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Samarbejde og kommunikation 
på byggeprojektet
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af virksomhederne 
vurderer, at tillid 
skaber bedre 
konkurrencekraft

92%

Mit første møde med 
byggebranchen
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Godt samarbejde på 
byggeprojektet

#1 - Udarbejd en plan for samarbejdet

#2 – Indsatser tidligt i processen

#3 – Sikre at der tages ansvar 
for samarbejdet
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Kompleksiteten

Byggesager er komplekse!

Ny organisation opbygges 
hver gang
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#1 - Udarbejd en plan for samarbejdet

• Alle committer sig

• Aktiviteter sættes i 
kalenderen

• Aftaler skal laves i 
fredstid

• Uvildig holder fokus
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#1 – Udarbejd en plan for samarbejdet

Indhold workshops:

• Rolleafklaring
• Ansvarsfordeling
• Mødestruktur
• Samarbejdsaftale
• Kommunikationsaftale
• Beslutningsmodel
• Risikovurdering
• Organisering

Workshops; byggeledelse, 
håndværkere
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#1 – Udarbejd en plan for samarbejdet

Målinger:

• Løbende ‘temperatur’ på 
stemning og samarbejde

• Dialogværktøj
• Forebyggelse

• Inddragelse af
projektteam/
byggeledelse/
håndværkere

Samt løbende sparring!

Q1: I hvilken grad overholder I de aftalte spille-
regler om godt samarbejde?

Målinger; projekteringsteam, 
byggeledelse og håndværkere
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#2 – Indsatser tidligt i processen

Tidlige indsatser:

• Forebyggelse

• Skaber et fundament
med fokus på
samarbejde

• Mulighed for at rette 
op

• Fokus-fokus-fokus
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#2 – Indsatser tidligt i processen

Udvælgelsen:

• Udvælgelse af projektdeltagere –
herunder entreprenør med fokus 
på rette kompetencer

• Kvalificere krav til ent. Fx 
samarbejdsevner, kommunikation 
mm.

• Interview og test ift udvælgelsen

• Scoring og kvantificering af
personer

• Vurdering og match ift teamet

Udvælgelse af entreprenøren 
– match af team
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#2 – Indsatser tidligt i processen

Organisering og 
teamsammensætning:

• Sætte det rette hold og få alle 
klædt på til at kunne udfylde rollen

• Sikre at organiseringen holder 
(løbende tilpasning og justering)

• Samle teams og få afstemt omkring 
samarbejde mm. (workshops)

Organisering og etablering at 
teams i projekteringsfasen
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Refleksions spørgsmål:

Kan vi anvende værktøjerne i projekteringsfasen, til at sikre
bedre fokus på både samarbejde og arbejdsmiljø igennem 
byggeprojektet ?
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#3 – Sikre at der tages ansvar for samarbejdet

Godt samarbejde kræver ledelse:

• De rette kompetencer

• Sikre at roller og ansvar 
fastholdes

• Tages styring

• Sikre at ansvaret for samarbejdet 
bliver taget i alle led

Kultur hvor rette adfærd er til stede!
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Hvordan påvirkes adfærden?

• Kultur skabes bl.a. via adfærd

• Svært at påvirke adfærd

• Det tager tid!
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Hvordan påvirkes adfærden?

Identificer 
uhensigtsmæssig adfærd1

2

3

Skab motivation omkring 
forandringen

Fastholdelse fastholdelse 
fastholdelse
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Hvordan påvirkes adfærden?

Udfordringen:

• Vi kan ikke lide nyt

• Vi bryder os ikke om at stille 
krav til hinanden…

• Vi bliver ‘sneblinde’
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Refleksions spørgsmål:

Hvordan kan man som bygherre påvirke at der skabes en god kultur 
til et godt samarbejde og arbejdsmiljø på byggesagen ? 

Hvem har ansvaret for det gode samarbejde ?
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Refleksions spørgsmål:

Hvilke udfordringer oplever I ift samarbejdet i denne tid, hvor vi 
sidder adskilt fra hinanden grundet corona virusen ??
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Godt samarbejde på 
byggeprojektet
#1 - Udarbejd en plan for samarbejdet

#2 – Indsatser tidligt i processen

#3 – Sikre at der tages ansvar for samarbejdet

Tak for i dag!!


