og hvad de andre har behov for
- en skabelsesdimension, hvor det handler om relationerne mellem mennesker. Man er ikke noget

selv, men bliver til i de relationer, som man indgår i. I nogle sammenhænge er man på en måde (fx
på job) og i andre sammenhænge på en anden måde (fx hjemme).
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Disse positioner er ligesom et par briller, som man kan se situationen igennem. Det ene er ikke bedre end
det andet, men det interessante er, om man er i stand til aktivt at vælge, hvilken position, man tager, af-
hængig af den rolle, man har og den kontekst, som man er i som arbejdsmiljøkoordinator. Nogle gange skal
man fx følge sin plan, og andre gange skal man tage bestik af de personer, som er involveret i processen.

Man kan læse mere:

- om syntesemodellen her:
http://copenhagencoaching.dk/sites/copenhagencoaching.dk/files/users/user16/Syntesemodellen
_2014_tekst.pdf og https://www.youtube.com/watch?v=eVLsBkzQe_g

- om proceskonsulentrollen i bogen: Den professionelle proceskonsulent

Signe ser desuden to positioner, som ofte er omdrejningspunktet for diskussioner i interessegruppen for
koordinatorer:

Afventende position
- Holder sig inden for sin rolle som koordinator,

trækker en streg ift de andre aktører
- Afventer svar og input fra de andre aktører
- Bliver måske negligeret, fordi de andre ikke kan se

værdien af arbejdsmiljøkoordineringen, når vi nu
ikke kan få hjælp (svar).

Angribende position
- Kaster sig ind i problemstillinger
- Blander sig i virkeligheden i arbejdsgiver-

/projekteringsansvaret for at rykke arbejdsmiljøet
- Får måske nogle hug for at blande sig for meget,

og de andre bliver måske passive, fordi arbejds-
miljøkoordinatoren ordner det for dem

Kontakt Signe hvis du vil høre mere om disse overvejelser på sim@bam-bus.dk, da det ikke er beskrevet i
litteraturen.

Herefter erfaringsudvekslede vi ud fra tre metoder:

- En fri snak to og to ud fra spørgsmålet: fortæl din makker om en situation, hvor du oplevede, at du
skabte en god proces omkring arbejdsmiljø? Hvad gjorde du?

- En bevidningsproces med tre personer: Fortæller, interviewer og bevidning
- En protreptisk samtale om arbejdsmiljøkoordinering som begreb

Refleksion på metoder
Vi vendte tilbage til de to positioner (afventende/angribende) flere gange i løbet af mødet. Det handler ikke
nødvendigvis om at være et bestemt sted på linjen, men om at man nogle gange har brug for at være mere
’angribende’ over for fx entreprenøren og påpege nogle problemstillinger, og andre gange være med afven-
tende i forhold til entreprenørens eget input (fx afvente et svar på den påpegede problemstilling). Det vil
altså være en vekselvirkning mellem de to positioner, og det interessante er, om man er bevidst om, hvor-
når man som arbejdsmiljøkoordinator gør det ene eller det andet i forhold til, hvad man gerne vil opnå.

Metoderne var tænkt som inspiration til, hvordan man i egen virksomhed kan erfaringsudveksle. Der blev
givet udtryk for, at særligt bevidningsprocessen kunne anvendes. Det er givtigt at høre sin historie/erfaring
gengivet af en anden på en neutral måde, samt få sat ord på sine styrker, og hvad det inspirerer andre til.
Det blev nævnt, at det var en øjenåbner at få reaktion på sine vanlige handlinger, da det kan give grobund
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for at gøre noget nyt. Desuden at det kan medvirke til, at man ikke er bange for at gøre noget nyt, når der
er ved at ’gå rutine’ i den.

Næste møde
Næste møde afholdes onsdag d. 6. september kl. 13-16 hos Sweco, Granskoven 6, 2600 Glostrup.

Emne: Arbejdsmiljøkoordinering af arbejde på tag i driftsfasen


