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Rollen i egen organisation

• Velkomst og bordet rundt
• Præsentation v. Öresundsbron
• Intro v. Signe
• Oplæg v. Anne Sofia Lønvig, Slots- og kulturstyrelsen
• Drøftelse af rollen i egen organisation
• Opsamling
• Næste møde



Indledende refleksion

• Hvordan ser du din egen rolle i organisationen?



Byggeriets aktører

Bygherre

Projekterende

Entreprenør 
Leverandør

Kilde: FRI



Den gode bygherre

• Vision / politik – ved hvad man vil
• Ambassadør for arbejdsmiljø
• Procedurer på plads – understøttes af projektmodel
• Krav i udbud
• Implementering i organisationen
• Dialog med arbejdsmiljøkoordinator
• Opfølgning! – projektlederansvar
• Synlighed i projektorganisationen



Strategi, forandring, kultur

• Medvirke til godt arbejdsmiljø på byggepladsen 
(output)

• Ensartethed i organisationen
• Skabe mening og forståelse af regler og procedurer

– Commitment og motivation

• Agere i det politiske spil i organisationen
– Sætte dagsordenen
– Få topledelsen opbakning
– Implementering ud i alle led



Forandringsstrategier



Forandringsstrategier

Top down - styringspardigme
 Lineær rationel tænkning
 Styring og planlægning af ledelsen 

med faseopdeling (analyse –
løsning - kommunikation -
implementering)

 Lederen er en privilegeret aktør –
tager initiativ, formulerer og 
præsenterer vision og mål, styrer 
og kontrollerer processen

 Medarbejderne er de 
forandringsberørte  (reaktive)

Bottom up - procesparadigme
 Forandringer er lokale, anarkistiske 

og komplekse – kan ikke styres
 Proces, hvor virkelighed og mening 

skabes via kommunikation
 Lederen angiver rammer, men har i 

øvrigt fokus på tilrettelæggelse og 
facilitering af processen

 Medarbejderne er aktive 
medskabere – involvering

 En polyfoni af interesser, 
fortolkning og meninger omskabes 
til fælles mening og forståelse





Øvelse

• Beskriv rummet vi sidder i…



Meningsskabelse

1. Meningsskabelse er en social proces
2. Meningsskabelse tager udgangspunkt i identitet
3. Meningsskabelse sker retrospektivt
4. Meningsskabelse er fokuseret på og udgår fra 

ledetråde
5. Meningsskabelse er en kontinuerlig proces
6. Meningsskabelse er drevet af plausibilitet ikke af 

akkuratesse
7. Enactment (at skabe i handling) er centralt i 

meningsskabelse



Meningsskabelse i praksis
1. Talk the walk: 

– Hvordan ved jeg, hvad jeg værdsætter, før jeg ser hvor jeg går? (Weick 1995)

2. Enhver leder er en forfatter 
– Valget af ord har betydning (Weick 1995)

3. Enhver leder er en historiker
– Beslutningsdygtige mennesker er dem, der tager et resultat og retrospektivt konstruerer en historie, som ser ud til at 

have ledt til dette resultat (Weick 1995)

4. Møder giver mening
– Møder er meningsskabende (Weick 1995)

5. Brug udsagnsord i stedet for navneord
– …at ændre til et udsagnsord er det første skridt til at ændre en proces (Weick 1995)

6. Der skal opmuntres til fælles erfaringsdannelse
– Kultur er hvad vi har gjort her hos os – ikke hvad vi gør (Weick 1995)

7. Forventninger er virkelige (vi finder det, som vi forventer at finde)
– Mennesker bruger meget af deres tid på at konstruere frem for at observere. Hvis de endelig observerer noget, så er 

det som regel noget af deres egen konstruktion (Weick 1995)



Drøftelse af egen rolle

• Hvad er formålet med din rolle i organisationen?
• Hvad skal der til, for at du får mandat til at udføre dit 

arbejde? Hvilke interaktioner/fora er relevante? 
• Hvordan skaber du forandring i din organisation og på 

projekterne?
• Topledelsen (Strategisk niveau)
• Mellemlederne (Taktisk niveau)
• Projektledelsen (Operativt niveau)
• Udførende (projektdeltagerne)



Afrunding

• Hvilke nye perspektiver har du fået på din rolle i 
organisationen?


