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Lige på og hårdt

• Beskriv en god arbejdsdag!
– Hvad giver dig arbejdsglæde?



Byggeriets aktører

Bygherre

Projekterende

Entreprenør 
Leverandør

Kilde: FRI
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Projekter
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Arbejdsmiljøkoordinator Bygherrerådgiver



Organisationen 
Direktion
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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





Weick og Quinn - forankring

Fastfrysning Forandring Optøning



Hvad kan skabe større forståelse af 
pligter i organisation?
• Toplederfokus
• Uddannelsesforløb
• Mentorordning
• Plakater på toiletter/kopirum (nudging)
• Motivation/arbejdsglæde – forbedrer ens mulighed 

for at skabe gode bygge- og anlægsprojekter
• Hvorfor følger man arbejdsmiljøregler?

– Vi overholder loven!
– Det kan betale sig
– Image



Fokus på arbejdsproces og bygbarhed

Hvad?

Hvordan?

Arbejdsprocesser

Arbejdsmiljø

Projektering

Arbejds-
miljø

Italesættelse af 
arbejdsmiljø – et 
fælles anliggende



Hvordan ser din organisation ud?

• Tegn hierakiet (som du husker det)
• Markér hvor du sidder
• Markér hvor dem som skal udføre 

rådgivers/projekterendes og/eller arbejdsgiverens 
pligter sidder



Gruppearbejde

• Gå sammen 2-3 personer
• Tal ud fra jeres organisationsdiagram og spørgsmål



Reklame

• Lancering af værktøjskassen for 
arbejdsmiljøkoordinator (P) i København d. 5. maj og 
Jylland d. 25. maj

• Konference om Vision Zero 14. maj


