
 

Proces frem mod bedre arbejdsmiljø 
 
Nedenstående er en generisk proces som fører frem til bedre arbejdsmiljø og sikkerhed på bygherrens byggepladser gennem involvering af topledel-
sen. Processen er testet i tre forskellige organisationer og kan bruges som inspiration for andre organisationer. I testforløbene er processen faciliteret 
af en ekstern konsulent med stor viden om ledelse, arbejdsmiljø og sikkerhed. 
 

Projektfase Opbakning til projektet  Dataindsamling og di-
agnostisering 

Onboarding af tople-
delsen 

Strategi og Programformulering Implementering Justering opfølgning og for-
ankring 

Varighed 1-6 uger 2 uger 1 uge 6 uger 8-10 uger Op til 1 år 

Primære me-
toder 

Møder • Interviews 
Analyser 

Team coaching • Bearbejdning 

• Strukturering 

• Formulering af stan-
darder 

• Coaching 

• Undervisning 

• Train-the-trainer * 

• Observation 

• Mini-surveys 

Beskrivelse Møde med relevante 
personer i egen organi-
sation som sikre opstart 
af projekt (topledelse og 
byggeafdeling) 

• Interview med ud-
valgte medarbejdere 
på alle niveauer hos 
bygherre, rådgiver og 
entreprenører  

• Gennemgang af de 
eksisterende syste-
mer omkring arbejds-
miljøindsatsen, dvs. 
regler, processer og 
procedurer, som lig-
ger udover lovgivne 
krav.  

• Semikvantitativ vurde-
ring af sikkerhedskul-
tur og -infrastruktur i 
organisationen, som 
både vil danne basis 
(baseline) for senere 
måling af fremskrid-
tene i forandringspro-
cessen og anvendes 
til at færdigudvikle 
transformationspro-
grammet. 

 

Onboarding af topledel-
sen er kritisk for kultur-
transformationen og ta-
ger udgangspunkt i 
team-coaching sessio-
ner med ledergruppen 
faciliteret af Jakob Tho-
masen. Formålet er i 
fællesskab at etablere 
en fælles tankegang, et 
fælles sprog og ad-
færdskodeks omkring 
sikkerhed og arbejds-
miljø. 

Programmet for pilotprojektet vil inde-
holde træning og opkvalificering af 
medarbejdere i bygherreorganisatio-
nen på en række områder, eksempel-
vis 

• Sikkerhedskultur  

• Risikoforståelse 

• Integration af arbejdsmiljø i entrepri-
sekontrakter 

• Intervention 

• Håndtering af regelbrud 

• Håndtering af forandring 

• Rapportering af hændelser 

• Korte dokumenter 
(en A4 side) formu-
leres til hvert tema, 
som skal rulles ud 

• Bygherreorganisati-
onen (under ledel-
sen) onboardes i 
coaching og træ-
ningssessioner som 
udgør starten på 
kulturtransformatio-
nen 

• Kompakte undervis-
ningsforløb imple-
menteres for hvert 
af de valgte indsats-
områder 

• Hvert område indar-
bejdes med opfølg-
ning og observation 
indtil den blivende 
effekt er sikret 

 

Gennem hele forløbet vil frem-
skridt i forhold til baseline ob-
serveres og vurderes. Denne 
information skal både bruges 
til at justere forløbet hvor det 
er nødvendigt og til at bidrage 
til den samlede læring fra pro-
jektet. 

Resultater • Plan for proces og in-
volvering 

• Rapport med diag-
nose (beskrivelse af 
’as is’) 

• Formulering af ram-
mer for tankegang, 
sprog og adfærd 

• Beskrivelse af målsætningen for 
programmet (’to be’) 

• Beskrivelse af de enkelte program-
punkter 

Under og efter imple-
menteringsfasen vil 
programmets egent-
lige resultater vise sig, 
eksempelvis 

• Indsamling af information til 
at vurdere fremskridt 

• Eventuelle justeringer 



 

• Programmets ud-
gangspunkt og mål-
sætning 

• Første udkast til ho-
vedelementerne i pro-
grammet  

• Dertil vil første udkast 
til en ’code of conduct’ 
etableres af ledelses-
gruppen. 

 

• Overordnet implementeringsplan og 
plan for målepunkter og milepæle. 
Disse målepunkter vil bidrage til den 
samlede vurdering af alle pilot pro-
jekterne under Safety First program-
met 

• Gantt-diagrammer med tidslinjer, 
ressourcebehov og milepæle for de 
individuelle aktiviteter i programmet 

• Kommunikationsplan 

• Code of conduct samt andre cen-
trale dokumenter 

 

• Aktiv sikkerhed inte-
greret i udbudsma-
teriale og kontrakter  

• Målbar ændring af 
organisationens ad-
færd 

• Forbedret rapporte-
ring (frekvens af 
tæt-på rapporter og 
kvalitet af ulykkes-
rapporter) 

• Målbar tilpasning af 
entreprenørers til-
gang til sikkerhed 

• Forbedret house-
keeping (orden) på 
byggepladsen 

• Reduceret ulykkes-
frekvens 

• Etablering af læring og data 
til overordnet vurdering af 
projektet 

• Data til den overordnede 
vurdering af Safety First 
programmet 

 

*Train-the-trainer. I større bygherreorganisationer samt i tilfælde, hvor mange medarbejdere hos entreprenørerne skal inkluderes i transformationsprogrammet, vil et train-the-
trainer forløb uddanne udvalgte medarbejdere hos bygherren til at kunne videreføre programmet uden ekstern konsulentbistand. Dette vil både give stort ejerskab i organisatio-
nen og reducere omkostningerne. 


