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Sikkerhed og produktivitet hænger sammen
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Danmark har stabilt 4 gange højere ulykkesfrekvens end Sverige
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Det er 
arbejdsmiljø-

organisationens
ansvar

Hvorfor er der så mange ulykker i Byg og Anlæg?

Sikkerhed er
for dyrt og
koster tid

Det er
rådgiverens

skyld

Det kan ikke
fikses!

Det er umuligt at 
følge reglerne

Det er
udbudsreglernes

skyld

Det er den 
udenlandske
arbejdskraft

Bygherren er
ligeglad
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Vi er jo ikke
dårligere end 

gennemsnittet

Vi gør det på
grund af

arbejdsmiljø-
lovgivningen

Det er jo 
bare små
ulykker

Det er 
Arbejdstilsynet

Det e
r ik

ke
noge

t pro
blem

Det e
r a

ndres pro
blem

Det e
r e

t u
løse

lig
t pro

blem

Det er chefen, 
der presser os

Det er
entreprenørens

skyld
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Hvad er en sikkerhedskultur?

Sikkerheds
-kultur?

Sikkerhedskultur er de holdninger, værdier og vaner, der afgør 
opfattelsen af sikkerhed og arbejdsmiljø i virksomheden.....

Det er det vi gør, når der ikke er nogen, der kigger
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Nogle af sikkerhedskulturens elementer

Sikkerheds-
kultur

Ledelses-
kultur

Risiko-
kultur

Regel-
kultur

Konsekvens-
kultur

Opfølgnings-
kultur

Omsorgs-
kultur

Lærings-
kultur

Kommunikations
-kultur

Rapporterings-
kultur

Leverandør-
kultur



Hvad vil vi med Safety First?
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1. Skabe væsentligt forbedret sikkerhed via bygherrens rolle 
startende med bygherreledelsen med effekt i hele værdikæden

2. Forbedre produktiviteten
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Nogle af spørgsmålene, vi søgte svar på

8

1. Kan vi mobilisere ledelsen til at skabe blivende forbedring af 
kulturen i hele byggeprocessen?

2. Kan vi identificere, udvikle og implementere de nødvendige tiltag 
for at skabe radikal forbedring?

3. Kan vi få Safety First til at give resultater i virvaret af andre 
forandringsprojekter, for eksempel indenfor klimabelastning, 
digitalisering, diversitet osv?

3. maj, 2022
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Så er du 
sikker

Ledelse 
rolle

Forebyggende og 
kontrollerende 

systemer

Kompetencer 
og kapacitet



Holdet bag Safety First
Projektejer og –leder
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Koncept, design og 
implementering

Økonomisk støtte

Piloter

10

Forankring



Safety First processen
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Dataindsamling og analyse
• Gennemgang af ulykker og 

nærved-hændelser
• Gennemgang af systemer
• Interviews med 

medarbejdere og 
leverandører

Onboarding af topledelsen 
(top 10-20)

• 24 timers workshop
• ‘Case for Change’
• Overordnede program-

elementer
• Kick start af 

kulturforandring

Programdesign
• Strategi- og 

implementeringsplan
• Udvikling og 

implementering af vision 
og værktøjer
• Kommunikationsstrategi
•Måling af fremskridt

Implementering
• Onboarding af 

mellemledelse
• Træning
• Tiltag
• Kommunikation
• Implementering i 

leverandørkæden

Måling af fremskridt
• Leading indicators
• Lagging indicators

Justering af program og yderligere initiativer

Tid (12 måneder)

1.

2.

3.
4.

5.



Sådan engageres ledelsen
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24 timers onboarding workshop (Aktivitet 2 i processen)

1. Hvorfor skal vi forandre/forbedre?
• Hvordan ser det ud, når det er godt?
• Hvordan ser vi selv ud?

2. Hvad vil vi gerne opnå (vision og et catchy slogan)?
3. Hvad skal ledelsen gøre (adfærdskodeks)?
4. Hvilke forhindringer er der?
5. Hvordan leverer vi visionen

• Hvilke tiltag skal udvikles og implementeres?
• Hvad kan vi gøre med det samme?

3. maj, 2022



Realiserede pilotforløb
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Vejdirektoratet
Design og forberedelse

Onboarding af topledelsen

Strategi- og implementeringsplan

Implementering

Måling af effekt

Gentofte Kommune
Design og Forberedelse

Onboarding af topledelsen

Strategi- og implementeringsplan

Implementering

Måling af effekt

Bo-Vest
Design og forberedelse 1

Onboarding af topledelsen 1

Strategi- og implementeringsplan

Implementering

Måling af effekt

Læring og formidling

Note 1. Genstart af Bo-Vest med virtuelt program Coronaeffekt

Q3
2021

Q1 Q2
2019 2020

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4



Fokusområder
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• Ledelsens ejerskab
• Integration af arbejdsmiljøindsatsen 
• Sikkerhed i udbud og kontrakter
• Læring af ulykker og nærved-hændelser 
• Måling af fremskridt med ledende indikatorer (leading indicators)
• Kommunikation
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Vejdirektoratet– før og efter

Respons
90 (december 2019)
73 (januar 2021)
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Fremkommelighed for bilisterne

Penge

Sikkerhed for bilisterne

Tid

Kvalitet

Sikkerhed på byggepladsen

Hvad er vigtigst for VDs arbejder? December 2019

n = 90

Sikkerhed for bilisterne

Sikkerhed på byggepladsen

Fremkommelighed for bilisterne

Penge

Tid

Kvalitet

Hvad er vigtigst for VDs arbejder? Januar 2021

n = 73
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Vejdirektoratet – før og efter



Topledernes mening

Safety First har 
givet en blivende 

forskel på hvordan 
vi tænker på og 

arbejder med 
sikkerhed

Safety First har 
påvirket vores 
projekt ganske 

væsentligt

Med Safety First 
har vi skabt 

commitment og 
begejstring 

omkring sikkerhed

Det er tydeligt, at 
Vejdirektoratet har 

givet deres 
sikkerhedsfokus et 

meget stort løft

Safety First har 
givet os et mere 

systematisk fokus 
på sikkerhed

Safety First 
virker, det er vi 
100% sikre på
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Læring af uplanlagte hændelser
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Incident

Institutionalised 
learning



Tid

Ledelsen ændrer tale og 

adfærd om sikkerhed

Forbedret produktivitet

Eliminering af påbud, 

bøder etc.

Reduceret 

ulykkesfrekvens

Forebedret rapportering 

af ulykker og hændelser

Forbedret 'housekeeping'

Målbar kulturforbedring 

hos leverandører

Målbar kulturforbedring 

Onboarding plan for 

entreprenører

Sikkerhed integreret i 

udbud og kontrakter

Sikkerhed integreret i 

Management Systemer

Plan for træning 

indenfor sikkerhed

Ledende indikatorer gør fremdriften målbar
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Overordnede konklusioner
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• Vores 5-trins proces virker
• Vi har skabt en grundlæggende værktøjskasse
• Vi har skabt synlige resultater
• Svaret på vores tre spørgsmål er JA

1. Kan vi mobilisere ledelsen til at skabe blivende forbedring af kulturen hos 
bygherren?

2. Kan vi med relativt simple midler identificere og implementere de nødvendige tiltag 
for at transformere kultur og performance?

3. Kan vi få Safety First projektet til hurtigt at give resultater i virvaret af andre 
forandringsprojekter, for eksempel indenfor klimabelastning, digitalisering, 
diversitet osv?

• Forløbet med Bo-Vest nåede ikke i mål (Covid 19)
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