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Resumé 
 
I denne rapport er analyseret tre udviklingsprojekter: ”Empowerment”, ”Logistik på byggepladsen” og 
”Nytænkning af kompetenceudvikling i Enemærke & Petersen”. Alle tre projekter er baseret på idéen 
om, at man kan øge virksomhedernes produktivitet ved at inddrage medarbejderne mere. Formålet 
med analysen er at undersøge, om man pba. de tre projekter kan udvikle et samlet udviklingstilbud 
målrettet virksomheder med ca. 10-25 ansatte. 
 
Projekterne er baseret på to forskellige metoder: BygSoL med fokus på Lean Construction og 
Empowerment med fokus på TQM (Total Quality Management), der handler om at udvikle en kvalitets- 
og kundekultur. BygSoL er udviklet til byggebranchen, velafprøvet og implementeret i AMU, hvorimod 
Empowerment er en generel organisationsudviklingsmetode, hvis anvendelse i byggebranchen er ny. 
 
Alle tre projekter er meget vellykkede. Det anbefales dog ikke at forsøge at kombinere metoderne, 
men i stedet arbejde videre med dem separat ved at: 
 
1. Revitalisere BygSoL-principperne: Dvs. sprede det glade budskab til flere og at få branchen til at 

opfatte BygSoL som en fortsat aktuel og frugtbar udvikling af byggeriet. Dette kan gøres dels via 
en bred kommunikationsindsats, dels via finansiel støtte til nye BygSoL-inspirerede projekter 
målrettet mindre virksomheder. 

 
2. Udvikle og afprøve et Empowerment-light koncept. Ideelt set skal forløbet være langvarigt og 

baseret på en kombination af lederudvikling, medarbejderudvikling og processtøtte i virksomheden 
– samtidig med, at det skal være økonomisk overkommeligt for de mindre virksomheder.  

 
Processtøtten er nødvendig for at sikre implementeringen i praksis og kræver solide kompetencer 
inden for strategisk virksomhedsrådgivning. Det er usikkert, om AMU kan levere de rette rammer 
for et sådant forløb. Der er derfor behov for en principiel stillingtagen til, om konceptet skal ligge i 
AMU-regi.  

 
Uanset hvilken udbyder som vælges, vil konceptet kræve en massiv markedsføringsindsats over 
for de mindre virksomheder, der ikke har tradition for at investere i denne type 
kompetenceudvikling. 

 
 
 
 



 3 

Indholdsfortegnelse 
 
Resumé       s. 2 
Indholdsfortegnelse      s. 3 
 
Indledning       s. 4 
Baggrund       s. 4 
Formål       s. 4 
Metode       s. 5 
Rapportens opbygning      s. 5 
 
Introduktion til projekterne     s. 6 
 
Konklusioner      s. 6 
Oversigt over projekternes forskelle og ligheder    s. 6 
Formål       s. 7 
Helhedsvurdering af projekterne     s. 8 
Virksomhedernes forudsætninger     s. 10 
Metode       s. 10 
Læringsforløb og konsulentstøtte     s. 11 
Brugen af AMU      s. 13 
Projekternes nye praksisser     s. 14 
Ressourceforbrug      s. 15 
Hvad fremmer udviklingsprocessen?     s. 16 
Relevans for mindre virksomheder     s. 17 
 
Refleksioner      s. 18 
Medarbejderudvikling og øget produktivitet – et tvetydigt projektmål  s. 18 
Udviklingsstrategi      s. 19 
Mindre virksomheders udviklingsforudsætninger    s. 20 
 
Anbefalinger      s. 21 
Indhold i et nyt udviklingskoncept     s. 21 
Formen på et nyt udviklingskoncept     s. 23 
Udbyder af det nye koncept     s. 24 
Udvikling af det nye koncept     s. 25 
Markedsføring af det nye koncept     s. 26 
 
Deltagerliste     s. 27 
Litteraturliste     s. 28 
 
Bilag 1: Logistik på Byggepladsen    s. 29 
 
Bilag 2: Nytænkning af kompetenceudvikling af medarbejdere i E&P s. 41 
 
Bilag 3: Empowerment     s. 51 
Empowerment hos VAM     s. 51 
Empowerment hos HUJ     s. 62 
Empowerment iflg. Bülow     s. 67 
 
Bilag 4: Teorien bag udviklingsprojekterne   s. 69 



 4 

Indledning 
 
 
Baggrund 
 
Byggebranchens mindre virksomheder har behov for en udvikling på de ”bløde” områder for at skabe 
øget produktivitet. Det er imidlertid p.t. især større virksomheder, der har gjort sig erfaringer med 
sådanne udviklingsprojekter. 
 
Dansk Byggeri og 3F ønsker derfor med dette forprojekt at undersøge, om man pba. tre gennemførte 
udviklingsprojekter, der alle omhandler øget produktivitet vha. øget medarbejderinvolvering og -
ansvar, kan lave et samlet udviklingstilbud til de mindre virksomheder – her forstået som virksomheder 
med 10-25 ansatte. 
  
Forprojektet består af to trin: 
 

• Trin 1: Analyse og samkøring af erfaringerne i tre udviklingsprojekter: 
o ”Logistik på byggepladsen” hos Jakon A/S 
o ”Nytænkning af kompetenceudvikling af medarbejdere i Enemærke & Petersen a/s” 
o ”Empowerment” hos VAM A/S og HUJ A/S  

 
• Trin 2: Udarbejdelse af en plan for gennemførslen af et hovedprojekt, der skal udvikle og 

afprøve det nye tilbud – dvs. hvordan skal tilbuddet se ud, hvem skal udvikle det, hvem skal 
udbyde det, hvor mange ressourcer skal der bruges til det, hvordan skal det finansieres, osv. 

 
Denne rapport omhandler udelukkende trin 1: Analyse og samkøring af erfaringer. 
 
 
Formål 
 
Formålet med denne rapport er at analysere de tre udviklingsprojekter mhp. at afdække ligheder og 
forskelle og indikatorer på, ”hvad der virker”. Formålet med rapporten er således at danne det 
nødvendige vidensgrundlag for, at der efterfølgende kan udarbejdes en plan for et nyt udviklingstilbud.  
 
Analysens mål er følgende: 
 

• At give en klar, overskuelig sammenfatning af de tre projekters indhold, ligheder og forskelle 
• På tværs af projekter at fremhæve de elementer og faktorer, som i særlig grad ser ud til at 

skabe resultater 
• At vurdere, hvorvidt de forskellige projektelementer kan samles til ét samlet udviklingstilbud, 

samt hvilke elementer tilbuddet i givet fald bør indeholde 
• At undersøge, om det nye tilbud kan rulles ud i det eksisterende uddannelsessystem, dvs. 

AMU. 
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Metode 
 
Analysen er foretaget som en kombination af desk research, dvs. læsning af tilgængeligt materiale fra 
de enkelte projekter, og dybdeinterviews med udvalgte projektdeltagere. I alt 19 personer har deltaget 
i et interview.  
 
Interviewpersonerne er fordelt på følgende måde: 
 
Jakon Enemærke & 

Petersen 
VAM HUJ Eksterne 

konsulenter 
1 uddannelses-
ansvarlig 
1 byggeleder 
1 formand 
2 håndværkere 

1 direktør 
1 projektchef 
1 byggeleder-
assistent 
1 håndværker 

1 adm. direktør 
2 projektchefer 
1 projektleder 
1 entreprenør-
medarbejder 

1 adm. direktør 2 ”Empowerment”-
konsulenter 
 
1 konsulent tilknyttet 
”Nytænkning af 
kompetenceudvikling” 
 
1 AMU-skole tilknyttet 
”Empowerment” 

 
Navnene på interviewpersonerne fremgår af deltagerlisten bagerst i rapporten. 
 
 
Rapportens opbygning 
 
I konklusionen gennemgås de tre udviklingsprojekter samlet ud fra udvalgte temaer. Dernæst 
reflekteres der over forskellige emner af betydning for anbefalingen, bl.a. de mindre virksomheders 
udviklingsforudsætninger.  
 
På baggrund af konklusioner og refleksioner gives der anbefalinger til, hvordan der kan arbejdes 
videre med et nyt koncept målretttet de mindre virksomheder. 
 
I bilag 1-3 er de tre udviklingsprojekter beskrevet enkeltvist ud fra de samme temaer. Desuden er der i 
bilag 4 en beskrivelse af de teorier, som omtales i rapporten, dvs. BygSoL, Lean, Empowerment og 
TQM. 
 
 
 
Rapporten er udarbejdet af Mette Øbro, konsulent i Dansk Byggeri. 
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Introduktion til projekterne 
 
Byggebranchen er præget af en traditionel, hierarkisk kultur med stor afstand mellem ledelse og 
medarbejdere. Det prøver de her analyserede udviklingsprojekter at ændre, i og med de alle handler 
om større inddragelse af medarbejderne i planlægningen, organiseringen og udførslen af arbejdet – 
ud fra en antagelse om, at den øgede udnyttelse af medarbejdernes kompetencer kommer både 
medarbejdere og virksomheden til gavn.  
 
Det er imidlertid ikke nogen nem opgave. Bülow Management (Bülow) har som foranalyse til 
Empowerment-projektet analyseret deltagervirksomhederne ud fra, i hvor høj grad virksomhederne 
udnytter medarbejdernes potentiale. Analysen viser, at virksomhederne kun udnytter ca. halvdelen af 
medarbejdernes fulde potentiale. Hvis dette skal ændres, kræver det en kulturændring, hvor både 
ledere og medarbejdere ændrer holdning og adfærd.  
 
De tre her undersøgte udviklingsprojekter arbejder på hver sin måde på at skabe en kulturændring. 
Det handler om at indføre nye, konkrete arbejdsmetoder, såsom regelmæssige stormøder for alle på 
byggepladsen, løbende forbedringsprocesser, målstyring eller udarbejdelse af procesplaner i 
fællesskab – men i høj grad også om at arbejde med "den bløde side", dvs. deltagernes 
menneskeindsigt, kommunikation og samarbejde. Projekterne har på dette område mødt store 
udfordringer, men også opnået store gevinster. 
 
 
 
Konklusioner 
 
 
Oversigt over projekternes forskelle og ligheder 
 
De tre undersøgte udviklingsprojekter har samlet set nedenstående ligheder og forskelle:  
 

 
Ligheder 

 

• Der er hos udviklingsprojektlederne en dybfølt tro på, at større medarbejderinddragelse er 
det rigtige – både for medarbejderne og for virksomhedens produktivitet 

 
• Projekterne har skabt større tillid og åbenhed mellem ledelse og medarbejdere 

 
• Projekterne har skabt større en fællesskabsfølelse – væk fra en ”dem-og-os”-kultur” hen 

imod en ”vi-kultur”   
 

• Projekterne har skabt bedre samarbejde og større arbejdsglæde 
 

• Projekterne indeholder et element af Lean/procesoptimering 
 

• Der afholdes grundige opstartsmøder på nye byggesager for alle medarbejderne  
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Forskelle 
 

Logistik på byggepladsen Nytænkning af 
kompetenceudvikling 

Empowerment 

• Fokus på 
byggeprojekter 

• Fokus på 
byggeprojekter 

• Fokus på 
virksomhedens 
samlede processer 

• Udvikler deltagerne på 
et byggeprojekt 

• Udvikler deltagerne på 
et byggeprojekt 

• Udvikler hele 
virksomheden 

• Fokus på logistik og 
planlægning 

• Fokus på samarbejde 
og 
produktionsoptimering 

• Fokus på kvalitets- og 
kundekultur 

• Tværfagligt fokus • Virksomhedsinternt 
fokus 

• Virksomhedsinternt 
fokus 

• Baseret på BygSoL-
principper 

 

• Baseret på BygSoL-
principper 

 

• Baseret på TQM-
principper 

 
• Er implementeret i AMU  • Er implementeret i AMU • Er ikke implementeret i 

AMU inden for bygge- 
og anlæg 

• Uafhængig af 
konsulentstøtte 

• Afhængig af 
konsulentstøtte  

• Meget afhængig af 
konsulentstøtte 

• Mindre fokus på 
personlig udvikling 

• Medium fokus på 
personlig udvikling 

• Stort fokus på personlig 
udvikling 

• Ikke målingsbaseret • Ikke målingsbaseret • Baseret på systemer, 
strukturer og målinger  

• Kort kursusforløb 
 

• Langstrakt kursusforløb • Langstrakt kursusforløb 

• Kursus afholdt på 
byggepladsen 

• Kursus afholdt på 
byggepladsen 

• Kursus afholdt i 
kursuslokaler 

• Ikke så 
ressourcekrævende 

• Noget 
ressourcekrævende 

• Meget 
ressourcekrævende 

 
 
De ovenfor nævnte ligheder og forskelle uddybes i de efterfølgende afsnit. 
 
 
Formål  
 
De tre projekter fungerer ud fra samme logik, nemlig at virksomhedens produktivitet kan øges vha. 
øget medarbejderinddragelse. Projekterne har dog forskellige fokusområder:  
 
”Logistik på byggepladsen” og ”Nytænkning af kompetenceudvikling” arbejder begge med at udvikle 
byggeprocessen på et konkret byggeprojekt, mens ”Empowerment” udvikler hele virksomheden på én 
gang.  
 
Jakons formål med at starte ”Logistik på byggepladsen” var at forbedre logistikken, affalds-
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håndteringen og det tværfaglige samarbejde på den konkrete byggeplads. Enemærke & Petersens 
(E&Ps) formål med ”Nytænkning af kompetenceudvikling” var tilsvarende at optimere produktionen og 
det interne samarbejde på byggepladsen. Begge byggeprojekter var store og langvarige og havde 
derfor gode muligheder for at opnå en effekt af de igangsatte udviklingstiltag.  
 
VAM og HUJ ønskede med Empowerment at igangsætte en helhedsorienteret udviklingsproces, hvor 
alle i virksomheden lærer at arbejde ud fra fælles mål på en systematisk, struktureret måde. For VAM 
var det et nyt projekt, for HUJ handlede det mere om at inddrage medarbejderne i en allerede 
igangsat udviklingsproces. 
 
 
Helhedsvurdering af projekterne 
 
De undersøgte projekter synes alle at være meget vellykkede. De giver således et stærkt billede af en 
win-win-situation, hvor arbejdet bliver mere udfordrende og tilfredsstillende for medarbejderne, 
samtidig med at virksomhederne får øget produktiviteten – simpelthen ved at udnytte de ressourcer, 
som er lige foran dem, nemlig håndværkernes viden om de opgaver, de står med hænderne i hver 
dag. 
 
Generelt opleves håndværkerne i høj grad at være blevet mere inddraget som følge af projekterne. Og 
projektdeltagerne er ikke i tvivl om, at øgede inddragelse ”virker” – dvs. at den (på sigt) vil bidrage til at 
øge virksomhedens produktivitet. 
 
Projektdeltagerne har således en stærk tro på, at det gælder om at nedbryde den stejle kløft mellem 
ledelse og medarbejdere og skabe teamspirit – en følelse af, at man har en fælles opgave og et fælles 
mål – og at dette vil gavne både medarbejdernes og virksomhedens trivsel.  
 
Det er imidlertid en svær opgave at ændre den gængse virksomhedskultur. Forandringen kan skabe 
stor modstand blandt medarbejderne og kræve stærke overtalelsesevner og stor vedholdenhed at 
gennemføre. Særligt for de ældre medarbejdere, som er solidt plantet i en traditionel branchekultur, 
kan det være en udfordring.  
 
”Medarbejdere” skal i denne forbindelse ikke blot opfattes som håndværkerne, men også som 
mellemlederne, idet forandringsprocessen i høj grad kræver, at mellemlederne ”køber” ledelsens idé 
og lever den ud i praksis. Projektdeltagerne betoner således, at øget inddragelse ikke blot kræver en 
omstilling af håndværkerne, men også af byggeledelsen, som skal være i stand til at give ansvaret fra 
sig og motivere og kommunikere på en ligeværdig facon. Det er således både de menige 
medarbejdere og mellemlederne, som skal være parate til at samarbejde på en ny måde. 
 
Det er markant, hvor stærk modstanden var fra medarbejdernes side i nogle af projekterne – og hvor 
positive de tilsyneladende er endt med at være. Projekterne er således som hovedregel ”endt 
lykkeligt” med, at modstanden er overkommet; de fleste af medarbejderne har ændret holdning og 
adfærd, og der er opnået nogle af de ønskede effekter. 
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Projektdeltagerne beretter om følgende overordnede, positive effekter: 
 

Logistik på byggepladsen Nytænkning af 
kompetenceudvikling 

Empowerment  
(VAM) 

En meget velkørende 
byggeplads 
 
Byggeriet blev gennemført 
hurtigere end planlagt (før frist)  
 
Det var muligt at indarbejde 
bygherreønsker undervejs i 
processen  
 
Omfanget af fejl og mangler 
var meget begrænset, og de 
blev oprettet hurtigt 
 
Bedre samarbejde mellem 
fagene 
 
Større åbenhed og tillid → 
større hjælpsomhed, 
fleksibilitet og 
løsningsorientering 
 
En ryddelig byggeplads 
 
Bedre affaldssortering og færre 
bortkørsler 
 

Større tillid og åbenhed 
 
Problemer kan italesættes  
 
Øget engagement og ejerskab 
 
Større arbejdsglæde 
 
Løbende 
produktivitetsforbedringer  
 
Nye arbejdsmetoder – fx brug 
af arbejdsplatforme frem for 
stilladser  
 
En TotalFaktorProduktivitet for 
det samlede byggeri på 4%, 
hvor byggebranchens 
gennemsnitlige TFP er 2% 

Meget større åbenhed internt i 
virksomheden 
 
Bedre til at give hinanden 
feedback 
 
Åbenhed om fejl 
 
Frivillig ordblindhedstest 
 
Personlig udvikling hos 
deltagerne 
 
Bedre samarbejde 
 
Mere ansvarsfølelse og 
helhedsforståelse 
 
Større arbejdsglæde 
 

 

 
 
En decideret effekt på bundlinjen kan kun ”Nytænkning af kompetenceudvikling” påvise qua 
Totalfaktorproduktiviteten, som er dobbelt så stor som branchesnittet (det er dog uklart, præcis 
hvordan udviklingsprojektet har bidraget hertil). Jakon har ikke forsøgt at måle effekten af ”Logistik på 
byggepladsen”. VAM og HUJ kan endnu ikke se nogen effekt på bundlinjen fra Empowerment, men 
forventer klart at gøre, når de nye rutiner er indarbejdet og har haft tid til at virke. Bülow bekræfter, at 
projektets egentlige effekter først vil kunne måles ½-1 år efter, at projektet er slut.  
 
Udover den indledende modstand er projekterne også stødt på en anden væsentlig udfordring, nemlig 
forankringen af resultaterne – evnen til at skabe varige forandringer i organisationen. Empowerment-
projekterne er netop slut, så her er det for tidligt at udtale sig om forankringen. Mht. de to byggeplads-
udviklingsprojekter kan det derimod konstateres, at de nye samarbejdsformer ikke blev overført fra 
byggepladsen til virksomhedens generelle praksis, selvom erfaringerne var meget positive.  
 
Det betyder dog ikke, at kræfterne var spildt, idet erfaringerne lever videre i projektdeltagerne, som 
tager dem med til deres næste byggeprojekt, hvor de kan komme i spil og blive videreudviklet, såfremt 
der skabes de rette rammer for det – herunder at ledelsen bakker op om det og giver rum til det.  
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Virksomhedernes forudsætninger  
 
De fire virksomheder i undersøgelsen har 75-500 medarbejdere og er således større end flertallet af 
de danske entreprenør- og håndværksvirksomheder. Fx har over 95% af Dansk Byggeris medlemmer 
under 75 ansatte.  
 
Alle fire virksomheder har gode forudsætninger for at indgå i de undersøgte udviklingsprojekter, idet 
de er relativt moderne, medarbejderorienterede virksomheder, som har tradition for selvstyrende 
teams og/eller tradition for at indgå i udviklingsprojekter. Virksomhedernes forudsætninger må således 
formodes at ligge væsentligt over branchens gennemsnit. 
 
Metode  
 
Projekterne fordeler sig på to forskellige teoriretninger. Hvor Empowermentprojektet er baseret på 
ledelsesfilosofien Total Quality Management (TQM), som Bülow Management har tilpasset 
byggebranchen, er "Logistik på byggepladsen" og "Nytænkning af kompetenceudvikling" begge 
baseret på BygSoL-tankegangen, der har Lean Construction som en af sine væsentligste grundpiller. 
De to store teoriretninger, der er i spil, er således TQM vs. Lean Construction.  
 
TQM handler om at skabe en kvalitets- og kundeorienteret kultur vha. målstyring og inddragelse af alle 
medarbejderne i en løbende forbedringsproces, mens Lean Construction handler om at optimere 
værdien og reducere spildet i byggeprocessen ved bl.a. at inddrage de rette personer og skabe de 
rette produktionsforudsætninger. 
 
Mens BygSoL blev udviklet som et særligt koncept til byggebranchen i 2003-2006 og er 
gennemprøvet og implementeret i AMU, er det så vidt vides nyt at anvende TQM i byggebranchen. 
Empowerment-projekterne kan således karakteriseres som egentlige udviklings- og 
afprøvningsprojekter, mens BygSoL-projekterne implementerer velafprøvede principper. 
 
Der er dog mange fælleselementer i metoderne, som de har foldet sig ud i de undersøgte projekter. 
Alle projekterne interesserer sig for procesoptimering, for hvordan medarbejderne kan bidrage til 
dette, og for hvordan ledelsen kan skabe de rette rammer for, at det sker. Den væsentligste forskel er, 
at BygSoL-projekterne har udviklet på et byggeprojekt, mens Empowerment-projektet har udviklet hele 
virksomheden.  
 



 11 

Læringsforløb og konsulentstøtte 
 
Projekterne har gennemført følgende læringsaktiviteter: 
 

Logistik på byggepladsen Nytænkning af 
kompetenceudvikling 

Empowerment 

• Et fælles AMU-baseret 
uddannelsesforløb på 11 
dage med de andre 
virksomheder på 
byggepladsen. Det var et 
samlet forløb, der lå som 
opstart på en ny etape af 
byggesagen. Både Jakons 
håndværkere og 
byggeledere deltog i 
forløbet. 

 
Herudover har Jakon ikke brugt 
ekstern hjælp til at gennemføre 
projektet. 
 

• UrbanSpejlet: Et 
udviklingsmøde hver 14. 
dag for alle E&Ps ledere og 
medarbejdere på 
byggepladsen. Møderne 
blev planlagt og gennemført 
af E&P i fællesskab med 
eksterne konsulenter. 
Møderne kørte over en 
periode på ca. 2 1/2 år og 
blev afholdt i regi af AMU. 

 
• Et lederudviklingsforløb for 

byggelederne bestående af 
fire kursusmoduler fulgt op 
med personlig coaching. 
Forløbet varede ca. 1 år og 
blev ledet af PKEConsult. 
Forløbet kørte uden for 
AMU-regi.  

 
 

• Diagnosticeringsanalyse af 
virksomhedernes 
udviklingsbehov. 

 
• En kombination af kurser og 

hjemmeopgaver, fordelt ud 
over en implementerings-
fase på ca. 14 måneder: 7 
kursusmoduler for alle og 2 
moduler for lederne (i alt 14 
kursusdage). Kurserne blev 
afholdt i regi af AMU. 

 
• Ledelsesrådgivning 
 
• Coach-samtaler for lederne 
 
• En massiv 

kommunikationsindsats med 
bl.a. bannere og plakater 

 
Alle aktiviteterne er understøttet 
af Bülow. 
 

 
 
Projekterne har i forskelligt omfang gjort brug af eksterne konsulenter som støtte for 
udviklingsprocessen. I den ene ende står Jakon, som med en uddannelsesansvarlig ansat i 
virksomheden både havde tiden og kompetencen internt til at planlægge og gennemføre projektet, 
samtidig med at man havde erfaringer fra tidligere BygSoL og BygLOK-projekter. I den anden ende 
står Empowerment-projekterne, hvor virksomhederne var meget afhængige af Bülow til at designe, 
styre og gennemføre processen. (Både Empowerment og BygSoL/Lean-principper må dog formodes 
at kræve solid konsulentstøtte, hvis de skal implementeres i en virksomhed uden foregående 
erfaringer på området).  
 
I tre ud af fire virksomhedsforløb er kursusforløbene således suppleret med ekstern processtøtte, hvor 
udviklingsprojektlederen og evt. hele ledergruppen har fået løbende støtte til processen fra en 
konsulent, der har givet råd og sparring, hjulpet med at anvende værktøjerne i hverdagen, reflektere 
over processen, osv.  
 
Det skal bemærkes, at virksomhederne har brugt en konsulent, som de kendte i forvejen. Udviklings-
projekter som de belyste er tilsyneladende omfattende og dyre processer, som kræver, at 
virksomheden har stor tillid til de udviklingskonsulenter, som skal styre processen.  
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Følgende elementer i læringsforløbene ser ud til at have en god effekt: 
 
• Et udviklingsforløb, der løfter hele virksomheden på én gang 
 
• Undervisning/udviklingsmøder på tværs af virksomhedens interne hierarki – giver fælles forståelse 

og fællesskabsfølelse  
 
• Undervisning på tværs af virksomheder – giver medarbejderne kendskab til hinanden og 

tværgående fællesskabsfølelse  
 
• En solid processtøtte, som bistår ledelsen med sparring, rådgivning og hjælp til at implementere 

værktøjerne i hverdagen 
 

o En særlig indsats over for mellemlederne, der skal bære forandringen igennem i 
hverdagen og fungere som rollemodeller 

 
• Et opdelt kompetenceudviklingsforløb, hvor undervisning varierer med almindelige arbejdsdage, så 

deltagerne har mulighed for at reflektere over og arbejde med det lærte i praksis – og herved 
opnår et højere niveau, end de ville i et komprimeret undervisningsforløb 

 
• En undervisningsstil tilpasset håndværkerne – dvs. i mindre doser ad gangen, ikke for teoretisk og 

i et jordnært sprog med mange praktiske øvelser 
 
• Praksisnær undervisning på selve arbejdspladsen med udgangspunkt i de konkrete 

problemstillinger  
 
• En diagnosticeringsanalyse forud for læringsforløbet, som afdækker virksomhedens 

udviklingsbehov 
 
• Et langstrakt udviklingsforløb: Jo længere forløb, jo længere tid har den nye adfærd til at blive 

rodfæstet i hverdagens praksis, hvilket øger chancen for, at den nye adfærd ”overlever”, når 
projektet er slut.   
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Brugen af AMU 
 
Projekterne har anvendt følgende AMU-uddannelsesmål: 
 

Logistik på byggepladsen Nytænkning af 
kompetenceudvikling 

Empowerment 

Opstart af bygge- og 
anlægsprojekter (43577) 

Planlægningsmetoder i bygge- 
og anlægsbranchen (43578) 

Ledelse af forandringsprocesser 
(ledermodul) (43572) 

Planlægningsmetoder i bygge- 
og anlægsbranchen (43578) 

Videndeling og læring for 
medarbejdere (45369) 

Medarbejderen som deltager i 
forandringsprocesser (44383) 

Byggepladslogistik (43749) Projektweb – anvendelse på 
byggepladsen (45980) 

Projektudvikling og 
gennemførelse (45987) 

Anvendelse af bygge- og 
anlægstegninger (45542) 

Delelementer af 
Sjakbajsuddannelsen – indgår i 
IKV-vurdering pba. UrbanSpejl-
møderne 

Selvevaluering i 
produktionsgrupper (43794) 

Anvendelse af 5S-modellen for 
operatører (43937) 

- Lean i vedligehold for 
operatører (40660) 

Udførelse af APV mv. i små 
bygge- og anlægsvirksomheder 
(44871) 

- Samarbejde i grupper i 
virksomheden (41442) 

- - Coaching som ledelsesværktøj 
(ledermodul) (44633) 

- - Planlægningsmetoder i bygge- 
anlægsbranchen (43578) 

- - Personligt salg – kundens 
behov og løsninger (44236) 

 
 
Interviewpersonerne vurderer umiddelbart, at de anvendte uddannelsesmål har fungeret udmærket, 
og at man ikke har savnet yderligere mål til udviklingsforløbene. 
  
AMU-reglerne om ikke at måtte støtte virksomhedsspecifikke tiltag er dog en udfordring for de tunge 
udviklingsforløb, der netop handler om den enkelte virksomheds udvikling. For virksomhederne kan 
det opleves som en unaturlig og uhensigtsmæssig sondring i de emner, de gerne vil beskæftige sig 
med. Konkret betyder det, at den eksterne processtøtte til udviklingsforløbene har måttet køre uden 
for AMU-regi. For E&Ps vedkommende er også lederkurset holdt uden for AMU-regi af denne årsag.  
 
I både Empowerment og ”Nytænkning af kompetenceudvikling” anvendtes en model, hvor de eksterne 
konsulenter var ansat som timelærere på en AMU-skole, så de samme konsulenter kunne varetage 
både de AMU-baserede og de ikke-AMU-baserede læringsaktiviteter. Dvs. de samme konsulenter 
stod både for kursusafviklingen og opfølgningen/vejledningen i virksomheden. 
 
De eksterne konsulenter har i vidt omfang også varetaget indsamling af VEU-dokumentation osv., så 
virksomhederne fik så minimalt besvær som muligt. 
 
Der er forskellige opfattelser blandt interviewpersonerne af AMU og AMUs generelle muligheder for at 
understøtte udviklingsprojekter af den belyste type. Empowerment-deltagerne vurderer dog 
enstemmigt, at understøttelse af en Empowerment-proces som helhed ligger uden for AMUs 
kompetenceområde. 
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Projekternes nye praksisser 
 
Læringsforløbene har resulteret i eller været startskud for en række nye aktiviteter/praksisser, hvor 
projektdeltagerne har gjort noget andet, end de plejer at gøre. De vigtigste af disse beskrives i 
skemaet nedenfor. De aktiviteter, som deltagerne har oplevet som særligt udbytterige, er markeret 
med (+). 
 

Logistik på byggepladsen Nytænkning af 
kompetenceudvikling 

Empowerment* 

• En medarbejderudarbejdet 
procesplan, som integrerede 
de enkelte fag på 
byggepladsen, og som var 
to dage kortere end 
byggelederens (+) 

 
• En medarbejderudarbejdet 

plan for indretning af 
byggepladsen, samt fælles 
aftaler om respektzoner, 
oprydning og placering af 
materialer og affald, hvor 
det ikke generer andre (+) 

 
• Fysisk opmærkning af 

byggepladsen ud fra det 
aftalte (+) 

 
• Ugentligt stormøde for alle 

Jakons medarbejdere på 
byggesagen (+) 

 
• Et tæt samarbejde med 

materialeleverandør og 
renovationsfirma i form af 
udviklingsmøder hver anden 
måned (+) 

 

• Fælles skurvogn for alle 
E&Ps medarbejdere på 
byggeprojektet (+) 

 
• Regelmæssige stormøder 

(=Urbanspejlmøderne), hvor 
alle medarbejdere er med til 
at reflektere over 
produktionen (+) 

 
• Mere selvledende sjak, hvor 

alle i sjakket deltog i 
planlægningen og 
fordelingen af arbejdet (+) 

 
• Registrering og analyse af 

produktionsdata mhp. 
optimering med hjælp fra 
SBi (+) 

 
• Håndværkernes 

kvalitetssikring af eget 
arbejde vha. 
fotodokumentation  

 
• Udarbejdelse af en ”digital 

skurbog”, der dokumenterer 
produkt og proces og 
akkordregnskaber  

• Løbende systematisk 
opsamling af fejl og 
forbedringsmuligheder. Alle 
deltager i min. ét 
forbedringsprojekt (+) 

 
• Opfattelse af kolleger som 

interne kunder, hvis behov 
skal tilgodeses (+) 

 
• Målstyring både på det 

strategiske plan og i det 
daglige arbejde. 
Opfølgningen på mål kan 
ske mundtligt eller skriftligt 
(+) 

 
• Vurdering med karakter af 

fælles præstationer – fx af 
byggeteamets udlevelse af 
aftalte værdier 

 
• Regelmæssige målinger fx 

af medarbejder- og 
kundetilfredshed, som skal 
sikre, at virksomhedens 
beslutninger baseres på 
fakta (+) 

 
• Fast opstartsmøde på nye 

byggesager ud fra en 
tjekliste (+) 

 
• Hver medarbejder på 

byggeprojektet får ansvar 
for et konkret område (+) 

 
• Faste månedsmøder på 

pladsen 
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• Struktureret organisering af 
byggeprojekter ud fra faste 
teamroller, fast 
mødestruktur, 
mødeforberedelsesskemaer 
og leveranceplaner  

 
*: Aktiviteter hos VAM og HUJ er begge sat ind i denne kolonne, skønt virksomhederne har gennemløbet 
forskellige forløb. Deres forløb illustrerer således, at Empowerment er en ramme, der kan fortolkes og udfyldes 
forskelligt af forskellige organisationer. Fx er VAMs daglige målstyring tilsyneladende mere baseret på mundtlig 
dialog end HUJs. 
 
 
Opremsningen af alle disse aktiviteter skal ikke skygge for, at det vigtigste element i 
udviklingsprocessen er at skabe større samspil mellem ledelsen og medarbejderne – at inddrage 
medarbejderne mere og udnytte deres kompetencer. Derfor er det vigtigt, at ledelsen i ord og gerning 
lader medarbejderne mærke, at de er interesserede i at få deres input, og at de vil give ansvar til dem. 
Dette kan understøttes på forskellig vis – fx ved regelmæssige udviklingsmøder og nye 
organiseringsstrukturer – men også ”bare” ved en ændret tilgang i dagligdagen. M.a.o. er den vigtigste 
aktivitet måske ikke nogen konkret aktivitet, men et andet syn og en anden måde at tale sammen og 
samarbejde på i hverdagen.  
 
Ressourceforbrug 
 
Skemaet nedenfor viser projekternes ressourceforbrug. Ressourceforbruget dækker både udgifter til 
eksterne konsulenter, kursuslokaler osv. og intern tid anvendt på projektet. Forbruget er opgivet i 
skønnede, omtrentlige størrelser. 
 
Den eksterne finansiering dækker både støtten fra BAUF og VEU-godtgørelsen. 
 
 Logistik på 

byggepladsen 
Nytænkning af 

kompetenceudvikling 
Empowerment 

(VAM) 
Samlet 
ressourceforbrug 

855 t.kr.  2 mio. kr.  2.940 t. kr. 

Ekstern finansiering 546 t.kr.  1 mio. kr.   940 t. kr. 
Egenfinansiering 309 t.kr.  1 mio. kr.  

(finansieret af  
partnering-byggesagen) 

 2 mio. kr. 

 
HUJ har under hele Empowerment-forløbet anvendt ca. 1.2 mio. kr. årligt til eksterne konsulenter plus 
¼  af ledernes samlede arbejdstid.  
 
Der er således især for Empowerments vedkommende tale om en stor investering fra 
virksomhedernes side. Holdningen hos interviewpersonerne er dog, at indsats og udbytte svarer til 
hinanden – eller forventes at gøre det inden for en overskuelig tidshorisont. 
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Hvad fremmer udviklingsprocessen? 
 
De undersøgte projekter indikerer en række faktorer, som kan fremme udviklingsprocessen og øge 
chancen for et godt resultat:  
 
• Der skal afsættes tilstrækkelig tid og ressourcer til udviklingsprojektet, og det skal bemandes 

rigtigt.  
 
• Opbakning fra topledelsen er nødvendig – både for at sikre, at projektet tilføres de rigtige 

ressourcer og for at sikre, at resultaterne overføres til virksomhedens generelle praksis og leder til 
en vedvarende forandring. Hvis ikke topledelsen tror på idéen, vil den aldrig for alvor få fodfæste i 
virksomheden. 

 
• Det fremmer processen at definere de ønskede ændringer som et projekt. Definitionen sikrer, at 

udviklingsopgaven planlægges, organiseres og tildeles ressourcer, men også at der skabes et 
fokus hos alle deltagerne på, at nu skal der ske noget nyt.  

 
o Risikoen er dog, at den nye praksis forsvinder, når projektet er slut, og det ”bare” bliver 

hverdag igen. Der skal gøres en særlig indsats for at sikre, at det ikke sker. Den store 
udfordring er at ændre på vaner – ikke at gøre tingene anderledes i et begrænset tidsrum. 

 
• Udviklingsprojektets succes er meget afhængig af de personer, som skal bære det igennem – som 

tror på idéen og personligt har energien, viljen og evnen til at fastholde de nye tiltag, selv i hård og 
langvarig modvind. Der m.a.o. er behov for forandringsledere, som er ildsjæle.  

 
o Processen slider hårdt på forandringslederne, som derfor har brug for maksimal opbakning 

og støtte. Fx vha. en ressourceperson, som kan støtte dem undervejs, så de ikke står 
alene om at ”kæmpe” for projektet, og som kan være sparringspartner og aflaste med 
konkrete opgaver. Ressourcepersonen kan både være intern og ekstern.  

 
� Forandringslederne er typisk en del af driften, så projektet konkurrerer hele tiden 

med driften om deres opmærksomhed. Det er derfor en fordel, hvis 
forandringsledernes sparringspartner/støtteperson ikke er en del af driften, så de 
ikke risikerer at blive ”opslugt”, men kan fastholde fokus på projektet. 

 
• Hurtige succesoplevelser bearbejder modstanden: Når medarbejderne oplever på deres egen 

krop, at de nye metoder virker, vil det virke motiverende og kan starte en positiv spiral. 
 
• Hvis udviklingsprojektet involverer eksterne parter – fx andre fagentreprenører på byggepladsen – 

er succesen afhængig af, at de eksterne parter bakker op om projektet og fx deltager i fælles 
kurser og udviklingsmøder. 

 
• Ekstern finansiering er en væsentlig motivationsfaktor for at igangsætte et udviklingsprojekt. Det 

kan være den afgørende faktor for, om et projekt igangsættes eller ej. Det har desuden betydning 
for projektets ambitionsniveau og er med til at forpligte virksomheden på ikke at give op undervejs i 
udviklingsprocessen.  

 
• Opbakning fra fagforeningen hjælper med at få medarbejdernes opbakning til udviklingsprojektet. 
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Relevans for mindre virksomheder 
 
De undersøgte projekter vurderes i høj grad at være relevante for mindre virksomheder. Projekternes 
hovedidé og enkeltaktiviteter vurderes således i princippet at være lige så relevante for mindre 
virksomheder som for større.  
 
Den eneste undtagelse er de tværfaglige aktiviteter under ”Logistik på byggepladsen”, som primært er 
relevant for virksomheder, der arbejder i rollen som hoved- eller totalentreprenør og dermed kan tage 
initiativ til fællesaktiviteter på byggepladsen. 
 
Det er dog ikke sikkert, at de mindre virksomheder i praksis kan og vil gennemføre lignende 
udviklingsprojekter i samme omfang (mere herom i næste afsnit).  
 
Projektdeltagerne ser nedenstående elementer som de vigtigste at give videre til de mindre 
virksomheder: 

 
• At opfatte håndværkerne som kompetente medarbejdere med værdifuldt input  
• At skabe en åben kultur, hvor medarbejderne har lyst til at give ledelsen feedback og omvendt 
• Generelt at inddrage medarbejderne mere – fx i tidsplanlægningen og i beslutningerne ude på 

byggepladsen 
• Ugentlige møder på byggepladsen, hvor ledelse og medarbejdere sammen reflekterer over 

byggeprocessen 
• Faste opstartsmøder, hvor medarbejderne sættes grundigt ind i byggesagens forudsætninger 
• Bruge Lean-tankegangen, fx i forhold til logistik 
• Alle har gavn af en ryddelig byggeplads 
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Refleksioner  
 
I dette afsnit gives en række forskellige refleksioner, som sammen med konklusionerne danner 
baggrund for rapportens anbefalinger. 
 
 
Medarbejderudvikling og øget produktivitet – et tvetydigt projektmål 
 
Et udviklingsprojekt, som handler om at øge virksomhedens produktivitet vha. større udnyttelse af 
medarbejdernes kompetence, har pr. definition to forskellige drivkræfter i sig: hensynet til 
virksomheden og hensynet til medarbejderne. Disse to drivkræfter kan sagtens spille sammen, 
således at medarbejderne udvikler sig og oplever større personlig tilfredsstillelse og arbejdsglæde ved 
at bruge sine kompetencer og få ansvar, samtidig med at virksomheden ved at anvende 
arbejdskraften bedre, opnår større produktivitet. Dette giver de analyserede udviklingsprojekter rige 
eksempler på.  
 
Men man kommer ikke udenom, at der ligger en tvetydighed i begrebet. Igangsættes udviklingen mest 
for virksomhedens eller for medarbejdernes skyld? Denne tvivl vil altid omgærde et projekt af denne 
type, uanset hvor meget ledelsen vil forsøge at mane det i jorden ved at svare ”for begges skyld”. Alle 
de undersøgte projekter har således mødt og skullet håndtere denne tvivl hos medarbejderne. For en 
virksomhedsleder, der skal tage beslutning om evt. at starte et udviklingsprojekt, vil tvivlen være den 
samme, blot med omvendt fortegn: Gavner det virksomheden at inddrage medarbejderne, eller gavner 
det mest medarbejderne?  
 
Problematikken handler naturligvis ikke kun om de forestillinger, projektet rejser blandt modtagerne, 
men også om projektets reelle effekt. Den mest udbredte oplevelse blandt interviewpersonerne er, at 
projektet reelt har gavnet begge parter: At medarbejderne har fået mere indflydelse på deres arbejde 
og et mere tilfredsstillende arbejdsliv, samtidig med at virksomheden har opnået større produktivitet, fx 
via mere smidige processer, et hurtigere byggeforløb, færre fejl & mangler, osv. Projektlederne på de 
undersøgte projekter er således alle overbeviste om, at udviklingsprojektet gavner virksomheden – 
men kan dog kun i et mindre omfang dokumentere effekt på bundlinjen, i hvert fald på nuværende 
tidspunkt.  
 
Hvad angår effekten på medarbejderne, kan man konstatere, at forandringsprocessen for nogen 
opleves som en meget stor, personlig udfordring, grænsende til det grænseoverskridende. Dette 
gælder både ledere og medarbejdere, men nok især mellemlederne, som på den ene side har fået 
”trukket projektet ned om ørerne” fra ledelsen, og samtidig over for de menige medarbejdere er dem, 
som skal udleve det i praksis og overbevise medarbejderne om, at det er den rigtige vej. Denne 
udfordrende proces kan for nogen ”ende lykkeligt” med, at de har overkommet udfordringerne og 
ændret deres egen holdning og adfærd, mens det for andre ender med, at de afviser forandringen og 
tager afsked med virksomheden.  
 
Hvorvidt det ender på denne ene eller anden måde, afhænger både af forandringsprojektets 
ambitionsniveau, den enkelte medarbejders ressourcer, og hvor meget støtte medarbejderne får til 
omstillingsprocessen. 
 
Man bør således ved opstart af et udviklingsprojekt af denne type være meget opmærksom på, hvilke 
omkostninger det kan få – både for virksomheden og for den enkelte medarbejder – og hvad man kan 
gøre for at minimere de uhensigtsmæssige konsekvenser.  
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Udviklingsstrategi  
 
De undersøgte projekter er to forskellige typer af udviklingsprojekter, hvor den ene udvikler 
virksomheden som helhed, mens den anden udvikler på et enkelt byggeprojekt.  
 
Set ud fra et formål om at udvikle den enkelte virksomhed, har de to typer udviklingsprojekter følgende 
fordele og ulemper: 
 

Udvikling af hele virksomheden 
 

Udvikling af et byggeprojekt 

• Udvikler hele virksomheden på én gang 
(+) 

• Udvikler kun deltagerne på 
byggeprojektet (-) 

• Større chance for, at resultaterne 
forankres i virksomheden efterfølgende 
(+) 

• Risiko for, at resultaterne ikke spredes til 
resten af virksomheden efterfølgende (-) 

 
• Tung, ressourcekrævende proces (-) • Mindre ressourcekrævende proces (+) 

 
• Tager lang tid, før man kan se effekten 

af projektet (-) 
• Effekten af projektet ses relativt hurtigt 

(+) 
• Hele virksomheden søges ændret på én 

gang – ”knald eller fald” = risikabelt (-) 
• Mulighed for at afprøve nyt på et 

afgrænset område = begrænset risiko 
(+) 

 
Fordelene ved de to udviklingsstrategier kan kombineres ved først at afprøve nye tiltag på et 
afgrænset område af virksomheden (fx et byggeprojekt) og, såfremt dette er en succes, gennemføre 
tiltagene i virksomheden som helhed. Herved minimeres risikoen for, at de nye tiltag er et flop, og 
virksomheden får nogle erfaringer, før tiltagene gennemføres i virksomheden generelt. Ligeledes vil 
afprøvningsprojektet forhåbentlig generere succeshistorier, som kan virke motiverende for 
medarbejderne. 
 
Hvis virksomhedens endelige mål er at udvikle virksomheden som helhed, er det vigtigt at definere 
afprøvningsprojektet som et pilotprojekt og fra starten af have en plan for, hvornår og hvordan 
resultaterne overføres til resten af virksomheden – så man ikke risikerer, at de gode resultater dør 
med afprøvningsprojektet, fordi virksomheden lader sig opsluge af den daglige drift. Dette er særligt 
vigtigt for mindre virksomheder, hvor udviklingsprojektlederen med stor sandsynlighed er 
virksomhedslederen, der også har ansvaret for den daglige drift.  
 
BygSoL-principperne handler pr. definition om byggeprocessen og ikke om en virksomheds samlede 
processer, som Empowerment gør. Men BygSoL-principperne kan gøres generelle i virksomheden på 
den måde, at virksomheden som fast praksis arbejder efter BygSoL på alle sine byggeprojekter. Så 
både BygSoL og Empowerment-metoden kan anvendes til generel virksomhedsudvikling.  
 
Det handler også om at finde det rette ambitionsniveau for udviklingsprojektet. Erfaringerne fra 
litteraturen er, at udviklingsprojekter ofte fejler i implementeringsfasen. Dette sker således iflg. Bülow 
for 4 ud af 5 forandringsprojekter (!), fordi virksomheden undervurderer, hvor meget der skal til, for at 
nye praksisser indlejres og fastholdes i virksomheden. Det gælder derfor om at designe et 
udviklingsprojekt, som ikke undervurderer implementeringsfasen. Det er bedre at bruge ressourcerne 
på at lave mindre ændringer, som implementeres solidt i virksomheden, end at lave et ambitiøst 
projekt, hvor der ikke er tilstrækkelige ressourcer til at indarbejde og fastholde resultaterne.  
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Mindre virksomheders udviklingsforudsætninger 
 
Kernemålgruppen for det nye koncept, som evt. skal udvikles, er virksomheder med 10-25 ansatte, 
hvorimod virksomhederne i analysen har mellem 75 og 500 ansatte.  
 
De mindre virksomheder har i sagens natur andre forudsætninger mht. at beslutte og gennemføre et 
udviklingsprojekt. Disse er bl.a.: 
 
• Færre økonomiske ressourcer 
  
• Mindre strategisk orienterede og mere driftsorienterede 
 
• Mindre tradition for kompetenceudvikling – særligt inden for ”bløde” emner 
 
• Mindre erfaring med udviklingsprojekter  
 
• Færre medarbejdere med en videregående uddannelse  
 
• Er typisk ikke de første til at anvende nye metoder – overlader det til de større 

frontløbervirksomheder at afprøve nyt og tager først metoderne til sig, når de er velkendte og 
gennemprøvede. I forhold til denne mentalitet er det derfor ikke et plus, at et udviklingskoncept er 
nyt, men at det er velafprøvet og sikkert og har været igennem de første børnesygdomme, som 
andre har betalt lærepengene for. 

 
De ovennævnte forudsætninger bevirker samlet set, at man må forvente store barrierer hos de mindre 
virksomheder i forhold til den investering, der kræves for at gennemføre omfattende 
udviklingsprojekter som fx Empowerment.  
  
Det er værd at bemærke, at alle fire virksomheder i undersøgelsen er udviklingsorienterede 
virksomheder, hvis medarbejdere og ledere er vant til at arbejde på utraditionelle måder. Dvs. de har 
haft gode forudsætninger for at gennemføre udviklingsprojektet – og alligevel har det været en stor 
udfordring for dem, enten undervejs eller i forhold til at fastholde resultaterne. Man må således 
forvente, at de mindre virksomheder også vil møde store udfordringer.  
 
Virksomhedernes størrelse kan dog også udgøre en fordel, idet de har en mindre og simplere 
organisation: Hvis først direktøren er overbevist om potentialet i et udviklingsprojekt, er der færre 
organisationslag og personer at overbevise. Beslutnings- og gennemførselsvejen er kortere. 
 
De mindre virksomheders færre økonomiske ressourcer og lavere investeringslyst er et kraftigt 
argument for at basere det nye udviklingskoncept på AMU qua AMUs indlysende økonomiske fordele 
Disse fordele blev da også vægtet af de fire større virksomheder i undersøgelsen.  
 
Der er dog ingen garanti for, at der vil være efterspørgsel på nyt, AMU-baseret udviklingstiltag. 
Således konkluderer en ny rapport om virksomhedsudvikling i netværk i Nordjylland, at det er 
tankevækkende, hvor lidt små og mellemstore virksomheder ved om mulighederne i AMU, og hvor 
svært det er at vække deres interesse for en strategisk AMU-uddannelsesbaseret 
kompetenceudvikling hos ledelse og medarbejdere (Kompetencer i forbandt s.8). (Det konkluderes 
dog også, at de virksomheder, der faktisk deltog, efterfølgende er meget tilfredse og overraskede over 
den fordelagtige økonomi ved gennemførelsen af AMU-aktiviteter).  
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Anbefalinger 
 
 
Indhold i et nyt udviklingskoncept 
 
Alle de tre undersøgte projekter har været vellykkede og med stor succes anvendt principper fra hhv. 
BygSoL og TQM. Det ligger uden for denne analyses rammer at afgøre, om BygSoL-principper eller 
TQM-principper generelt er de mest egnede til udvikling af byggebranchens mindre virksomheder. Det 
er en diskussion, som fortalerne for de to teoriretninger formentlig vil kunne føre til evig tid.  
 
Dette lægger derfor op til en bred anbefaling gående på at udbrede begge metoder, så 
virksomhederne har flere tilbud og teoriretninger at vælge imellem. Der er ingen grund til at forsøge at 
”lægge dem sammen” og opfinde en ny, tredje metode – som i øvrigt ville hvile på et usikkert 
grundlag, givet metodernes forskellige grundantagelser.1  
 
Det anbefales derfor at: 
 
1. Revitalisere BygSoL-tanken vha. kommunikation og evt. støtte til nye virksomhedsprojekter 
 
2. Udvikle og afprøve et Empowerment koncept målrettet mindre virksomheder 
 
Ad 1. Revitalisere BygSoL-tanken 
Det handler om at sprede det glade budskab til flere og at få branchen til at opfatte BygSoL som en 
fortsat aktuel og frugtbar udvikling af byggeriet.  
 
• Dette kræver en bred kommunikationsindsats, hvor bl.a. kendskabet til AMU-pjecen: ”AMU 

medvirker til en bedre byggeproces” gøres mere udbredt.  
 
• Man kan desuden overveje at initiere og give finansiel støtte til nye BygSoL-inspirerede projekter 

for at ”give nyt liv” til BygSoL-principperne og sørge for deres fortsatte udvikling. Projekterne skal 
være særligt målrettede mindre virksomheder og overordnet leve op til de samme krav som det 
nye Empowerment-light koncept (se nedenfor).  

 
o Det anbefales i givet fald at tage afsæt i erfaringerne fra ”Fyrtårnsprojektet” i 

Nordjylland, hvor mindre virksomheder er gået i sammen i et udviklingsnetværk, der 
bl.a. er baseret på BygSoL-principper.  

 
• BygSoL har et smallere fokus end Empowerment, idet BygSoL fokuserer på byggeprocesserne og 

Empowerment på virksomhedens samlede drift. Dette kan være en fordel for de mindre 
virksomheder, både fordi det gør udviklingsarbejdet mere overkommeligt, og fordi det matcher 
virksomhedernes eget fokus, som typisk netop er byggeprocessen. Det er således let for 
virksomhederne at forholde sig til og se formålet med optimering af byggeprocessen.  

                                                 
1Det er ikke hensigtsmæssigt at håndplukke og sammensætte enkeltaktiviteter uden at have et 
sammenhængende metodisk grundlag, som forklarer, hvorfor man skal gøre tingene på en ny måde, og hvordan 
de forskellige elementer i metoden hænger sammen. Dette er ikke kun en teoretisk indvending, men også en 
praktisk, idet virksomhederne og deres medarbejdere vil have behov for at få forklaret ”meningen med 
galskaben”, når de bliver bedt om at ændre adfærd.  
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• Ligeledes kan det være en fordel for de mindre virksomheder, at BygSoL ikke er en ny metode, 

men kan sælges som en ”tryg”, velafprøvet metode, som andre har oplevet virker i praksis.  
 
• BygSoL er allerede implementeret i AMU og kræver derfor som udgangspunkt ikke nye AMU-mål.  
 
• BygSoL handler både om det interne samarbejde i virksomheden, hvor fx alle medarbejdere på en 

byggesag samles ugentligt på tværs af hierarkiet, og om det tværfaglige samarbejde mellem 
virksomhederne på en byggeplads. Det tværfaglige spor vil dog være mindre relevant for de 
mindre virksomheder, der primært arbejder som fag- og underentreprenører og dermed ikke har 
mulighed for at sætte rammerne på den fælles byggeplads.  

 
• Det kan overvejes, om BygSoL er det rigtige navn at revitalisere metoden under. Det kan 

overvejes i stedet at markedsføre det under navnet Lean, som er et af hovedelementerne i 
BygSoL, og som er et langt mere velkendt og populært begreb i byggebranchen.  Fx som: ”Lean i 
mindre byggevirksomheder”.  Eller alternativt blot at anvende termen: ”Bedre byggeprocesser”, 
som er mundret og sætter fokus på dét, som det handler om. 

 
 

Ad 2. Udvikle og afprøve et Empowerment koncept målrettet mindre virksomheder 
For at tilgodese de mindre virksomheders særlige vilkår er det formålstjenligt at udvikle et mindre 
ambitiøst koncept – et såkaldt ”Empowerment-light”-koncept.  
 
• Man skal dog her være meget opmærksom på, at selve idéen i Empowerment er at lave en 

gennemgribende kulturændring ud fra et helhedssyn på virksomheden, hvorfor begrebet 
”Empowerment-light” er en selvmodsigelse – det er pr. definition umuligt at lave en ”let”, 
gennemgribende kulturændring!  

 
• Samtidig er det urealistisk at forestille sig, at de mindre virksomheder kan og vil favne et så 

ambitiøst udviklingsprojekt, som Empowerment er. Det gælder derfor om at finde ud af, hvordan 
ambitionsniveauet kan sænkes, samtidig med at essensen bevares. Dette kan kun afgøres i 
samspil med fagfolk med stor indsigt i metoden.  

 
o Et tentativt bud kunne være, at essensen er at skabe en ligestillet, åben kultur, hvor ledere 

og medarbejdere opfatter sig selv som spillere på samme hold og i fællesskab løser 
virksomhedens opgaver på den bedst mulige måde.  

 
o Derimod kunne man måske overveje at ”slanke” elementerne omkring måling, og at 

beslutninger skal baseres på fakta – herunder den omfattende diagnosticeringsanalyse. 
Ligeledes kan kommunikationsindsatsen i form af plakater og merchandise nedtones, og 
evt. også den systematiske opsamling af fejl og forbedringsmuligheder. Spørgsmålet er 
blot, hvor langt man kan gå, så det stadig giver mening at kalde metoden for 
Empowerment/TQM.  

 
• Den meget systematiske målingstilgang i Empowerment, hvor det handler om at opsætte 

eksplicitte mål og regelmæssigt følge op på dem med skriftlige målinger, vil være fremmed for en 
traditionel byggevirksomhed. Det vil kræve en stor omvæltning for ledelse og medarbejdere at 
arbejde ud fra mål og målinger, fx af medarbejdernes syn på den enkelte leder. Hvis ambitionerne 
på dette område er for høje, vil det skræmme ledere og medarbejdere væk fra virksomheden.  
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o Den enkelte virksomhed kan derfor vælge mellem to tilgange: enten at vægte et højt 
ambitionsniveau og fravælge de medarbejdere, der ikke kan/vil være med, eller at vægte at 
fastholde sine ansatte og lægge ambitionsniveauet efter, hvor de ansatte kan og vil kapere 
det.  

 
o I forhold til det koncept, der evt. skal udvikles her, anbefales klart den anden tilgang – både 

af hensyn til virksomhederne og til de ansatte. 
 

• Man kan overveje, om Empowerment er det rigtige navn, eller om der skal findes et navn, der 
ligger tættere på håndværkernes hverdagssprog – fx ”Kvalitetskultur”. Det anbefales ikke at 
lancere konceptet under navnet TQM eller TENK, der også vil blive oplevet som fremmede og 
abstrakte termer.  

 
 

Formen på et nyt udviklingskoncept 
 
Uanset hvilket indhold, der vælges til det nye udviklingskoncept, kan der anbefales følgende i relation 
til formen: 
 
• Udviklingsforløbet skal løfte hele virksomheden på én gang – hvilket med en virksomhedsstørrelse 

for kernemålgruppen på 10-25 ansatte burde være overkommeligt – så alle i virksomheden fra top 
til bund får samme forståelse af, hvad processen skal gå ud på. 

 
• Læringsforløbet skal gerne kombinere lederudvikling, medarbejderudvikling og processtøtte i 

virksomheden. 
 

o Det kan være nødvendigt med en særlig indsats over for lederen/lederne, der i høj grad 
skal bære forandringen igennem i hverdagen, men det kan ikke anbefales at lave et forløb, 
som udelukkende omfatter lederne. 

 
o Med processtøtte i virksomheden menes løbende støtte fra konsulenter, som følger 

processen tæt og kan bistå ledelsen med råd, sparring og aflastning i den lange, seje 
forandringsproces. Dette element vil være meget afgørende for, om virksomhederne opnår 
succes med forandringerne i praksis og må derfor ikke undervurderes. 

 
• Der er stor risiko for, at forandringerne går i sig selv, når udviklingsforløbet er slut, så det særlige 

fokus forsvinder, og det bliver ”almindelig” hverdag. Det er derfor vigtigt at have en lang og grundig 
implementeringsproces – mindst 1 år, gerne længere.  

 
• Udviklingsforløbet skal tage udgangspunkt i den enkelte virksomhed. Forløbet kan sagtens være 

baseret på standardelementer, men de skal tilpasses den enkelte virksomhed og dennes behov. 
 
• Undervisningselementerne (kursusmodulerne) skal spredes over tid, så der opstår en 

vekselvirkning mellem undervisning og indlæring i hverdagen.   
 

o Af hensyn til økonomien kan kursusmodulerne evt. tages i fællesskab med andre mindre 
virksomheder.  

 
o Undervisningsstilen skal tilpasses håndværkerverdenen så meget som muligt, dvs. 

hverdagsrelateret og jordnær med så lidt envejskommunikation som muligt, samt minimal 
brug af abstrakte, teoretiske begreber. Jo tættere undervisningen ligger på medarbejdernes 
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hverdag – både indholdsmæssigt og rent fysisk – jo bedre. M.a.o. er idealet praksisnær 
undervisning på selve arbejdspladsen. Dette er måske ikke muligt at opfylde i praksis, 
særligt ikke hvis virksomhederne skal gennemføre kursusmodulerne sammen med andre 
virksomheder, men det er ikke desto mindre idealet.  

 
• Udviklingsprojektet vil være en stor mundfuld at kapere for de mindre virksomheder – både 

økonomisk og læringsmæssigt. Det anbefales derfor at opdele forløbet i mindre dele, fx som 
”Empowerment 1-2-3”, hvor man køber én del ad gangen.  

 
o Den første del kan sælges som et pilotforløb, hvor virksomhederne får mulighed for at 

afprøve metoderne og gøre sig nogle erfaringer, før de investerer i et fuldt forløb.  
 
• I det omfang der gøres brug af AMU i det nye koncept, vil det være formålstjenligt, hvis der til 

udviklingsforløbet tilknyttes en AMU-kontaktperson, som varetager hele kontaktfladen til AMU, så 
virksomheden kun behøver forholde sig til én person, som sørger for både indhold og formaliteter, 
dvs. sammensætter det rette AMU-forløb, finder underviserne, indsamler den fornødne VEU-
dokumentation blandt deltagerne, osv.  

 
 
Udbyder af det nye koncept 
 
Udbyderen af det nye ”Empowerment-light”-koncept skal ideelt leve op til følgende kriterier: 
 
1. Har kompetence til at gennemføre et langstrakt, komplekst udviklingsforløb for hele virksomheden, 

bestående af både lederudvikling, medarbejderudvikling og processtøtte i virksomheden 
 
2. Har tilstrækkelig troværdighed i branchen til, at virksomhederne ønsker at betro udbyderen en så 

omfattende og tillidskrævende opgave  
 
3. Tilbyder en økonomisk overkommelig løsning 
 
4. Har volumen til at varetage en stor og geografisk spredt indsats, hvis efterspørgslen bliver stor  
 
Kriterierne 3 og 4 peger entydigt på AMU-systemet, som dækker hele Danmark, og hvor 
virksomhederne kan få VEU-godtgørelse.  
 
Kriterierne 1 og 2 er sværere at tage stilling til. Vurderingen fra deltagerne i de undersøgte 
Empowerment-projekter er, at opgaven ligger uden for AMUs kompetenceområde, idet det kræver 
solide kompetencer inden for strategisk virksomhedsrådgivning. Om AMU lever op til kriterierne eller 
ej, kan dog ikke besvares ud fra denne analyse alene. Her er det nødvendigt at inddrage en bredere 
viden om AMUs kompetencer samt AMUs nuværende brug og image i branchen.  
 
Det skal i denne forbindelse medtænkes, at der ikke kan gives AMU-støtte til virksomhedsspecifik 
udvikling. Så skal det nye udviklingskoncept køre efter den foreslåede model, som kombinerer leder- 
og medarbejderudvikling med processtøtte i virksomheden, vil forløbet som helhed ikke være 
berettiget til AMU-støtte; kun dele af det. Den økonomiske motivation for at bruge AMU bortfalder 
således i forhold til de ikke-støtteberettigede dele af forløbet. 
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Samlet set trækker kriterierne i hver sin retning og gør det nødvendigt at tage stilling til, hvilke kriterier 
man i sidste ende ønsker at lade veje tungest. Valget er beskrevet nedenfor i form af to scenarier: 
 
• Scenarie 1: Det vigtigste er at udvikle virksomhederne  

Hvis man mener, at virksomhederne har behov for en omfattende, helhedsorienteret udvikling, og 
at Empowerment er den metode, der bedst kan bruges til dette, skal man konstruere en model, 
som giver de mindre virksomheder det mest optimale Empowerment-forløb. Dvs. en model, som 
kombinerer leder- og medarbejderudvikling med processtøtte, og som varetages af en udbyder 
med de rigtige kompetencer. Der skal stadig tages højde for de mindre virksomheders 
begrænsede økonomiske midler, men AMU figurerer i dette scenarie kun som én mulig udbyder 
blandt flere. 

 
• Scenarie 2: Det vigtigste er at benytte AMU 

Hvis man på forhånd har låst sig fast på, at det nye koncept skal køre fuldt i AMU-regi, er opgaven 
en lidt anden, nemlig at undersøge, hvordan man kan lave et nyt AMU-koncept inspireret af 
Empowerment-projektet. Formålet er naturligvis stadig at lave det bedst muligt Empowerment-
forløb for målgruppen – men inden for de rammer, som AMU-systemet nu engang giver. Dvs. 
AMU-undervisere skal kunne varetage alle elementerne, og forløbet skal designes, så det ikke 
krænker reglerne om virksomhedsspecifikke forløb. (AMU-undervisere kan dog principielt godt 
levere virksomhedsspecifikke ydelser som fx processtøtte i virksomheden, men det vil være på 
konsulentbasis uden støtteberettigelse). 

 
Når denne principielle beslutning er taget, kan udbyderne vælges, og det konkrete koncept kan 
udarbejdes i samarbejde med udbyderne. 
 
  
Udvikling af det nye koncept 
 
Uanset om man vælger scenarie 1 eller 2, må AMU qua sine økonomiske fordele forventes at indgå i 
det endelige koncept – om ikke andet til medarbejderudviklingsdelen. Det anbefales derfor at udvikle 
konceptet i en arbejdsgruppe bestående af: 
 
• Fagfolk med solid indsigt i Empowerment-metoden  
• Fagfolk med indsigt i byggebranchens kultur og adfærd 
• Fagfolk med indsigt i AMU-systemet – både regelsæt og AMU-brugen i praksis  
  
I forhold til at løfte virksomhedernes udviklingsbehov på en så (økonomisk) overkommelig måde som 
muligt, skal arbejdsgruppen afklare følgende:  
 
• Hvor meget kan man ”slanke” udviklingsforløbet, så det stadig løser opgaven? 

o Hvor få emner kan man nøjes med? 
o Hvilket omfang undervisning kan man nøjes med? 
o Hvor lidt processtøtte i virksomheden kan man nøjes med? 
o Hvor kort et samlet udviklingsforløb kan man nøjes med? 

 
• Hvor højt kan man skrue op for virksomhedernes indsats, så de stadig vil være med?  

o Hvor meget vil en virksomhed med 10-25 ansatte max. betale for et udviklingsprojekt? 
o Hvor langt et samlet udviklingsforløb vil virksomhederne forpligte sig til? 
o Hvor mange undervisningsdage vil virksomhederne højest undvære ledere og 

medarbejdere fra driften? 
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I forhold til brugen af AMU skal arbejdsgruppen afklare følgende: 
 
• Hvor virksomhedsspecifikt kan man gøre forløbet uden at krænke AMU-reglerne? 
 
• Hvordan kan modellen udformes, så den er praktisk og økonomisk gennemførlig for AMU-

skolerne? Fx skal AMU-skolerne både have de nødvendige lærere og få tilstrækkelig betaling ind – 
enten fra taxameteret knyttet til deltagerantallet eller fra konsulenthonorarer – til, at det er rentabelt 
for dem at udbyde forløbet. 

 
• Hvilke uddannelsesmål skal der anvendes til forløbet? Det skal afdækkes, om de mål, som er 

anvendt hos VAM og HUJ er de rette mål til et nyt ”Empowerment light”-koncept; om der findes 
andre relevante mål, eller om der skal udvikles nye mål. 

 
 
Markedsføring af det nye koncept 
 
Al erfaring viser, at det er svært at få de mindre virksomheder til at interessere sig for strategiske 
udviklingsprojekter. Det vil derfor – uanset om man kører efter BygSoL eller Empowerment-principper 
– kræve en massiv og vedholdende kommunikationsindsats at få virksomhederne til i større antal at 
igangsætte et udviklingsprojekt. Denne indsats kan ikke undervurderes.  
 
I den type gennemgribende udviklingsprojekter, som analysen handler om, er det vigtigt, at 
virksomhedslederne for alvor tager ejerskab for projektet og virkelig vil det. Det er ikke nok at overtale 
en virksomhedsleder til at sende sine folk på kursus – han skal selv have købt idéen med hud og hår 
og være villig til at kæmpe for den, når den møder modstand fra medarbejderne og kommer i 
konkurrence med driftsopgaverne, hvilket den uvægerligt gør. Dette vil kræve en god mængde 
personlig kommunikation fra ”sælgeren” til virksomhedslederen.  
 
Skal der søges om eksterne midler til at udvikle og afprøve det nye udviklingskoncept, er det derfor 
vigtigt at øremærke en væsentlig del af projektmidlerne til kommunikation, markedsføring og ”salg” af 
projektet over for målgruppen.  
 
Markedsføringen af det nye koncept skal troværdigt og overbevisende kommunikere, at det gavner 
både medarbejdere og virksomheden at inddrage medarbejderne mere. Jfr. afsnittet: 
”Medarbejderudvikling og øget produktivitet – et tvetydigt projektmål” vil et udviklingsprojekt, der 
ønsker at øge virksomhedens produktivitet og medarbejdernes arbejdstilfredshed via større udnyttelse 
af medarbejdernes kompetencer automatisk rejse tvivl om hvilken af de to drivkræfter, som i praksis 
vejer tungest.  
 
Denne tvivl skal overvindes, hvis i første omgang virksomhedsledelsen og i anden omgang 
medarbejderne skal give deres opbakning til projektet. 
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Bilag 1: Logistik på Byggepladsen 
 
0. Introduktion til virksomheden 
Jakon er et stort håndværksfirma i Ballerup, der udfører opgaver for professionelle bygherrer i den 
offentlige og private sektor. Firmaet består af en tømrer- og snedkerafdeling, en beton- og 
murerafdeling, en serviceafdeling og et snedkerværksted. Jakon har ca. 300 ansatte. 
 
1. Introduktion til udviklingsprojektet 
Jakon gennemførte i 2010 udviklingsprojektet: ”Logistik på byggepladsen” på en 
renoveringsopgave for TrygVesta, hvor Jakon havde storentreprisen på kompletteringen.  
Formålet var at forbedre logistikken, affaldshåndteringen og det tværfaglige samarbejde på 
byggepladsen.  
 
Projektet havde to spor: Et byggepladsinternt spor og et byggepladseksternt spor. Det 
byggepladsinterne spor handlede om samarbejdet mellem medarbejderne fra de forskellige 
fagentreprenører på pladsen. Det blev indledt med et uddannelsesforløb baseret på AMU-moduler og 
mundede ud i, at medarbejderne i fællesskab udarbejdede en procesplan og en plan for indretning af 
byggepladsen.  
 
Det byggepladseksterne spor handlede om samarbejdet med de virksomheder, der leverede og 
bortskaffede materialer på pladsen, hvilket var Stark Trælast og Marius Pedersen A/S 
Affaldsbehandling. Det forløb som en fast møderække med fokus på udvikling af processen, fx via 
indretningen af byggepladsen, nye sorteringspjecer og bestillingslister.  
 
Projektet var tilrettelagt og gennemført af Jakon selv med støtte fra Erhvervsakademiet Nordsjælland 
til sammensætning og gennemførsel af AMU-forløb. Teknologisk Institut fulgte projektet på sidelinjen 
og skrev evalueringsrapporten. Fra Jakon selv deltog den uddannelsesansvarlige, to byggeledere, en 
formand og ca. 20 håndværkere. 
 
2. Baggrund og formål 
Hvad var baggrunden for, at projektet blev sat i gang? Hvad ønsker virksomheden at opnå med det? 
 
Udviklingsprojektet foregik på 3. etape af et stort renoveringsprojekt med i alt fem etaper, som samlet 
kørte over to år. Det var et kompliceret byggeri med svære ind- og udveje og stramme tidsfrister, og 
samarbejdet mellem fagene på pladsen havde ikke været det bedste i de første to etaper. Samtidig 
opstod der et hul mellem anden og tredje etape, som gjorde det tidsmæssigt muligt at indlægge et 
fælles AMU-forløb, hvorved Jakon kunne holde på medarbejderne og samtidig opkvalificere dem til 
byggeriets efterfølgende etaper. 
 
Formålet med udviklingsprojektet var således både at optimere logistikken på byggepladsen og at 
forbedre samarbejdet. Samtidig ønskede Jakon at afprøve sin kongstanke om, at større inddragelse af 
medarbejderne skaber større arbejdsglæde og mere effektive byggeprocesser. 
 
Teknologisk Instituts evalueringsrapport tegner følgende logik for projektet:  
 
Aktiviteter:  
Opkvalificering af medarbejdere ved uddannelse på AMU-kurser 
Samarbejde mellem fagene om procesplan 
Samarbejde med leverandører om levering og afhentning  
 

⇓ 
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Mål: Arbejdsmetoder, som involverer den enkelte medarbejder i større dele af processen 
Ny organiseringsform med selvfungerende produktionsgrupper 
Samarbejde om byggepladsens indretning mv. 

⇓ 
Effekt: Øget engagement, arbejdsglæde og motivation hos den enkelte medarbejder 
Bedre arbejdsmiljø, færre fejl og større effektivitet på pladsen 
Erfaring og bidrag til en udvikling af innovativt samarbejde i branchen 
 
3. Virksomhedens forudsætninger 
Hvad er virksomhedens forudsætninger for at gennemføre udviklingsprojektet?  
 
Jakon er generelt en udviklingsorienteret virksomhed, der prioriterer kompetenceudvikling og ønsker 
mere selvledende medarbejdere. Fx har alle medarbejdere inden for de sidste par år deltaget i et 2-
dages teambuildingkursus, alle tømrerformænd har været igennem et 18 dages uddannelsesforløb, og 
der er igangsat individuelle uddannelsesforløb for alle byggeledere. Jakon har desuden tradition for at 
indgå i udviklingsprojekter og har bl.a. deltaget i et omfattende BygSol-projekt i 2004-5 og før det et 
BygLOK-projekt.  
 
Jakon er iflg. interviewpersonerne præget af en mere teamorienteret virksomhedskultur end 
byggebranchens ofte meget hierarkiske kultur. Som en af håndværkerne beskriver det:  
 

”Jakon er langt fremme med medarbejderne. Vi er mere et team, end der er en kløft 
mellem ledelse og medarbejdere. Tit andre steder er lederen en bussemand. Det vil 
Jakon ikke have. Men sådan er det i mange firmaer – at man tænker i ”de onde”, og at 
man skal passe på formanden. Jakon vil gerne have, at man er mere selvstændig og 
selv kan finde løsninger” 

 
Med til forudsætningerne hører, at Jakon har en uddannelsesansvarlig ansat, som har fokus på 
uddannelsesstrategi og kan støtte op om udviklingsprojekter med viden såvel som arbejdskraft, fx i 
forhold til hvordan et udviklingsprojekt skal udformes, og hvordan man kan overføre resultaterne til 
virksomhedens almene praksis.  
 
4. Metode 
Hvilken metode ligger til grund for projektet, og hvorfor har man valgt netop denne metode?  
 
Projektet er eksplicit baseret på principperne i BygSoL og Trimmet Byggeri/Lean Construction, som 
Jakon også har arbejdet med i et foregående udviklingsprojekt.  
 
BygSoL står for Samarbejde og Læring i Byggeriet og handler om at øge produktiviteten vha. læring 
på byggepladsen og ændring af eksisterende samarbejds- og planlægningsformer. Trimmet Byggeri 
er det danske navn for Lean Construction, der handler om at have det rette mandskab, materialer, 
materiel osv. på det rette sted på det rette tidspunkt. Lean indgår som en af hovedpillerne i BygSoL. 
(Læs mere om metoderne i bilag 4: Teorien bag udviklingsprojekterne). 
 
Denne metode blev valgt, fordi den matchede udviklingsprojektets problemstilling, som netop drejede 
sig om samarbejde og logistik. Metoden blev valgt af Jakons uddannelsesansvarlige i samråd med 
byggesagens byggeleder, som var med på Jakons tidligere BygSoL-projekt og havde gode erfaringer 
med metoden, hvorfor det oplevedes som et naturligt valg.  
 
Iflg. Jakon har ”Logistik på byggepladsen” i forhold til deres tidligere BygSoL-projekt det nye element, 
at man samarbejdede om de helt nære, konkrete ting – hvilket gav sig udtryk i bl.a. den fysiske 
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afmærkning af byggepladsen, som viste, hvor materialerne måtte stå.  
 
5. Aktiviteter  
Hvilke konkrete aktiviteter består udviklingsprojektet af? 
 
”Logistik på byggepladsen” består af følgende aktiviteter:   
 
• Et fælles AMU-baseret uddannelsesforløb på 11 dage med de andre virksomheder på 

byggepladsen. Alle virksomheder på pladsen blev inviteret til at deltage (det var dog ikke alle, der 
sagde ja). Uddannelsesforløbet skulle klæde medarbejderne på til at arbejde ud fra principperne i 
Lean – dvs. deltage aktivt i planlægning og gennemførsel af byggesagen pba. detaljeret 
logistikplanlægning. Uddannelsesforløbet mundede ud i en medarbejderudarbejdet procesplan, 
som integrerede de enkelte fag, samt en række fælles aftaler om indretning og oprydning af 
byggepladsen.  
 

• ”Fredagsmødet” – ugentlige, interne møder for alle Jakon-folkene på byggesagen, hvor man på 
tværs af hierarkiet diskuterede, hvad der var sket i den forgangne uge, og hvad der skulle ske i 
den kommende uge. 

 
• ”Mandagsmødet” – ugentlige, tværfaglige koordineringsmøder mellem formændene på pladsen 
 
• Gennemførsel af logistik på byggepladsen ud fra de øvrige Lean-principper, såsom 

leveranceplaner, byggeskemaer, opmærkning af materialer med unikt nummer til placeringen samt 
anvendelse af Byggeweb, dvs. adgang for alle medarbejdere på pladsen på tværs af fag til en pc 
med de aktuelle tegninger.  

 
• Et tæt, forpligtende samarbejde med materialeleverandør og renovationsfirma via fastlagte 

udviklingsmøder hver anden måned, hvor problemer blev identificeret og analyseret og nye 
løsninger besluttet. De nye løsninger blev implementeret, og erfaringerne blev drøftet på 
efterfølgende møder.  

 
6. Ressourceforbrug 
Hvor mange ressourcer er der brugt på projektet? 
 
Det samlede budget for projektet er i ansøgningen til BAUF 855.175 kr. Dette svarer iflg. Jakon til 
projektets reelle forbrug. Heraf er 308.600 kr. dækket af BAUF, mens Jakons egenfinansiering er 
546.575 kr.  
 
Budgettet dækker både udgifter til eksterne konsulenter og intern tid anvendt på projektet. 
 
Den eksterne finansiering af projektet opleves som nice mere end need – Jakon ville have gennemført 
projektet under alle omstændigheder. 
 
7. Medarbejderinddragelse 
I hvor høj grad er medarbejderne blevet mere inddraget som følge af projektet? 
 
Medarbejderne helt ned til den enkelte bygningsarbejder er i høj grad blevet mere inddraget via bl.a.  
udviklingen af den fælles procesplan og planen for indretning af byggepladsen. Fx har svendene selv 
bestemt, hvor indgangen til pladsen skulle være; hvor skure, materialer, containere og hejsen skulle 
stå, og hvordan affaldet skulle håndteres.  
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Den større inddragelse opleves meget positivt blandt interviewpersonerne på tværs af hierarkiet, idet 
der er en fælles opfattelse af, at den enkelte bygningsarbejder har noget at bidrage med: De er tættest 
på problemerne i produktionen; de får først øje på problemerne og har værdifuldt input til, hvordan de 
kan løses.  
 
Det er i denne forbindelse vigtigt, at ledelsen skaber en stemning, hvor medarbejderne tør sige deres 
mening og fx fortælle, hvis noget ikke fungerer hensigtsmæssigt. Dvs. der kræves en åbenhed og 
imødekommenhed hos byggeledelsen: 
 

”Man skal vise, at man som leder bliver glad for at få feedback” 
 
Når begge parter er med på den, opleves det som en win-win-situation, hvor byggelederen får nyttigt 
input, samtidig med at medarbejderne føler sig værdifulde og kan påvirke deres egen hverdag, hvilket 
skaber større arbejdsglæde og motivation – og større tiltro og ejerskab til de planer og aftaler, der 
bliver indgået. 
 

”At blive taget med i beslutningerne i en sådan grad er usædvanligt, og det blomstrer 
medarbejderne af”  

 
Interviewpersonerne er entydigt enige i projektets grundidé om, at større medarbejderinddragelse 
generelt ikke bare gavner medarbejdertilfredsheden, men også virksomhedens produktivitet. 
 
Samtidig betones det blandt medarbejderne, at håndværkerne har forskellige ambitionsniveauer, og at 
virksomheden skal tage højde for dette, så det også er tilladt ikke at ønske sig mere ansvar: 
 

”Her er der plads til, at man bliver inddraget, hvis man vil, men det er også helt 
acceptabelt, hvis man bare vil være arme og ben. Det er godt – der skal ikke påduttes 
folk et ansvar, de ikke vil have” 

 
Den positive oplevelse med øget inddragelse skaber forventninger hos medarbejderne om at blive 
tilsvarende inddraget i kommende byggesager. Deres generelle forventninger til deres arbejdsrolle er 
således blevet løftet. 
 
8. Ekstern konsulentstøtte 
Hvordan har projektet anvendt ekstern konsulentstøtte? 
 
Jakon har selv tilrettelagt og gennemført udviklingsprojektet og har kun fået støtte fra 
Erhvervsakademiet Nordsjælland til sammensætning og gennemførsel af AMU-forløbet.  
 
Dette var muligt, fordi Jakon selv havde de nødvendige kompetencer, erfaringer og ressourcer, dels 
via deltagelsen i tidligere, lignende udviklingsprojekter, dels fordi Jakon har en uddannelsesansvarlig 
ansat. Den uddannelsesansvarlige fungerede således som en ressource i projektet og var med til at 
aflaste byggelederen, som ikke på egen hånd kunne have afsat tilstrækkeligt tid fra den almindelige 
drift (”de kontraktlige opgaver”) til at tilgodese udviklingsprojektet fuldt ud. 
 
9. Brugen af AMU 
Hvordan er AMU anvendt i projektet? 
 
Jakon ønskede at sammensætte et udviklingsforløb, som kunne forbedre samarbejdet og logistikken 
på byggepladsen og sætte fokus på overholdelse af tidsfrister. De forventede at skulle udvikle et 
forløb med ekstern konsulentstøtte, men stødte på AMU-pjecen ”AMU medvirker til en bedre 
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byggeproces” og fandt, at case 3: ”Er det afgørende, at der bygges fejlfrit og afleveres til tiden?” 
meget præcist matchede det, de ville. 
  

 ”Vi faldt omgående for AMU-casen. Den passede som fod i hose” 
 
Jakon tog derfor kontakt til en AMU-skole og fik på kort tid i dialog med skolen sammensat et forløb 
med udgangspunkt i de fire AMU-mål, casen anbefaler – kombineret med modulet: ”Anvendelse af 
5S-modellen”, som omhandlede den Lean-tankegang, Jakon gerne ville sætte fokus på i forhold til 
affaldshåndtering. Underviserne omformede AMU-materialet, så det tog udgangspunkt i data fra 
Jakons konkrete byggesag og herved blev mere relevant og genkendeligt for deltagerne.  
 
AMU-kurset blev afholdt på byggepladsen i lokaler, som bygherren stillede til rådighed. Det bestod af 
6 AMU-moduler gennemført som 11 dages kursus. Modulerne kunne gennemføres 2 dage kortere end 
normalt, fordi de blev gennemført i sammenhæng. Uddannelsesforløbet blev indledt med ½-dags 
socialt arrangement (skydebaneøvelse mm.)  
 
Der blev anvendt følgende AMU-uddannelsesmål: 
• Opstart af bygge- og anlægsprojekter (43577) 
• Planlægningsmetoder i bygge- og anlægsbranchen (43578) 
• Byggepladslogistik (43749) 
• Anvendelse af bygge- og anlægstegninger (45542) 
• Anvendelse af 5S-modellen for operatører (43937) 
• Udførelse af APV mv. i små bygge- og anlægsvirksomheder (44871) 
 
På AMU-forløbet deltog håndværkere, formænd og byggeledere fra Jakons tømrer- og snedkerteam 
samt ventilationsfolk, gulvmænd og CTS- installatører fra de andre fagentreprenører. Håndværkerne 
arbejdede på kurset i blandede grupper, så de lærte hinanden at kende på tværs af virksomheder. 
 
Kursusdeltagerne har overordnet en positiv oplevelse af AMU-forløbet. Særligt fremhæves arbejdet 
med den fælles procesplan, Lean-modulet og det indledende sociale arrangement, hvor 
medarbejderne fra de forskellige fag arbejdede på tværs og lærte hinanden at kende.  
 

”Bare det at sidde sammen os fag, der krydsede hinanden, var en god ting – det var 
næsten lige meget, hvad vi havde lavet sammen”  

 
Det opleves dog også blandt håndværkerne som uvant og anstrengende – og unødvendigt i forhold til 
det indlærte – at sidde på skolebænken to uger i træk. 
 
Mht. valg af AMU-udbyder havde Jakon i forvejen et tæt samarbejde med Erhvervsakadademiet 
Nordsjælland om forskellige kompetenceudviklingsforløb, bl.a. et teambuildingkursus for hele 
virksomheden og et formandskursus. Det var derfor oplagt at tage kontakt til Erhvervsakademiet, som 
havde indsigt i Jakons mentalitet og arbejdsmetoder.  
 
Generelt oplever Jakon AMU som en egnet og kompetent aktør til kompetenceudvikling både af 
ledere og medarbejdere. Der er qua støtteordningerne et stort økonomisk incitament for at bruge AMU 
frem for private konsulentfirmaer. Jakon har dog selv benyttet privat konsulenthjælp til deres 
individuelle byggeleder-udviklingsforløb. 
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10. Resultater  
Hvor vellykket var projektet, og hvad kom der ud af det?  
 
Projektet var meget vellykket. Samlet set blev der iflg. Teknologisk Instituts evalueringsrapport skabt 
en proces, som gennem inddragelse af medarbejderes potentialer og leverandørers kompetencer 
resulterede i en meget velkørende byggeplads: Byggeriet blev gennemført hurtigere end planlagt (før 
frist), og det var muligt at indarbejde bygherreønsker undervejs i processen. Omfanget af fejl og 
mangler var meget begrænset, og de blev oprettet hurtigt.  
 
Resultatet af de enkelte spor beskrives nedenfor. 
 
Resultat af det byggepladsinterne spor: 
Deltagelsen i det indledende AMU-forløb betød, at medarbejderne fra de forskellige firmaer lærte 
hinanden at kende og efterfølgende havde et langt bedre samarbejde end før. Der blev således iflg. 
projektdeltagerne skabt et arbejdsmiljø, hvor man havde det godt sammen, og hvor der var 
sammenhold og større åbenhed og tillid. Udfordringer blev taget op løbende – man bevægede sig fra 
problemer/bøvl til løsninger, der blev afholdt bedre formandsmøder, og man var mere opmærksom på 
de fælles aftaler. Desuden var der tid til at fokusere på arbejdsmiljø.  
 

”Det blev en fælles mission, at nu skal det fungere” (siger en håndværker) 
 
”Det var en smidigere proces – meget sjovere. Alt det pres og øv, som var oplevet 
tidligere, var væk” (siger en byggeleder) 
 
”Det gav en tværfaglig dialog – folk kunne snakke sammen. Nu var man fælles om det, i 
stedet for at være hvert fag for sig selv og have en dårlig stemning. Det at man kunne 
snakke sammen gav noget utroligt. Det er usædvanligt for byggepladser, men alle burde 
gøre det” (siger en formand) 

 
Konkret resulterede AMU-forløbet i en medarbejderudviklet procesplan, som integrerede de enkelte 
fag. Den fælles procesplan havde stor robusthed og medførte indsigt i hinandens opgaver, forståelse 
for hinandens tidsplaner og en mere hensigtsmæssig ”sammenfletning” af de enkelte fag, hvilket 
betød en tidsforkortelse på to dage i forhold til byggelederens egen procesplan. For medarbejderne 
gav dét at være med til at lave procesplanen en større tro på og ejerskab til planen og et større 
engagement end sædvanligt:  
 

”Det var sjovt at være med til at bestemme sin egen tidsplan – tit brokker man sig over, 
at man ikke har tid, men nu ramte vi den samme tid som byggelederens. Vi fik en større 
forståelse for, hvad der foregår end ellers” 
 
”Når man har været med til at lave planen, tror man også på den. Hvis man ser en plan, 
andre har lavet, tænker man straks: Det kan jeg ikke nå!”. 

 
AMU-forløbet resulterede desuden i en række aftaler om indretningen af byggepladsen, som sikrede, 
at alle kunne komme til, at man ikke var i vejen for hinanden, og at man samlet set fik en ryddelig 
byggeplads. Fx blev det aftalt, hvor man måtte placere materialer og affald, og der blev lavet 
respektzoner langs væggene og en fælles vendeplads. Det blev også besluttet, at alle materialer 
skulle stå på paller, så de var nemme at flytte om nødvendigt. Herefter blev der lavet en opmærkning 
af byggepladsen, så man rent fysisk kunne se, hvor man måtte placere materialer, osv.  Ligeledes 
blev der lavet aftaler om oprydning – eksempelvis om altid at tage affaldet med sig, når man gik til 
pause, så oprydning blev en daglig frem for ugentlig foreteelse.  
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Aftalerne blev langt hen ad vejen overholdt i den efterfølgende byggeperiode – også blandt de parter, 
som ikke havde deltaget i AMU-forløbet og dermed ikke havde samme ejerskab – bl.a. fordi aftalerne 
blev håndhævet af den enkelte medarbejder:  
 

”Det var nemt at sige til andre, når de gjorde noget forkert, fordi vi havde aftalt det i 
fællesskab”  

 
Fredagsmøderne med alle Jakons interne folk på byggesagen gav medarbejderne indsigt i helheden, 
og byggeledelsen fik input og erfaringer fra folkene – både på og mellem møderne:  
 

”Flere kom og gav besked, hvis tingene ikke fungerede”.  
 
Fredagsmødet betød desuden, at formændene var godt klædt på til det efterfølgende mandagsmøde 
med de andre formænd på pladsen. Det samme gjaldt dog ikke altid de øvrige formænd, som i mindre 
grad var klædt på og beslutningsdygtige. 
 
Pc’en med Byggeweb synes primært at have været anvendt af formænd og byggeledere, da den 
enkelte håndværker for sjældent havde brug for information til at kunne huske, hvordan man fandt 
frem til det på pc’en, når behovet opstod. 
 
Samlet set forstærkede iflg. evalueringsrapporten de mange forskellige positive tiltag hinanden i en 
positiv cirkel: På AMU-forløbet skabtes et gensidigt kendskab og fælles planer og aftaler som 
medførte, at man engageret turde tage ansvar for arbejdet. Dette ansvar og engagement gjorde, at 
man blev mere hjælpsom, fleksibel og havde fokus på løsninger. Dette løsningsfokus og 
hjælpsomheden forøgede igen det gensidige kendskab og styrkede de fælles planer, osv. 
 
Resultat af det byggepladsinterne spor: 
De regelmæssige udviklingsmøder med materialeleverandøren og renovationsfirmaet betød, at der 
opstod en gensidig inspiration og vilje til at løse akutte problemer. Konkret resulterede 
udviklingsarbejdet i nye hjælpemidler, som gjorde det nemt for medarbejderne at bestille, rydde op og 
sortere affald korrekt.  
 
Hvad angår levering ind på byggepladsen, blev der udviklet særlige bestillingslister og 
leveranceplaner, som gav en sikrere og nemmere bestilling, hvor man sjældent var i tvivl om, hvad der 
var til hvem og hvor, dvs. ingen usikkerhed om placering af materialer. Der skete også en forøget 
bestilling af materialer på fixmål, hvorved man undgik afkortning på stedet, der både støver og skaber 
affald.  
 
Hvad angår levering ud af byggepladsen, betød inddragelsen af renovationsfirmaet tidligt i 
planlægningen, at de kunne bruges som sparringspartner frem for blot leverandør. Der blev på 
affaldsområdet udviklet en ny containermæssig løsning (i forhold til størrelse og placering), som var 
tilpasset byggepladsen og gjorde det lettere at holde byggepladsen ryddelig. Der blev desuden 
udarbejdet et bestillingsskema, en informationspjece vedr. affaldssortering og priser, som 
understøttedes af piktogrammer på containerne samt et nummereringssystem til containerne. 
 
Samlet set blev der skabt en for alle parter mere hensigtsmæssig indretning af byggepladsen, og 
resultatet var mindre affald – renovationsfirmaet noterede i løbet af byggesagen et markant fald i 
affaldsmængderne – færre kørsler og dermed en mindre miljøbelastning. 
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Opsamlingsvist fremhæver projektdeltagerne følgende udviklingsaktiviteter som særligt effektfulde: 
 
• Det tværgående opstartsforløb   
• Den medarbejderudviklede procesplan, som var kortere end byggelederens = en stor aha-

oplevelse 
• Modulet om anvendelse af 5S-modellen 
• Fredagsmøder med alle Jakons folk på byggesagen 
• Fælles aftaler om respektzoner, afstand til vægge og placering af materialer og affald, hvor det 

ikke generer andre 
• Den fysiske opmærkning af byggepladsen: ”Folk kommer og går på en byggeplads – så er de fx 

væk en måned og kommer tilbage, så det er svært at involvere dem. Derfor er det godt med en 
fysisk opmærkning, respektzoner til vægge o.lign.”  

• Det tætte samarbejde med leverandørerne (materialeleverandør og renovationsfirma) 
 
11. Effekt på bundlinjen 
Har projektet haft en effekt på bundlinjen? 
 
Alle 12 afleveringer over den 2-årige byggesag blev afleveret til tiden, og der var markant færre 
mangler end sædvanligt.  
 
Jakon har ikke herudover målt effekten i kroner og ører, men er overbevist om, at det betaler sig at 
sætte større fokus på samarbejde, logistik og ryddelighed via større inddragelse af medarbejderne.  
 

”Det er ikke vigtigt for os at måle i kroner at øre. At skabe engagement og en 
velfungerende byggeplads, det giver i sig selv økonomi – det tror vi på” 

 
12. Forankring i virksomheden 
Hvor godt er resultaterne forankret i virksomheden efter projektets afslutning?  
 
Udviklingsprojektet foregik på den tredje af byggeriets fem etaper, men på trods af projektdeltagernes 
store tilfredshed med resultaterne, blev de ikke som helhed båret med til de sidste to etaper. Det viste 
sig svært at fastholde den nye samarbejdsform over tid og ikke forfalde til gamle vaner, og konkret 
blev der hverken lavet en medarbejderudviklet procesplan eller en plan for byggepladsindretningen 
efterfølgende. Dette begrundes af projektdeltagerne med, at der ikke blev afsat tilstrækkelig tid hertil, 
og at gamle vaner er svære at bryde. De nye vaner var tilsyneladende afhængige af projektets særlige 
fokus – projektet som katalysator – for at overleve:  
 

”Vi havde fokus i projektet og holdt møder i projektgruppen, men da det stoppede, faldt vi 
tilbage i den gamle gænge igen” 

 
Projektet har dog gjort stort indtryk på de interviewede projektdeltagerne, som personligt har taget 
meget med sig. Resultaterne er således solidt forankret i de enkelte medarbejdere og mellemledere. 
Det er så op til ledelsen at sætte de rigtige rammer op, så de nye kompetencer og samarbejdsformer 
kan komme i spil – fx ved at indlægge tid til planlægning i byggeriets opstartsfase frem for en lodret 
opstart. 
 
Generelt er resultaterne fra projektet ikke på interviewtidspunktet udbredt til den øvrige virksomhed. 
Jakon er imidlertid fuldt opmærksom på problematikken:  
 

”Det er en erkendelse, at vi skal yde en indsats, hvis det skal med fra den ene 
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 byggeplads til den næste, og det gør vi. Resultaterne fra projektet er så gode, at dem vil 
 vi have gennemført på andre byggepladser. Det skal sive ned gennem organisationen”  
 
Jakon har derfor i 2011 igangsat forskellige tiltag for at sprede ”det glade budskab”: 
 
• Der er lavet en tjekliste fra projektet som inspiration til nye byggesager i Jakon, hvor man får gode 

råd om bl.a. opstart, opsamlingsmøder og inddragelse af medarbejdere og leverandører i 
byggepladsindretningen. 

• Renovationsfirmaets informationspjece om kildesortering og priser er sendt ud i hele 
virksomheden. 

• Den uddannelsesansvarlige søger personligt at ”sælge” metoden til udvalgte byggeledere, der skal 
til at starte egnede byggesager. 

• I 2011 kører der en intern kampagne i Jakon med fokus på daglig oprydning og rengøring, 
transport af affald, affaldssortering og materialebestilling. Jakon søger med pjecer, plakater, t-
shirts og særlige oprydningsstationer på alle byggepladser at skabe opmærksomhed omkring 
oprydning, ud fra mottoet: ”Rod koster kassen – ryd op på pladsen!” 

 
Erfaringer fra projektet indgår desuden i et nyt udviklingsprojekt vedr. afprøvning af et digitalt 
produktionskort. 
 
13. Udfordringer 
Hvilke udfordringer har projektet mødt, og hvordan er de taklet? 
 
Projektet har mødt en række udfordringer af forskellig størrelse og karakter: 
 
• Udfordringer vedr. det tværfaglige samarbejde på byggepladsen: 
 

o Manglende opbakning til AMU-forløbet: Det var en udfordring for projektet, at de øvrige fag på 
byggepladsen skulle deltage i AMU-forløbet af egen fri vilje, da det ikke var en del af 
kontrakten. Det betød, at kun ventilationsfolkene, gulvmændene og CTS- installatørerne 
deltog, mens elektrikerne, malerne, VVS-erne og nedriverne valgte ikke at deltage. Det var 
således ikke alle fagene, der havde været med til at lave aftaler om oprydning og indretning af 
byggepladsen, og alle havde dermed ikke de samme forudsætninger for at forstå og acceptere 
aftalerne. 

 
o Opsamling på aftaler: Der var ikke tilstrækkelig løbende, fælles opsamling til, at nytilkomne 

medarbejdere fik ejerskab til de aftaler, der blev indgået i opstartsforløbet:  
”Det var et problem, at der kom flere folk på senere, der ikke have været med til at planlægge 
og ikke havde ejerskab, og deres dårlige holdning smittede af på de andre”  

 
o Formændenes mandat: De andre virksomheders formænd havde ikke samme 

beslutningsmandat og var ikke klædt på til det koordinerende mandagsmøde i samme grad 
som Jakons formænd  
 

• Udfordringer vedr. forankring:  
 

o Da udviklingsprojektet stoppede, forsvandt dets særlige fokus – og med dét forsvandt den nye 
praksis, og de gamle vaner overtog på de næste etaper af byggeriet, på trods af alle parters 
udtrykte tilfredshed med arbejdsformen. 

 
o Ligeledes blev den nye praksis ikke automatisk overført til virksomhedens generelle praksis. 
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Dette kræver en selvstændig indsats – så at sige et ”projekt oven på projektet”. 
 

o Det giver frustration hos medarbejderne, som har fået skabt høje forventninger til inddragelsen, 
når disse forventninger ikke indfries i efterfølgende byggeprojekter. 

 
Herudover vurderes udviklingsprojektet at ligge for sent i byggeprojektet (på tredje etape) – det ville 
have haft større effekt, hvis det havde ligget i starten af byggeriet. 
 
14. Udviklingsstrategi 
Hvad er udviklingsstrategien bag projektet? 
 
”Logistik på byggepladsen” er et byggeplads-udviklingsprojekt og dermed pr. definition i fare for, at 
resultaterne ikke overføres til efterfølgende byggesager og til virksomheden som helhed. 
 
Jakons erfaring fra tidligere udviklingsprojekter er, at selv succesrige projekter ofte ender som en 
rapport, der samler støv på hylden. Man har bl.a. af denne grund ansat en uddannelsesansvarlig, som 
skal sørge for, at det ikke sker.  
 
Holdningen hos Jakons uddannelsesansvarlige er, at byggeplads-udviklingsprojekter altid bør ske i 
sammenhæng med virksomhedens samlede udviklingsstrategi, så de ikke kommer til at fungere som 
enkeltstående tiltag. ”Logistik på byggepladsen” skal således ses i sammenhæng med Jakons 
generelle udvikling af medarbejderne henimod større selvledelse via diverse uddannelsesforløb.  
 
En kombination af generelle virksomhedstiltag og selvstændige byggeplads-udviklingsprojekter, hvor 
nye metoder kan afprøves, vurderes at være det mest hensigtsmæssige.  
 
15. Relevans for mindre virksomheder 
Hvilke elementer af projektet er relevante for virksomheder med 10-25 ansatte? 
 
”Logistik på byggepladsen” er som helhed meget afhængig af Jakons hovedentreprenør-lignende 
rolle, hvor Jakon har været primus motor for det tværfaglige forløb, som bl.a. resulterede i en fælles 
procesplan og fælles aftalt indretning af byggepladsen. Det vurderes ikke relevant for en 
underentreprenør på egen hånd at igangsætte et lignende forløb.  
 
Derimod vurderer projektdeltagerne enkeltelementer fra projektet at være meget relevante. De 
nævner følgende:  
 

• Generelt at inddrage medarbejderne mere  
 
• At skabe en åben, mindre hierarkisk kultur, hvor medarbejderne har lyst til at give feedback til 

ledelsen og fx fortælle, hvis noget på pladsen fungerer uhensigtsmæssigt  
 
• Fredagsmøder med alle på byggepladsen: ”Mester farer nok rundt hele tiden, derfor er det 

godt at holde et ugentligt møde. På mødet får man som leder meget viden, og man kan stille 
spørgsmål i god tid, så man får et godt flow og undgår stop i produktionen. Så man får som 
leder værdifuldt input, og medarbejderne værdsætter, at man tager sig tid til det” 

 
• Inddragelse af medarbejderne i tidsplanlægningen 
 
• Gennemtænkning af logistikken på byggepladsen, bl.a. byggepladsens indretning 
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• Alle har gavn af en ryddelig byggeplads, uanset om den er stor eller lille 
 
16. Learnings fra projektet 
Hvad kan man lære af projektet? 
 
Man kan drage følgende læring af forløbet: 
 

• Rammerne skal være på plads, for at et udviklingsprojekt bliver en succes. Man skal afsætte 
den fornødne tid og ressourcer og få de rigtige folk med, som er engagerede og vil det. 

 
• Et defineret udviklingsprojekt bidrager ikke kun med ekstra ressourcer til bestemte aktiviteter - 

men i høj grad også til at sætte fokus. Nye vaner fordamper hurtigt, når udviklingsprojektets 
fokus forsvinder. 

• Man skal gå helhjertet ind i udviklingsprojektet ved at følge op og sørge for, at de gode 
resultater føres videre, så virksomhedens vaner ændres permanent og ikke blot forbigående. 

 
o Man skal herunder have en plan for, hvordan udviklingsprojektets resultater forankres. 

 
• Medarbejderne har værdifulde input og kan bidrage til en mere effektiv byggeproces. 
 
• Større medarbejderinddragelse er meget afhængig af den enkelte leders holdning: ”I vores 

team vil ledelsen gerne have vores input, sådan er det ikke i de andre teams”  
 

• Procesplanen kan med fordel udarbejdes af dem, der skal følge den. 
 
• Man skal gøre det klart for deltagerne, at nogen ikke prøver at maksimere på andres 

bekostning. 
 

• Man skal sørge for, at medarbejderne hurtigt oplever en succes med den ændrede praksis: 
”Hvis man skal gøre noget uvant, kan man ikke vente to år på at se, om det virker”  

• Større inddragelse løfter medarbejdernes forventninger – hvilket kan skabe frustration, hvis de 
næste byggesager kører på ”den gammeldags” facon med lodret opstart uden inddragelse af 
medarbejderne i planlægningen. 

 
• I et byggeplads-udviklingsprojekt får man mest ud af indsatsen, hvis alle fagene på pladsen er 

med.  
 

o Det kan betale sig at afsætte tid til en god opstart med planlægning og dannelse af 
fællesskab – især når projektet er presset i tid! 

 
o Man skal have alle fag med på opstartsforløbet – hvis ikke alle er med, skal de store 

fag føre an. 
 

o Man skal huske en løbende opfølgning for at bevare motivation og konsensus, så man 
ikke ”falder af på den” og vender tilbage til fortidens dårligdomme i løbet af en lang 
byggeperiode. Ikke mindst af hensyn til de nye folk, som løbende kommer på 
byggesagen og ikke har været med i opstartsforløbet. 
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� Man skal følge op på indgåede aftaler, og de skal kunne ses/læses på pladsen. 

o Det kan betale sig at få leverandører og affaldsfolk med til at indrette byggepladsen. 
Leverandørerne kan med fordel gøres til konsulenter/sparringspartnere. 

 
� Man skal bruge en fast procedure for udviklingsmøder: problem → ideer til 

løsning → afprøvning på pladsen → færdig løsning. 
 

� Man skal sætte samarbejdet på dagsordenen – og evaluere løbende. 
 

• Enkeltstående udviklingsprojekter uden sammenhæng med virksomhedens strategi er spild af 
tid og ressourcer. 

 
17. Deltagernes råd til Dansk Byggeri 
Hvordan kan Dansk Byggeri hjælpe de mindre virksomheder med at udvikle deres virksomheder?  
 
Interviewpersonerne har følgende råd: 
 

• Udbred kendskabet til AMU-pjecen: ”AMU medvirker til en bedre byggeproces” 
 

• Prøv at forbedre AMUs image: ”Amu kan mere end de fleste ved. Folk har en helt forkert 
opfattelse af AMU”  

 
• Anbefal virksomhederne at tage kontakt til en erhvervsskole og få råd og vejledning til deres 

udviklingsforløb: ”Erhvervsskolerne vil gerne, og de har også folkene til det”  
 

• Udarbejd en manual for byggeplads-udviklingsprojekter à la ”Logistik på byggepladsen” – en 
udfoldet version af AMU-pjecen, hvor man får forklaret fra A til Z, hvordan man gør det i 
praksis – fra opstart over gennemførsel til forankring i virksomheden. En manual vil gøre det 
nemmere for virksomheder uden forhåndskendskab at gå i gang. 

 
• Fortæl succeshistorier om, hvad andre har gjort, og hvad der virker! 
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Bilag 2: Nytænkning af kompetenceudvikling af medarbejdere i Enemærke & Petersen 
 
0. Intro til virksomheden 
Enermærke & Petersen (E&P) er en entreprenørvirksomhed, som arbejder i hoved- og totalentrepriser 
og i partnering. E&P udfører nybyggeri, renovering og bygningsvedligehold og er koncentreret om 
boligsektoren, institutioner og erhverv. Virksomheden har ca. 500 ansatte.  
 
1. Introduktion til udviklingsprojektet 
”Nytænkning af kompetenceudvikling” kørte som et udviklingsprojekt på en stor partneringsag: 
renovering af Urbanplanen U2, som var en 3-årig facaderenovering for et almennyttigt boligselskab.  
 
Projektets formål var at øge produktiviteten via øget medarbejderinddragelse og selvledende sjak.  
Idéen var at løfte kompetencerne hos byggeprojektets medarbejdergruppe på én gang via praksisnær 
læring, hvor medarbejderne på regelmæssige udviklingsmøder blev klædt på til at arbejde i 
selvledende sjak. Udviklingsmøderne var AMU-baserede og blev suppleret med et 
lederudviklingsforløb. Som led i projektet registrerede medarbejderne i stort omfang produktionsdata, 
som blev analyseret og anvendt til løbende effektivisering. Samtidig udviklede projektet en ”digital 
skurbog”, hvor håndværkerne skulle registrere produktionsdata og indarbejde kvalitetssikring i 
akkorden.  
 
Primus motor på udviklingsprojektet var projektlederen med det overordnede ansvar for produktionen 
på byggesagen. Alle E&P-medarbejdere på byggesagen deltog i projektet, hvilket vil sige ca. 15 i 
byggeledelsen og 70 håndværkere, da der var flest mand på sagen.  
 
Udviklingsprojektet blev gennemført i samspil med en række eksterne konsulenter fra hhv.  
PKEConsult, SBi og EUC Nord. 
 
2. Baggrund og formål 
Hvad var baggrunden for, at projektet blev sat i gang? Hvad ønsker virksomheden at opnå med det? 
 
Renoveringen af Urbanplanen U2 var en stor, langvarig partnering-byggesag for Boligforeningen 3B, 
som er en udviklingsorienteret, BygSoL-inspireret bygherre. Dette gjorde det til et oplagt sted for E&P 
at afprøve nye tiltag:  
 

”Det lå i luften, at det var et byggeprojekt, hvor man kunne afprøve lidt forskelligt, og t det 
var bygherren indforstået med” 

 
Der kørte således på forhånd en række andre udviklingsprojekter på sagen lige fra programmerings-
fasen af, som handlede om bl.a. værdiskabelse, beboerinddragelse og produktoptimering. Givet 
sagens langstrakte forløb med gode muligheder for at opnå gentagelseseffekt, var det oplagt at søge 
at optimere tidsforbruget i produktionen, og E&P havde en tro på, at dette kunne lade sig gøre via 
større inddragelse af medarbejderne.  
 
Samtidig havde den produktionsansvarlige leder et generelt ønske om at skabe en mere ligeværdig 
kultur, hvor ledelse og medarbejdere arbejder ud fra fælles mål, og hvor medarbejderne anvender 
deres fulde kompetencer.  
 

”Medarbejderne vil gerne lave et kvalitetsarbejde, men det kræver, at de føler, at de er 
med på råd og ikke bare en ressource, der bliver lukket ud af et skab, når jeg har brug 
for dem” 
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”Hvis et så stort projekt skulle nås til tiden, og jeg ikke skulle ende i klassiske kampe og 
akkordslagsmål mellem mig og dem, så var jeg nødt til at se tingene fra en anden vinkel. 
Jeg ville gerne i samme båd som dem” 

 
Det blev derfor besluttet at igangsætte et nyt udviklingsprojekt på sagen.  
 
3. Virksomhedens forudsætninger 
Hvad er virksomhedens forudsætninger for at gennemføre udviklingsprojektet?  
 
E&P har stor tradition for at arbejde med udviklingsprojekter. EP har implementeret Lean i hele 
virksomheden og har tidligere deltaget i et BygSoL-projekt. 
 
4. Metode 
Hvilken metode ligger til grund for projektet, og hvorfor har man valgt netop denne metode?  
 
Projektet er baseret på BygSoL-principper om inddragelse af medarbejderne, fokus på samarbejde og 
læring på byggepladsen, stormøder på tværs af virksomhedshierarkiet, brugen af Last Planner 
System og systematisk evaluering. (Læs mere om metoden i bilag 4: Teorien bag 
udviklingsprojekterne). 
 
Metoden blev anbefalet af en konsulent fra PKEConsult, som var med på et af de øvrige 
udviklingsprojekter på byggesagen, og blev oplevet som et naturligt valg, i og med E&P har 
implementeret Lean i hele virksomheden og desuden har erfaringer med BygSoL.  
 
”Nytænkning af kompetenceudvikling” opleves af projektdeltagerne som et endnu dybere skridt i 
BygSoL/Lean-retningen – som en dybdegående Lean-proces, der inddrager medarbejderne endnu 
mere samt analyserer og synliggør produktiviteten: 
 

”Vi skummer fløden på Lean” 
 
5. Aktiviteter 
Hvilke konkrete aktiviteter består udviklingsprojektet af? 
 
Projektet består af følgende kompetenceudviklingsaktiviteter: 
 
• UrbanSpejlet: Et udviklingsmøde hver 14. dag for alle E&Ps ledere og medarbejdere på 

byggepladsen, hvor medarbejderne blev klædt på til at arbejde mere selvstyrende. Møderne 
omtales som ”en skole på byggepladsen” med fokus på læring, samarbejde, værdiskabelse, 
optimering af proces og produkt samt systematisk erfaringsopsamling. Det foregik som et åbent 
forum med en blanding af diskussion og undervisning med indlagte opgaver. UrbanSpejl-møderne 
kørte over en lang periode på ca. 2 1/2 år. Møderne blev afviklet i regi af AMU og er nærmere 
beskrevet i afsnittet: ”Brugen af AMU.”  

 
• Kompetencevurdering af sjakkene: Der blev på basis af Urbanspejlmøderne lavet en 

kompetencevurdering (IKV) i forhold til uddannelsesmålene i sjaklederuddannelsen. Sjakkene 
vurderede selv, hvor deres færdigheder og kompetencer lå i forhold til uddannelsesmålene. Dette 
mundede ud i en uddannelsesplan, som viste, hvor den enkelte medarbejder lå i forhold til 
Sjakbajsuddannelsen – dvs. hvad han på basis af projektet havde lært, og hvad han manglede at 
lære.  

 
• Et lederudviklingsforløb for byggelederne under navnet: ”Ledelse med hjerne og hjerte”. Forløbet 
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skulle lære byggelederne at samarbejde, at støtte de selvstyrende teams og at håndtere egen 
stress. Forløbet bestod af fire kursusmoduler, fulgt op med personlig coaching. Det blev indledt 
med en afdækning af den enkeltes personprofil og teamprofilen for lederteamet ud fra HBDI: ”The 
whole brain thinking”.  Forløbet kørte i sidste del af udviklingsprojektet og varede ca. 1 år.  

 
• Forumteater: En teatertrup gennemspillede genkendelige konfliktsituationer baseret på den 

”gammeldags” branchekultur, hvor tilskuerne blev bedt om at intervenere – for herved at 
synliggøre de nye, ønskede værdier om ligeværdighed mellem ledelse og medarbejdere, 
forståelse for kollegaens situation, etc. 

 
Der blev pba. kompetenceudviklingsaktiviteterne igangsat følgende nye aktiviteter/praksisser i 
projektperioden: 
 

• Fælles skurvogn for alle E&Ps medarbejdere på byggesagen  
 
• Mere selvledende sjak, hvor alle i sjakket deltog i planlægningen og fordelingen af arbejdet. Bl.a. 

skulle sjakkene finde frem til et fælles taktslag, således at de enkelte sjak – fx havesjakket, 
indgangssjakket og snedkersjakket – brugte samme tid på at færdiggøre en opgang.  

 
• Dyberegående arbejde med Last Planner System – fx overførsel af information mellem 

Urbanspejlmødet og det ugentlige formandsmøde; formandsmøder tilpasset taktslaget i 
byggerytmen. 

 
• Registrering og bearbejdning af produktionsdata mhp. optimering: Håndværkerne registrerede 

deres tidsforbrug ikke blot på det sjak, de arbejdede i, men ned på blokke og opgange, så det var 
muligt for den tilknyttede SBI-forsker at måle tidsforbruget på de enkelte bygningsdele. SBi målte 
således løbende produktiviteten i byggesagen og kunne hermed dokumentere effekten af de tiltag, 
der blev gjort undervejs. 

 
• Udarbejdelse af prototypen på en ”digital skurbog”, der dokumenterer produkt og proces og 

akkordregnskaber. Skurbogen skulle på samme tid opsamle produktionsdata til Lean-processen 
og timeregistrering til lønsystemet. Skurbogen blev udviklet nedefra med udgangspunkt i 
håndværkernes behov.  

 
• Indarbejde kvalitetssikring i akkorden: Medarbejderne varetog selv kvalitetssikringen af deres 

arbejde via fotodokumentation.  
 
• To-dages ekskursion for alle medarbejdere på sagen som alternativ til en individuel bonus. 
 
 
6. Ressourceforbrug 
Hvor mange ressourcer er der brugt på projektet? 
 
Projektet har i alt kostet ca. 2 mio. kr. Dette beløb dækker både interne timer og eksterne 
konsulenttimer. 
 
Heraf har BAUF støttet med 600 t.kr., og E&P har modtaget ca. 400 t.kr. i VEU-godtgørelse. Dvs. 
projektet har kostet projektdeltagerne ca. 1 mio. kr. Dette beløb er ikke finansieret af E&P direkte, men 
af selve byggesagen, der var en partneringsag.  
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Finansiering fra BAUF betød, at udviklingsprojektet fik et større omfang og højere ambitionsniveau, 
end det ellers ville have haft, men det ville formentlig være blevet gennemført alligevel. Støtten 
vurderes især at have gjort det muligt at anvende eksterne konsulenter til forløbet. 
 
7. Medarbejderinddragelse 
I hvor høj grad er medarbejderne blevet inddraget mere som følge af projektet? 
 
Medarbejderne er i høj grad blevet mere inddraget som følge af udviklingsprojektet – både via de 
selvledende sjak og via Urbanspejlmøderne, hvor de gav input til ledelsen og til hinanden på tværs af 
sjak. Fx deltog alle i sjakket i planlægningen af dagens arbejdsopgaver, og sjakkene koordinerede 
selv deres arbejde med de andre sjak. Medarbejderne varetog også selv kvalitetssikringen ved at lave 
fotodokumentation af deres arbejde, og de gav input til materialeleverandørerne fx om, hvordan de 
ville have materialerne pakket.  
  
 ”Vi var indblandet i det hele!” 
 
Der er en klar oplevelse blandt deltagerne af, at det gavner byggesagen at inddrage medarbejdernes 
kompetencer, fordi de har det tætteste indblik i produktionen, samtidig med at inddragelsen giver 
medarbejderne et mere tilfredsstillende arbejdsliv. 
.  

”Det er håndværkerne der er bedst til at fortælle i hvilken rækkefølge, materialerne skal 
komme, og hvor de skal placeres. Og det er her, pengene ligger gemt – i at få leveret 
materialer til rette tid, på det rette sted, i den rette rækkefølge. Når det fungerer, er der 
flow – mentalt og produktionsmæssigt” (siger en leder) 

 
”Det er den bedste plads, jeg har været på, pga. arbejdsmetoderne og omgangen  
 med byggeledelsen… Det er sjovere at tage på arbejde, når man har noget at skulle 
have sagt. Det er dejligt, at man føler, at man er med – at man ikke bare er hænder og 
arme” (siger en håndværker) 

 
Projektdeltagerne betoner, at det også kræver en ændret adfærd hos lederne, som skal være villige til 
at uddelegere og afgive ansvar og gode til at kommunikere og skabe samarbejdslyst blandt 
medarbejderne.  
 

”Håndværkerne kom op på et højere niveau og stillede krav ud fra det” 
 
Er lederne i stand til dette, vil det frigive ressourcer og give også lederne en mere tilfredsstillende 
dagligdag: 

”Det skal ikke være mig, der opdager, at jeg har en mand gående uden noget at lave. 
Det kræver utrolig meget ledelse og kontrolarbejde, og det er dødssygt!” 

 
Det er derfor iflg. projektdeltagerne en forudsætning, at både medarbejdere og ledere bliver klædt på 
til den nye praksis via et kompetenceudviklingsforløb. Desuden er det et godt signal over for 
medarbejderne, at deres ledere også bliver ”sat på skolebænken”. 
 
En anden forudsætning for, at den øgede medarbejderinddragelse virker, er et godt socialt miljø:  

 
”Det kræver en god ånd på pladsen – hvis der ikke er det, kan det ikke lade sig gøre. Så 
vil man bare gøre det, man bliver bedt om” 
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8. Ekstern konsulentstøtte 
Hvordan har projektet anvendt ekstern konsulentstøtte? 
 
Der er anvendt ekstern konsulentstøtte fra PKEConsult og SBi hele vejen igennem forløbet – både til 
gennemførsel af Urbanspejlmøderne, til lederudviklingsforløbet og som sparringspartner for lederen af 
udviklingsprojektet. De enkelte Urbanspejlmøder er dog planlagt, gennemført og evalueret af 
projektlederen i samspil med konsulenterne. 
 
De eksterne konsulenter har desuden varetaget alle de formelle og praktiske opgaver i forhold til AMU 
og BAUF, dvs. ansøgning, udvælgelse af uddannelsesmål, sikring af overholdelsen af AMU-regler i 
forløbet, indsamling af medarbejderdokumentation til VEU-godtgørelse, osv. E&P kunne efter eget 
udsagn ikke have gennemført projektet uden ekstern konsulenthjælp til dette.  
 

”Det er dybt svært at finde ud af, hvilke uddannelsesmål man kan bruge” 
”AMU er en jungle, som vi som entreprenører ikke skal sætte os ind i” 

 
9. Brugen af AMU 
Hvordan er AMU anvendt i projektet? 
 
Urbanspejlmøderne blev holdt i regi af AMU og var derfor berettiget til VEU-godtgørelse. 
Lederudviklingsforløbet samt processtøtten undervejs blev derimod varetaget i privat regi. Den 
eksterne konsulent fra PKEConsult var dog ansat som timelærer på EUC Nord, så samme konsulent 
kunne varetage både de AMU-baserede og de ikke-AMU-baserede aktiviteter.  
 
Alle møderne blev gennemført med støtte fra to eksterne konsulenter, så disse kunne sparre med 
hinanden om proces og undervisningsplanlægning.  
 
Urbanspejlmøderne blev i starten afholdt hver 14. dag for alle E&Ps medarbejdere og ledere på 
pladsen. Dette blev ændret hen ad vejen, så udviklingsmødet blev gennemført i de enkelte sjak hver 
anden gang for at komme tættere på sjakkenes hverdag. 
 
Der er blandt interviewpersonerne stor tilfredshed med Urbanspejlmøderne. Dog opleves processen 
med at indsamle dokumentation for alle medarbejdernes deltagelse i et 1-times møde hver 14. dag 
som meget tung. 
 
Der blev i løbet af Urbanspejlmøderne gennemført tre AMU-kurser:  
• Planlægningsmetoder i bygge- og anlægsbranchen (43578) 
• Videndeling og læring for medarbejdere (45369) 
• Projektweb – anvendelse på byggepladsen (45980) 
 
Herudover blev det vurderet, at Urbanspejlmøderne har givet realkompetence (IKV) inden for følgende 
områder af den samlede Sjakbajsuddannelse (nr. 40507-40514):  
• Projektgranskning og kvalitetssikring 
• Opstart og drift af byggeplads 
• Logistik og trimmet byggeri  
• Sikkerhed og sundhed  
• Brug af digitale værktøjer 
• Service og kundepleje 
• Læringsstile i sjakledelse  
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Generelt er VEU-godtgørelsen et væsentligt incitament for E&P til at benytte AMU – og til at deltage i 
udviklingsprojekter, som gør brug af AMU. AMU bruges dog primært til kompetenceudvikling af 
faglærte, dvs. formænd og svende – ikke til byggeledelsen på funktionærniveau. 
 
10. Resultater  
Hvor vellykket var projektet, og hvad kom der ud af det?  
 
Projektdeltagerne oplever projektet som meget vellykket.  
 
Urbanspejlmødernes kontinuerlige fokus på kommunikation og samarbejde resulterede i, at der 
opstod tillid mellem ledelsen og medarbejderne, så man i større grad arbejdede ud fra fælles mål –  
samt en større åbenhed, hvor man kunne italesætte problemer, og medarbejderne turde sige deres 
mening. Ligeledes fik medarbejderne en større helhedsforståelse for byggeprocessen. 
 
Generelt gav den øgede inddragelse medarbejderne større engagement og ejerskab for deres arbejde 
og en større arbejdsglæde, samtidig med at de tjente godt på byggesagen. 
 

”Det er rart at sætte sit eget præg på arbejdet. Man bliver mere engageret i sit arbejde 
og reflekterer over det” 

 
Projektdeltagerne oplever, at den nye samarbejdsform samlet set har bevirket større effektivitet i 
byggeriet og færre fejl. 
 

”Man kan undgå en masse problemer ved at snakke sammen. Jeg har været på andre 
pladser, hvor informationer ikke blev givet videre til andre, så der opstod fejl. På Urban 
opstod de små fejl ikke, fordi problematikken blev vendt og drejet, og derfor skulle vi ikke 
lave tingene om” 

 
Konkret sås i løbet af projektet en produktivitetsforbedring, hvor sjakkene blev hurtigere pga. 
gentagelseseffekten, bedre arbejdstilrettelæggelse og en mere hensigtsmæssig levering af materialer. 
  
Der opstod også nye måder at arbejde på, fx ved at man anvendte arbejdsplatforme frem for 
stilladser, hvor håndværkerne arbejdede i ”tog” – dvs. holdet på den ene platform udførte én del af 
processen, som holdet på platformen ved siden af arbejdede videre på, osv.  Dette var både en fordel 
for beboerne, som slap for at få deres bygning hyllet ind i plastic i månedsvis, og en fordel for 
håndværkerne, som fik mulighed for at arbejde i den korrekte arbejdshøjde. Det var imidlertid også en 
meget dyr løsning, som krævede stort samarbejde mellem håndværkerne for at være effektiv, men det 
lykkedes i praksis og viste sig at være en god investering. 
 
De mange positive effekter skyldes den samlede udviklingsindsats. Projektdeltagerne fremhæver dog 
følgende aktiviteter som særligt virkningsfulde:  
 
• Urbanspejlmøderne, hvor alle var med til at diskutere produktionen = det lange, seje træk, som 

løftede den fælles forståelse  
• Fælles skurvogn = gav større erfaringsudveksling og bedre samarbejde mellem sjakkene 
• Gruppeprofil for lederteamet = gav indsigt i individuelle forskelle og samspil i teamet 
• Forumteater = tankevækkende og noget, alle husker 
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11. Effekt på bundlinjen 
Har projektet haft en effekt på bundlinjen? 
 
SBi har for det samlede byggeprojekt Urbanplanen U2 beregnet en TotalFaktorProduktivitet på 4%, 
hvor byggeriets gennemsnitlige TFP iflg. Byggeriets Evalueringscenter er på 2%. Da byggeriet totalt 
koster 250 mio. kr., svarer 4% til 10 mio. kr. (som dog ikke er tilfaldet E&P, da sagen er gennemført 
som partnering, dvs. ”gevinsten” er ikke indgået i sagens økonomi). Der er således tale om en 
væsentlig produktivitetsgevinst. 
 
I hvor stort omfang udviklingsprojektet ”Nytænkning af kompetenceudvikling” har bidraget til den høje 
produktivitet kan ikke fastlægges, da udviklingsprojektet naturligvis blot er én blandt flere faktorer.  
Projektdeltagerne har dog en klar fornemmelse af, at projektets kompetenceløft og fokus på 
samarbejde har kunnet betale sig, samtidig med at det har skabt mere tilfredse, loyale medarbejdere.  
 
Generelt opleves der et vist pres internt i organisationen for at kunne dokumentere økonomiske 
fordele af nye tiltag.  
 
12. Forankring i virksomheden 
Hvor godt er resultaterne forankret i virksomheden efter projektets afslutning?  
 
Resultaterne er primært forankret i de personer, som har deltaget i udviklingsprojektet, og som er 
meget ivrige for at tage dem med til deres næste byggesag. Dette gælder både ledere og 
medarbejdere. Fx har medarbejderne selv efterspurgt en fælles skurvogn og Urbanspejlmøder på en 
ny byggesag, som er under opstart på interviewtidspunktet. Udviklingsprojektlederen vil for sit 
vedkommende starte byggesagen med en åben dialog med medarbejderne om at gøre tingene 
anderledes og gå skridtet videre end på U2-projektet ved at erstatte akkorden med en fælles 
procesbonus for at få alle til at arbejde sammen om at få processen til at flyde og forkorte den 
samlede byggetid.  
 
Der er orienteret om resultaterne i resten af virksomheden via temamøder og pjecer, og man vil gerne 
sprede den gode historie. E&P har dog ikke planer om at implementere metoden bredt i 
organisationen. Dette skal bl.a. ses i lyset af, at Urbanplanen U2 var en ekstraordinært 
”udviklingsegnet” byggesag – fordi det var en meget langvarig partneringsag med stor 
gentagelseseffekt – og at E&P i forvejen arbejder med Lean som firmaprincip, dvs. fx brugen af Last 
Planner System og regelmæssige stormøder på byggepladsen er almindelig praksis. Det meget høje 
ambitionsniveau i ”Nytænkning af kompetenceudvikling” er således af flere årsager isoleret til dette 
projekt.  
 
Den digitale skurbog er ved at blive færdigudviklet af it-leverandøren og forventes implementeret på 
udviklingsprojektlederens nye byggesag. 
 
Der er ikke fulgt op på de individuelle uddannelsesplaner, som viser, hvilke dele af 
sjakbajsuddannelsen medarbejderne hver især mangler. 
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13. Udfordringer 
Hvilke udfordringer har projektet mødt, og hvordan er de taklet? 
 
Det har været en meget stor udfordring at få medarbejderne med på idéen. Der skulle overvindes 
megen mistro om, at det handlede om at optimere på medarbejdernes bekostning. Det var derfor et 
opslidende forløb for udviklingsprojektlederen og for byggeledelsen som helhed:  
 

”I starten blev byggeledelsen malet op ad væggen. Det er ikke rart, når 20-30 
håndværkere rotter sig sammen…. Men til sidst var der skabt tillid til hinanden, og vi 
kunne italesætte tingene, så det ikke var et evigt slagsmål” 

 
Modstanden blev overkommet dels ved, at udviklingsprojektlederen stod fast, dels ved at 
medarbejderne qua det langvarige forløb fik mulighed for at opleve på egen krop, at den nye 
samarbejdsform både var effektiv og behagelig at arbejde med for dem selv. Dette gjaldt også for 
mellemlederne, der ligeledes havde behov for tid til at omstille sig til den nye praksis.  
 
Udviklingsprojektlederen fik støtte under processen fra de eksterne konsulenter, som bidrog med 
sparring og refleksionsrum, så lederen ikke stod alene. 
 
Det var ikke nogen udfordring at få bygherren med på idéen om at gennemføre læringsforløbet inden 
for byggesagens økonomi, da bygherren nemt lod sig overbevise om, at E&P kunne optimere det 
samlede timetal ved at inddrage håndværkerne mere. Det var dog en mindre udfordring at overbevise 
bygherren om, at medarbejderne var i stand til selv at varetage kvalitetssikringen. 
 
Støttereglerne var i sig selv en udfordring at leve op til – både i forhold til indholdet af forløbet og i 
forhold til at indsamle VEU-dokumentation fra medarbejderne.  
 
14. Udviklingsstrategi 
Hvad er udviklingsstrategien bag projektet? 
 
Det undersøgte projekt er et byggeplads-udviklingsprojekt.  
 
I forhold til kompetenceudvikling arbejder E&P med en kombination af generelle virksomhedstiltag og 
byggeprojekttiltag, idet erfaringen er, at nogle emner bedst ”siver ind” i forbindelse med arbejdet på et 
konkret byggeprojekt (fx Lean), mens andre emner kan behandles generelt med brede 
kompetenceudviklingsforløb i virksomheden, fx arbejdsmiljø, konflikthåndtering og kundefokus. 
”Nytænkning af kompetenceudvikling” skal således ses som ét tiltag blandt en række andre 
udviklingstiltag. 
 
15. Relevans for mindre virksomheder 
Hvilke elementer af projektet er relevant for virksomheder med 10-25 ansatte? 
 
Projektdeltagerne vurderer, at projektet i høj grad er relevant for de mindre virksomheder.  
 
Kernen i projektet er at skabe større samspil mellem håndværkerne og ledelsen – at inddrage 
håndværkerne mere og udnytte deres kompetencer.  
 

”Hvis de små virksomheder ikke gør det, så snyder de sig selv. De får ikke 
medarbejderne med – og så er det bare lønslaver i stedet for kompetente medarbejdere, 
som også stiller krav til dem” 
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Konkret anbefales de mindre virksomheder at holde regelmæssige møder med folkene på 
byggepladsen, hvor de i fællesskab kan diskutere processen.  
 

”Det er så banalt som at sætte sig ned i starten og snakke sammen, alle de involverede 
– og så bare løbende tjekke, om vi er på sporet, og til sidst spørge: Hvad har vi lært, som 
vi vil tage med os til den næste byggeplads?” 

 
16. Learnings fra projektet 
Hvad kan man lære af projektet? 
 
Man kan drage følgende læring af forløbet: 
 
• Det kræver stort engagement, overbevisning og vedholdenhed at gennemføre en kulturændring. 

M.a.o. skal ændringen bæres af ildsjæle: ”Du møder muren 100 gange, så du skal selv være 
overbevist om, at det er den rigtige vej” 

 
o Man skal passe på ildsjælene, så de ikke brænder ud – fx ved at der er fuld opbakning fra 

virksomhedsledelsen, og ved at tilknytte en proceskonsulent som støtte. 
 
• Man skal være fleksibel omkring, hvad et udviklingsprojekt skal indeholde – dvs. arbejde ud fra en 

bruttoliste af idéer og kun gennemføre de tiltag, som stemmer overens med den virkelighed, 
projektet møder undervejs.  

 
• Det tager lang tid at omstille sig til en BygSoL-arbejdsform – både for ledelse og medarbejdere. 
 

o Øget medarbejderansvar kræver tillid og et godt socialt miljø. 
 
o Medarbejdere og byggeledelse skal kompetenceudvikles samtidig, så parterne følges ad i 

udviklingen.  
 

o Det virker at lade udviklingen gro nedefra – ved at lytte til medarbejderne og undgå at 
pådutte dem noget, får man gode resultater.  

 
• Læringsaktiviteter bør være praksisnære, dvs. fysisk og indholdsmæssigt hænge sammen med 

den kontekst, hvor kompetencerne skal anvendes. Undervisningen skal være så konkret som 
muligt – helst et specifikt emne anvendt på en specifik bygningsdel. 

 
• Der skal være tilknyttet en ressource til projektet, som har forstand på AMU og kan varetage hele 

grænsefladen til AMU-systemet.  
 

o Det er svært at administrere uddannelsestilskud, som ikke er gearet til 1 times kurser hver 
14. dag.   

 
• Den nyudviklede kultur vil være forankret i individer (ledere/medarbejdere) og følge dem, som de 

bevæger sig rundt i virksomheden. 
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17. Deltagernes råd til Dansk Byggeri 
Hvordan kan Dansk Byggeri hjælpe de mindre virksomheder med at udvikle deres virksomheder?  
 
Interviewpersonerne har følgende råd: 
 

• Hjælp håndværksmestrene med at tilegne sig ledelseskompetencer, så de ikke bare er dygtige 
håndværkere, men også bliver dygtige ledere 

 
• Få de mindre virksomheder til at forstå, at man kommer langt med en ligeværdig kommunikation, 

og at mester skal lytte til sine folk – arbejdsmanden kan også have en god idé 
 

• Få de mindre virksomheder til at bruge Lean-principper, fx i forhold til logistik 
 
• Få virksomhedernes øjne op for kompetenceudvikling og for AMUs muligheder 
 
• Tag personlig kontakt til virksomhederne – de kan ikke overbevises blot via skriftligt materiale 
 
• Skab lokale netværksdannelser 
 

• Distribuer de gode historier – også de små gode historier, hvor nogen har gjort tingene lidt 
anderledes, eller hvor et delelement er lykkedes 
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Bilag 3: Empowerment 
 
Både VAM og HUJ har gennemgået en Empowerment-proces med hjælp fra Bülow.  
 
Virksomhederne har gennemført de samme kursusmoduler, men har herudover haft individuelle 
forløb. De to cases beskrives derfor separat. Først gennemgås VAM, som i stor grad har stillet sig til 
rådighed for interviews og derfor beskrives mest dybdegående. Herefter suppleres der med erfaringer 
fra HUJ i det omfang, HUJs forløb adskiller sig fra VAMs. Til sidst gengives kort Bülows syn på 
forløbet. 
 
Empowerment hos VAM 
 
0. Introduktion til virksomheden 
VAM er en entreprenørvirksomhed, der arbejder inden for kloakering, jordarbejde, belægning og 
anlægsgartneri. VAM har ca. 75 ansatte. Ledergruppen består af 3 projektchefer og 9 projektledere. 
Der er en stor del ufaglærte medarbejdere grundet struktørfagets manglende tradition for faglig 
uddannelse. 
 
1. Introduktion til udviklingsprojektet 
Empowerment er baseret på tanken om, at man ved i større grad at udnytte medarbejdernes 
potentiale kan skabe større produktivitet og samtidig større medarbejdertilfredshed. Tesen er, at dette 
indebærer en forandring af selve virksomhedskulturen. Empowerment er derfor en omfattende og 
langstrakt forandringsproces, som inddrager alle medarbejdere i virksomheden. 
 
Intitiativet til Empowerment-projektet er taget af BABEL/3F i samarbejde med Bülow.  
Der deltager 3 virksomheder i projektet: HUJ, VAM og Davidsen Partnere A/S. Davidsen Partnere er 
dog siden gået ud af projektet, da virksomheden gik konkurs.  
 
Konkret består Empowerment-projektet af en analysefase, hvor virksomhedens forudsætninger er 
afdækket vha. en interviewundersøgelse, og en implementeringsfase, hvor alle medarbejdere har 
været igennem et ca. 1-årigt udviklingsforløb, der er foregået som en kombination af kursusmoduler 
og hjemmeopgaver. For ledernes vedkommende er de fælles kursusmoduler suppleret med en række 
særlige ledermoduler og et tilbud om månedlige coach-samtaler. Analysefasen kørte i første halvår 
2009, mens implementeringsfasen kørte i 2010 og netop er ved at afsluttes.  
 
Empowerment-projektet er tilrettelagt af Bülow, som har udviklet forløbet og varetaget analyse, 
kursusmoduler og coaching. Alle VAMs 75 medarbejdere har deltaget i projektet.  
 
2. Baggrund og formål 
Hvad var baggrunden for, at projektet blev sat i gang? Hvad ønsker virksomheden at opnå med det? 
 
VAM blev opfordret af 3F til at indgå i et pilotprojekt om at styrke medarbejdernes inddragelse i 
beslutningstagning og planlægning vha. Empowerment. Skønt VAM på forhånd arbejdede med en høj 
grad af selvstyring, fangede projektet interessen – ikke mindst set i lyset af den skærpede 
konkurrence fra udenlandet, hvor danske aktører ikke kan vinde på prisen, men må vinde på andre 
faktorer, såsom kultur og samarbejde.  
 
For VAMs vedkommende var motivationen således et basalt ønske om at forbedre virksomhedens 
performance, og Empowerment blev qua sit helhedsfokus set som en troværdig måde at skabe en 
grundlæggende kulturændring på – fra en jeg-kultur hen mod en vi-kultur, hvor alle i virksomheden 
arbejder ud fra fælles mål. 
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3. Virksomhedens forudsætninger 
Hvad er virksomhedens forudsætninger for at gennemføre udviklingsprojektet?  
 
I VAM er man vant til at arbejde med uddelegering og selvstyrende teams. Virksomheden har 
igennem en del år arbejdet ud fra en bonusordning, hvor medarbejderne får en andel af overskuddet 
dels på det byggeprojekt, de har arbejdet på, dels af virksomhedens samlede årsresultat. VAM har 
dog ikke tradition for at indgå i egentlige udviklingsprojekter. 
  
4. Metode 
Hvilken metode ligger til grund for projektet, og hvorfor har man valgt netop denne metode?  
 
Empowerment er baseret på TQM, Total Quality Management, som Bülow har tilpasset til 
byggebranchen i modellen TENK, Total ENtreprenør Kvalitet. TQM handler om at skabe en kvalitets- 
og kundeorienteret kultur vha. målstyring og inddragelse af alle medarbejderne i en løbende 
forbedringsproces. (Læs mere om metoden i bilag 4: Teorien bag udviklingsprojekterne). 
  
VAM valgte at benytte denne metode pga. dens helhedsfokus, hvilket iflg. VAM er nødvendigt, hvis 
man ønsker at ændre den grundlæggende kultur i en virksomhed.. 
 
5. Aktiviteter 
Hvilke konkrete aktiviteter består udviklingsprojektet af? 
 
Projektets aktiviteter består dels af et læringsforløb, dels af en række nye praksisser. 
  
Læringsforløbet består af følgende elementer: 
 
• Analysefase: VAMs forudsætninger for at indgå i Empowerment er afdækket via en analyse, som 

har undersøgt i hvor høj grad VAM udnytter sine medarbejderes potentialer. Analysen er udført på 
tværs af de tre deltagende virksomheder (VAM, HUJ, DP) som en kombination af en 
spørgeskemaundersøgelse til samtlige 304 ansatte, dybdeinterviews med 65 projektledere og 
medarbejdere, samt gennemgang af otte byggeprojekter. Analysen mundede ud i en rapport, som 
anbefalede VAM, hvilket fokus Empowerment-implementeringsfasen skulle have. 

 
• Implementeringsfase, der har varet 12 måneder for medarbejderne og 14 måneder for lederne. 

Implementeringen har bestået af følgende elementer:  
 

o 9 kursusmoduler: 7 for alle medarbejdere, og 2 for lederne. Kursusmodulerne er spredt ud 
over implementeringsforløbet og kombineret med hjemmeopgaver, der skal understøtte 
implementeringen i hverdagen.  

 
De 9 kursusmoduler er følgende: 

1. TQM (for ledere, 2 dage) 
2. Empowerment – hvorfor? (for alle, 1 dag) 
3. Kvalitets- og kundekultur (for alle, 1 dag) 
4. Målstyring (for alle, 1 dag) 
5. Kvalitetsmålepunkter (for alle, 1 dag)  
6. LIPOK – proceskortlægning (for alle, 1 dag) 
7. Forbedringsprocessens 4 faser (for alle, 2 dage) 
8. Train the Trainer (for ledere, 3 dage) 
9. Teamkultur (for alle, 2 dage) 
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o Ledelsesrådgivning 
 
o Coach-tilbud til lederne, hvor de hver måned fik mulighed for 1½ times coachsamtale, hvor 

de kunne ”spille bold” opad en konsulent i et lukket forum og herved kunne bearbejde 
nogle af de mange personlige udfordringer, der lå i projektet.  

 
o En massiv kommunikationsindsats med bl.a. bannere, nøgleringe og plakater med 

hovedpointer fra hvert kursusmodul, der skal synliggøre og forankre forandringsprocessen i 
de ansattes bevidsthed. 

 
o Et særskilt lederudviklingsforløb, fordelt som 10 kursusdage over 14 måneder, som skal 

klæde deltagerne på til lederrollen i forhold til situationsbestemt ledelse, konflikthåndtering 
og MUS-samtaler. Dette forløb var planlagt, før Empowerment-projektet blev vedtaget, men 
kørte samtidigt med Empowerment-processen. Bülow kørte også dette forløb. 

 
 
VAM har som led i projektet opstillet følgende indsatsmål:  

• Kundefokus – alle kender kundernes krav og forventninger 
• Klar viden om egne mål og muligheder via Kaizentavler 
• Åben debat om fejl via Kaizentavler 
• Systematisk måling og opsamling af viden om relevante fakta 
• Lederstyret opstilling og synliggørelse af prioriteret forbedringskatalog 
• Alle er konstant involveret i mindst ét forbedringsprojekt 
• Procesoptimering: 

o forbedre effektiviteten 
o forbedre opgavernes gennemløbstid 

• Vilje til ansvar og vilje til at vinde – ud fra helheden 
 
 
Indsatsmålene er konkretiseret i en række nye praksisser i hverdagen: 
 
• Fast opstartsmøde på nye byggesager, hvor projektlederne giver sin viden om sagen videre til 

medarbejderne, og hvor medarbejderne har mulighed for at komme med input i forhold til fx 
tidsplan og opgaveløsning. Mødet kører efter en skriftlig tjekliste. 

 
• Klare roller og ansvar: På opstartsmødet fastlægges også medarbejdernes roller og ansvar på 

sagen. Hver medarbejder skal have ansvar for et område, det kan fx være bestilling af materialer, 
smøring af maskiner, oprydning af skurvogn. 

 
• Faste månedsmøder på pladsen, hvor der gøres status – også i forhold til sagens samlede 

økonomi. 
 
• Målsætning: Der arbejdes i høj grad med at sætte mål for det daglige arbejde – både på 

virksomhedsniveau, projektniveau og for den enkelte medarbejder. Det kan både være faglige 
mål, fx om hvor langt man vil være nået på pladsen inden frokost, eller personlige/"bløde" mål om 
hvordan man vil behandle sine kolleger. Opfølgningen på mål sker mundtligt i en dialog med 
kollegerne, enten i skurvognen eller på kontoret.  

 
• Løbende systematisk opsamling af fejl og forbedringsmuligheder (omtales i virksomheden som 
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projekt: ”Fejl og forbedringer”): I hver skurvogn ligger et papir, hvor medarbejderne kan notere 
forbedringsforslag samt opståede fejl eller problemer, som de ønsker andres løsningsforslag til. 
Papiret indsamles hver måned og bearbejdes ud i ledergruppen, som i fællesskab prioriterer 
forbedringsforslag ud fra hhv. effekt og omkostninger, ud fra en såkaldt Kaizen-tavle. Der 
udvælges på baggrund heraf hver måned et forbedringsprojekt, som den enkelte projektleder har 
ansvar for, og som hans medarbejdere skal inddrages i arbejdet med. Der har været afholdt 
konkurrence om det bedste forbedringsforslag, hvor vinderen får et weekendophold.  

 
o Et eksempel på konkrete forbedringer er opfindelsen af en maskine, der renser sand på 

stedet, så man slipper for bortkørsel. Et andet eksempel på procesoptimering er brugen 
af præfyldte containere med standardmaterialer til kloakrørlægningen i et hus. Når 
byggeprojektet er slut, fyldes containeren op igen ud fra en tjekliste, og man kan aflæse 
det konkrete forbrug på sagen.  

 
• Kundefokus (internt/eksternt): Alle skal kende og søge at leve op til kundens forventninger. På det 

obligatoriske byggeopstartsmøde orienterer projektlederen om den eksterne kundes forventninger. 
Medarbejderne har desuden lært at betragte hinanden som interne kunder, når de leverer noget 
videre i den interne proces – hvilket fx kan være en leverance fra serviceafdelingen til 
byggeteamet, eller når ét byggeteam afleverer en skurvogn til det næste byggeteam. Som led i 
denne kundeorientering arbejdes der med kvalitetsmålepunkter. 

 
• Medarbejder- og kundetilfredshedsmålinger skal udføres med jævne mellemrum for at sikre, at 

virksomhedens beslutninger baseres på fakta. Der er lavet en måling forud for Empowerment og 
vil blive lavet en ny, når projektet er slut.  

 
• Evaluering af projektledermøder: Der afsættes mere tid til det månedlige projektledermøde, og 

mødet afsluttes hver gang med en karaktergivning og argumentation for karakteren fra samtlige 
deltagere.  

 
• Mentorordning for lærlinge, hvor alle lærlinge får en mentor tilknyttet, som kan introducere dem til 

byggepladsen, støtte op om dem socialt, etc.  
 
Da VAM på forhånd havde en høj grad af medarbejderinddragelse, er det nye i forhold til den 
sædvanlige praksis især, at der er lavet faste strukturer for medarbejderinddragelsen, som sikrer, at 
det sker, og at det sker på samme måde i de enkelte byggeprojekter – fx via de obligatoriske 
opstartsmøder.  

 
6. Ressourceforbrug 
Hvor mange ressourcer er der brugt på projektet? 
 
Til analysefasen er brugt i alt ca. 1,1 mio. kr. for de tre virksomheder tilsammen, hvoraf BAUF har 
støttet med 718.500 kr., og de tre virksomheder har egenfinansieret i alt 363.500 kr. Dvs. VAM har 
bidraget med 1/3 af dette beløb, dvs. ca. 120 t. kr. til analysefasen.  
 
Til implementeringsfasen er brugt i alt 2,6 mio. kr. til eksterne konsulenter, kursusafgift, kursuslokaler 
og udbetaling af fuld løn under kursusdage. Herudover kommer tabt produktionstid, som ikke er 
opgjort. Af det nævnte beløb har VEU-godtgørelsen dækket 700 t.kr., dvs. VAM har selv betalt 1,9 
mill. kr. 
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Samlet set har VAM dermed brugt ca. 2 mio. kr. på Empowerment-projektet. Det er således et 
særdeles ressourcekrævende projekt:  
 

”Det er en stor investering på kort tid” 
 
VAM fik fra første kontakt med BABEL/3F en forventning om, at implementeringsfasen ligesom 
analysefasen ville blive eksternt finansieret. Denne forventning viste sig ikke at kunne indfris, men 
VAM valgte ligesom de to andre virksomheder at fortsætte implementeringsfasen, selvom det 
krævede fuld egenfinansiering. 
 
Nu, hvor Empowermentprojektet er gennemført, og resultaterne kan ses, er VAM ikke i tvivl om, at det 
var den rigtige beslutning – men havde egenfinansieringen været kendt på forhånd, ville de efter eget 
udsagn formentlig ikke have sagt ja til at deltage. Den eksterne finansiering spillede således en stor 
rolle for beslutningen om at gennemføre projektet. 
 
7. Medarbejderinddragelse 
I hvor høj grad er medarbejderne blevet mere inddraget som følge af projektet? 
 
Medarbejderne er i høj grad blevet inddraget mere via projektet. Dette gælder både formænd, svende 
og ufaglærte. Fx via opstartsmøderne, hvor medarbejderne selv er med til at bestemme, hvilken rolle 
de vil spille på pladsen – hvilket ansvar de vil påtage sig. 
 
Selvfølgelig er der individuelle forskelle, som hænger sammen med, i hvor høj grad den enkelte 
ønsker større inddragelse. Vurderingen fra projektdeltagerne er dog, at det er et lille mindretal, som 
ikke ønsker større inddragelse og ansvar, og at alle har gennemgået en udvikling, som projektet er 
skredet frem, og de har oplevet kollegernes opbakning til det.  
 
Projektdeltagerne er fuldt overbeviste om projektets grundidé: at større medarbejderinddragelse på 
samme tid skaber større produktivitet og større tilfredshed og arbejdsglæde blandt medarbejderne. 
 

”Det er fantastisk at mærke en anden holdning hos medarbejderne. De mærker, at det 
har en effekt – at det giver dem en bedre og mere motiverende hverdag”  

 
”Det er nemmere, hvis man ved, at man som medarbejder må tage beslutninger, i stedet 
for at man går i stå og venter på formanden. Hvis man ved, hvad man har ret til og lov til, 
så gør man det og tager ansvar og kommer videre. Det sparer mange tomgangstimer” 

 
Medarbejdernes ønske om at tage større ansvar og bidrage til de fælles mål understøttes af VAMs 
bonusordning, som sammenkæder den enkeltes indsats med byggeprojektets samlede resultat:  
 

”Det er fedt at få en ordentlig skilling, og det er med til at motivere og til at sørge for, at 
ressourcerne ikke går til spilde”.  

 
Når medarbejderne tager mere ansvar, får projektlederen frigjort tid til andre opgaver. Samtidig sætter 
det forventninger i gang hos medarbejderne om yderligere inddragelse, som projektlederne helst skal 
være i stand til at indfri. Øget medarbejderinddragelse kræver således en stor omstilling af 
projektlederne. 
 

”Det kræver også noget af os. Nu kan vi som projektledere ikke komme ud på en plads 
og sige: ”Gør lige sådan og sådan” – nu vil de have forklaret, hvad det går ud på” 
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8. Ekstern konsulentstøtte 
Hvordan har projektet anvendt ekstern konsulentstøtte? 
 
Projektet har i høj grad anvendt og været afhængig af ekstern konsulentstøtte, idet det er Bülow, som 
har tilrettelagt og styret det samlede udviklingsforløb.  
 
VAM har dog selv haft ansvar for de aktiviteter, som er foregået hjemme i virksomheden mellem 
kursusmodulerne, dvs. de aktiviteter, som skal leve videre, når kurset er slut, såsom opstartsmøde, 
forbedringsproces via tavler, osv.  
 
VAM kendte Bülow forud for Empowerment-forløbet, men det var Babel/3F, som førte dem sammen 
på netop dette projekt.   
 
9. Brugen af AMU 
Hvordan er AMU anvendt i projektet? 
 
Alle kursusmodulerne er gennemført i regi af AMU, idet undervisere fra Bülow har været ansat som 
eksterne undervisere på en AMU-skole i projektperioden (på hhv. Århus Tech, Vejen Handelsskole og 
EUC Lillebælt). Deltagerne har dog ikke opfattet det som et AMU-forløb. 
 
Kursusmodulerne er gennemført pba. følgende uddannelsesmål: 
• Ledelse af forandringsprocesser (ledermodul) (43572) 
• Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser (44383) 
• Projektudvikling og gennemførelse (45987) 
• Selvevaluering i produktionsgrupper (43794) 
• Lean i vedligehold for operatører (40660) 
• Samarbejde i grupper i virksomheden (41442) 
• Coaching som ledelsesværktøj (ledermodul) (44633) 
• Planlægningsmetoder i bygge- anlægsbranchen (43578) 
• Personligt salg – kundens behov og løsninger (44236) 
 
Kurserne er afholdt på en nærliggende kro, hvor medarbejderne blev delt op i fire grupper på tværs af 
virksomheden, så den ene gruppe var af sted den ene dag, den anden gruppe den næste dag, etc. På 
denne måde var det kun et hold på 18-20 medarbejdere, der var væk ad gangen, og de resterende 
kunne opretholde driften hjemme. Samtidig opleves det som meget befordrende for 
fællesskabsfølelsen at være af sted på tværs af virksomhedshierarkiet:  
 

”Uanset om det er en lærling, en kontordame eller en direktør har vi siddet sammen på 
modulerne. Det giver en fællesskabsfølelse – det er et fælles projekt” 

 
Det enkelte medarbejdermodul varede typisk kun én dag, hvilket opleves som en passende længde. 
Det samlede uddannelsesforløb opleves også som en passende længde – det måtte ikke vare 
længere, men kunne heller ikke være kortere af hensyn til projektets kompleksitet. 
 
Der er overordnet tilfredshed med kursusforløbene. Dog var undervisningen i starten ikke tilpasset 
medarbejderne, der for manges vedkommende var uvante med at sidde på skolebænken og gået 
tidligt ud af skolen med forventningen og håbet om aldrig at komme på skolebænken igen. Fx 
oplevedes det indledende arbejde med vision, mission og værdier som teoretisk og tungt. 
Undervisningsstilen blev dog tilpasset efterhånden, som begge parter lærte hinanden bedre at kende, 
i form af mindre envejskommunikation, færre fremmedord, mindre skriftlighed og flere praktiske, 
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jordnære øvelser.  
 
Det bemærkes desuden, at dele af undervisningen med fordel kunne være foregået på 
arbejdspladsen, hvor medarbejderne ville føle sig mere trygge på deres hjemmebane og i større grad 
ville være åbne for ny læring.  
 
AMU opleves i almindelighed at være mest relevant til faglig medarbejderudvikling og ikke til 
lederudvikling. Et så omfattende udviklingsforløb som Empowerment-processen vurderes umiddelbart 
at ligge uden for AMUs kompetenceområde og kræver desuden iflg. projektdeltagerne, at man har stor 
tillid til den valgte udviklingskonsulent.  
 
10. Resultater  
Hvor vellykket var projektet, og hvad kom der ud af det?  
 
Projektet vurderes som helhed at være særdeles vellykket. Det har krævet en stor indsats, men det 
har også givet et stort udbytte. Projektet har således iflg. projektdeltagerne resulteret i bl.a. mere 
samarbejde på tværs af virksomheden, større åbenhed og mere motiverede medarbejdere. Især 
fremhæves den større åbenhed som et positivt resultat: 
 

”Vi har sat os sammen og talt om vores personlige mål i et åbent forum. Det har været 
underligt, men det har også skabt en åbenhed i organisationen”  

 
Som led i åbenheden er man fx blevet bedre til at give hinanden feedback og tale om det direkte, hvis 
kolleger ikke lever op til aftaler og forventninger. 
 

”Folk føler sig frie nok til at melde ud, hvad de mener. Er der noget, de er utilfredse med 
ved mig og min ledelsesstil, så får jeg det at vide, og det er nemmere for mig nu at sige 
til dem, at tingene skal være i orden” 

 
Som en anden effekt af den større åbenhed har 40 medarbejdere ladet sig teste sprogligt. 14 viste sig 
at være ordblinde og tog efterfølgende et sprogkursus på arbejdspladsen. Dette er en personlig 
udvikling, som både kommer den enkelte og virksomheden til gavn:  
 

”Nu er de ikke generte over at være ordblinde. Nu kommer de selv og siger, at det vil de 
gerne have gjort noget ved, efter de har været her i 30 år!” 
 
”De ressourcer, de ordblinde tidligere har brugt på at beskytte sig, bliver frigjort til andre 
ting” 

 
Den større åbenhed betyder også, at medarbejderne i større grad fortæller, hvis de har lavet fejl, eller 
spørger kunden en ekstra gang, hvis de er i tvivl. Dette medfører samlet set færre fejl.  
  
Som ovenstående indikerer, har processen tydeligvis skabt en personlig udvikling hos deltagerne – 
både hos ledere og medarbejderne, der er blevet mere åbne og har fået større bevidsthed om fx roller 
og kommunikation. (For ledernes vedkommende er den personlige udvikling dog også knyttet til det 
særskilte lederudviklingsforløb og ikke kun til Empowerment-processen).  
 
Ud over den nye åbenhed nævnes andre positive effekter af projektet såsom større ansvarsfølelse, 
bedre helhedsforståelse, større blik for medarbejdernes forskellige styrker og mere arbejdsglæde: 

 
”Jeg er sgu blevet gladere for at gå på arbejde!” 
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De positive effekter er opnået som følge af projektets samlede aktiviteter. Projektdeltagerne 
fremhæver dog følgende aktiviteter som særligt gavnlige for processen: 
 
• Diagnosticeringsanalysen, som viste, hvor virksomheden især havde behov for forbedring, hvilket 

dels gjorde det muligt at målrette projektet, dels kunne bruges til at overbevise resten af 
organisationen om projektets nødvendighed. 

 
• Opstartsmøder med informationsdeling og uddelegering af ansvar på pladsen, hvor hver 

medarbejder får et større eller mindre ansvarsområde:  
”Folk er med til at byde ind på opgaverne i et projekt. Det gør, at de føler et fantastisk ansvar” 
”Det er ikke meget, der skal til, men det virker!”  

 
• Opfattelsen af kolleger som interne kunder, som man skal afstemme forventninger med:  

”Vi er hinandens kunder, det havde jeg ikke tænkt på før. Men det er vi, og det har ændret min og 
de andres adfærd – så man behandler hinanden på en positiv måde i stedet for at overdrage 
noget lort til den næste. Man tænker lidt anderledes, fx samler tingene sammen, når de skal videre 
til det næste hold og får afklaret, hvordan de vil have det, før man afleverer det” 

 
• Fejl og forbedrings-projektet har resulteret i flere konkrete, nyttige forbedringer. 
 
• Målsætning i dagligdagen:  

”Man bliver bedre, når man har målet og snakker åbent om det” 
 
• Coach-støtten til lederne gav dem mulighed for at kapere de mange nye krav til deres rolle:  

”At snakke i dybden og være personlig, det skulle man lige vænne sig til. Men jeg er glad for 
coachtimerne”  

 
• Plakater i alle skurvogne med de vigtigste pointer fra kursusmodulerne, så læringen fastholdes i 

hverdagen. Oplevelsen er, at det virker blandt medarbejderne, som ud fra plakaterne er i stand til 
at genfortælle essensen i modulet:  
”Det giver en lille reminder hele tiden” 
”Det er nemt mentalt at komme på sporet af, hvad tingene betød. Plakaterne understøtter 
processen ekstremt godt”   

 
11. Effekt på bundlinjen 
Har projektet haft en effekt på bundlinjen? 
 
VAM har som led i projektet opstillet en række resultatmål angående: 
• Medarbejdertilfredshed 
• kundetilfredshed 
• omsætning 
• overskudsgrad 
 
VAM har gennemført en medarbejder- og kundetilfredshedsundersøgelse forud for Empowerment-
projektet og vil gentage denne inden længe for at se, om projektet har haft en effekt. Den interne 
kundetilfredshed er allerede øget markant. 
 
VAM har endnu ikke kunnet måle effekten på bundlinjen, men er overbevist om, at det vil de kunne, 
som tiden går, og resultaterne får mulighed for at bundfælde sig, og kunderne kan mærke forskellen.  
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En anden vigtig effekt forventes at være reduktion af personaleomsætningen og tiltrækning af nye, 
attraktive medarbejdere.  
 
Der forventes at være en tilbagebetalingstid for udviklingsprojektet på 1-3 år. 
 
Iflg. VAM er det i almindelighed vigtigt som beslutningstager at se tal, når man skal tage stilling til et 
nyt udviklingsprojekt – men omvendt er VAM selv blevet overbevist om Empowerment uden at have 
set tal, blot ud fra en overbevisning om, at projektet faktisk ville være i stand til at ændre 
virksomhedskulturen.  
 
12. Forankring i virksomheden 
Hvor godt er resultaterne forankret i virksomheden efter projektets afslutning?  
 
Projektet er på interviewtidspunktet først ved at afslutte, og det er således for tidligt at sige, i hvor stort 
omfang kulturændringen vil fastholdes over tid, når kursusforløbet er slut.  
 
VAM forventer dog i høj grad, at det vil ske, og ser det næste år som en fortsat 
implementeringsproces, hvor det handler om at få de nye tiltag endnu mere ind under huden:  
 

”Vi skal have det forankret i hverdagen, så det bliver en del af kulturen at have den 
holdning, at vi kan blive bedre, end vi var i går”  

 
VAM har indført en række forskellige tiltag, som skal støtte op om forankringen: 
 
• Fokus på ”train the trainers”, hvor der bl.a. er udpeget ambassadører blandt medarbejderne, som 

skal sætte nye medarbejdere ind i Empowerment-ånden og fx forklare, hvad de mange plakater i 
skurvognen drejer sig om. Ambassadørerne blev inviteret med på de sidste ledermoduler.  

 
• Fokus på intern vidensdeling: VAM vil starte et nyhedsbrev, hvis formål bl.a. er at bringe 

succeshistorier fra medarbejder til medarbejder (frem altid for at have ledelsen som afsender). 
 
• Et månedligt opsamlingsmøde i ledergruppen 
 
• Fælles lederworkshop sammen med HUJ, hvor ledergrupperne med Bülow som facilitator skal 

dele deres erfaringer med forløbet og får mulighed for at lære af hinanden.  
 
• Systematiske målinger af resultaterne, så VAM kan få fakta på bordet i forhold til de fremadrettede 

skridt, fx via medarbejder- og kundetilfredshedsmålinger. 
 
VAM forventer ikke i større omfang at have behov for ekstern konsulentstøtte til at fastholde 
kulturændringen fremover. I første omgang overvejes det dog at fastholde coach-tilbuddet til lederne, 
som fortsat har en krævende rolle i forhold til at implementere de nye processer. 
 
13. Udfordringer 
Hvilke udfordringer har projektet mødt, og hvordan er de taklet? 
 
Projektet opleves ved afslutningen som meget vellykket, men har været en hård proces for alle.  
 
Der var i starten stor modstand i medarbejderstaben, som iflg. projektdeltagerne både skyldtes 
modstand mod forandringer i almindelighed og en uforståenhed over for, at VAM med sit allerede høje  
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niveau af medarbejderinddragelse skulle have behov for yderligere udvikling:  
 

”At skulle overbevise en god organisation om at blive bedre er en udfordring” 
 
Blandt medarbejderne var det især for de ældre en udfordring at blive stillet over for kravet om 
forandring – og at skulle afkald på den vante status som dem, der ved bedst, qua deres mangeårige 
erfaring. 
 
Det var en særligt krævende proces for lederne, som skulle lære nyt selv, samtidig med at de skulle 
agere rollemodel for medarbejderne. Samtidig kørte der parallelt med Empowerment-processen et 
alment lederudviklingsforløb, som lederne også skulle bruge ressourcer på – og som de godt kunne 
have brugt forud for Empowerment-processen for at være bedre klædt på til denne. 
 
Generelt var det til tider en udfordring for ledelsen at forklare medarbejderne – og selv fuldt ud forstå – 
hvad projektet gik ud på, givet dets noget diffuse karakter.  
  
Modstanden blev dog overvundet, efterhånden som projektet skred frem, dels ved at ledelsen 
fastholdt sin agenda, dels ved at medarbejderne ved selvsyn kunne opleve, at det gav gode resultater 
at arbejde på den nye måde, hvilket skabte en positiv, selvforstærkende proces. Ligeledes var det en 
hjælp, at fagforeningen bakkede op om projektet, i og med det var 3F selv, der havde anbefalet det til 
VAM.  
 
Herudover var det en klar udfordring, at VAM ikke fik eksternt tilskud til implementeringsfasen som 
forventet.  
 
14. Udviklingsstrategi 
Hvad er udviklingsstrategien bag projektet? 
 
VAM har med Empowerment valgt at løfte hele virksomheden på én gang, selvom det er en stor 
mundfuld – både menneskeligt og økonomisk. Men det vurderes nødvendigt for radikalt at ændre 
virksomhedskulturen, som bæres af de enkelte individer. Nogen mellemvej er efter VAMs opfattelse 
ikke mulig – enten løfter man alle på én gang, eller også lader man helt være.  
 
Skulle man gennemføre et lignende udviklingsprojekt med færre ressourcer, vurderes det derfor mest 
hensigtsmæssigt at sænke ambitionsniveauet for, hvor stor kulturændringen skal være, frem for at 
nøjes at sende udvalgte medarbejdere (fx projektlederne) på kursus. 
 
15. Relevans for mindre virksomheder 
Hvilke elementer af projektet er relevante for virksomheder med 10-25 ansatte? 
 
Empowerment er iflg. projektdeltagerne fuldt ud relevant for mindre virksomheder – i alle sine 
aspekter. Der er ikke noget, de mindre virksomheder ikke kan gøre, og der er ikke noget, de ikke 
burde gøre.  
 
Det vigtigste er dog at skabe en åben kultur, hvor ledelse og medarbejdere giver hinanden feedback, 
og hvor medarbejderne er med til at bestemme ude på pladsen.  
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16. Learnings fra projektet 
Hvad kan man lære af projektet? 
 
Man kan drage følgende læring af projektet:  
 
• Byggebranchen har brug for en kulturændring iflg. Bülows diagnosticeringsanalyse – hvilket er 

en meget krævende proces. 
 
• Virksomheden skal sætte tilstrækkelige ressourcer (tid og økonomi) bag udviklingsprojektet. 
 
• Det kræver stor vedholdenhed hos ledelsen at gennemføre en kulturændring: "Det kræver 

vedholdenhed x 5!"  
 
• For at ledelsen succesfuldt kan igangsætte et forandringsprojekt, kræver det, at 

medarbejderne har indset behovet for forandring. Dette kan en diagnosticeringsanalyse hjælpe 
med til.  

 
• Åbenhed skaber tillid og tryghed. Lederen skal gå foran og selv vise åbenhed om 

virksomhedens forhold, herunder økonomien. 
 
• Både ledere og medarbejdere skal være modne til øget medarbejderinddragelse 
 
• Det er nødvendigt at få opbakning fra projektlederne, som skal være rollemodeller i hverdagen 
 
• Det er krævende at deltage i et udviklingsprojekt, særligt for projektledelsen. Man bør så vidt 

muligt sørge for, at projektlederne ikke samtidig bebyrdes med andre udviklingsprojekter eller 
særligt krævende driftsopgaver. 

 
• Et udviklingsprojekt skal både rumme yngre og ældre medarbejdere og deres ønsker og 

behov. Det kan være særligt udfordrende for ældre medarbejdere at blive stillet over for kravet 
om forandring.  

 
• Det kræver stor tryghed hos medarbejderne, hvis de skal være åbne over for den proces, et 

kulturforandringsprojekt indebærer, også i forhold til deres personlige udvikling. Det er derfor 
vigtigt hverken direkte eller indirekte at antyde, at medarbejdere, som ikke vil forandre sig, ikke 
er velkomne i virksomheden. 

 
• Støtte fra fagforeningen til projektet hjælper med at få medarbejdernes opbakning. 
 
• Et langstrakt kompetenceudviklingsforløb giver deltagerne tid til at vænne sig til og indarbejde 

det nye tankesæt ⇒ større udbytte af de sidste kursusmoduler (stigende læringskurve). 
 
• Et langstrakt implementeringsforløb giver den nye adfærd mulighed for at rodfæste sig ⇒ 

større chance for at overleve på sigt. 
 
• Ekstern finansiering kan være en nødvendig "gulerod" for at starte et ressourcekrævende 

udviklingsforløb. 
 
• Empowerment kan ikke bruges som en redningsplanke, hvis virksomheden har økonomiske 

problemer – tværtimod skal der være råd til at investere i projektet 
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Empowerment hos HUJ 
 
0. Introduktion til virksomheden 
HUJ er en entreprenørvirksomhed med rødder i murerfaget. Virksomheden arbejder med renovering 
og nybyggeri for private og offentlige bygherrer med hovedfokus på unikke bygningsværker. HUJ har 
ca. 75 ansatte. 
 
1. Introduktion til udviklingsprojektet 
Empowerment er introduceret under VAM-casen. 
 
2. Baggrund og formål 
Hvad var baggrunden for, at projektet blev sat i gang? Hvad ønsker virksomheden at opnå med det? 
 
HUJ har siden 2006 arbejdet med lederudvikling og måling af bl.a. ledelseskvalitet og 
medarbejdertilfredshed med hjælp fra Bülow. Desuden arbejdede man også med 
arbejdsmiljøcertificering. Erfaringen var imidlertid, at det ikke var nok at indføre nye strukturer og 
systemer – der var også behov for at give medarbejderne en bedre forståelse for og ejerskab til 
arbejdsmiljøarbejdet, kundebehov osv. Dvs. medarbejderne skulle inddrages mere.  
 

”Vi var arbejdsmiljøcertificeret fra 2006-2009, men det flyttede ingenting. Det var 
systemer – hele tiden følgen op og pisk og kontrol, kontrol, kontrol. Det flytter ikke noget 
for medarbejderne ude i marken, når de ikke forstår, hvorfor de skal gøre det… Den 
menneskelige side skal med, så det giver mening for den enkelte” 

 
Samtidig ønskede HUJ generelt at få større fokus i byggebranchen på medarbejdertilfredshed, så nye 
medarbejdere i højere grad orienterer sig efter hvilke virksomheder, som er gode at være i, frem for 
blot akkorden. HUJ igangsatte derfor sammen med BABEL/3F Empowerment-projektet, hvor idéen 
var, at HUJ sammen med VAM og DP skulle være pilotvirksomheder i en brancheudviklingsproces, 
hvor virksomhederne i større grad fokuserer på medarbejdernes kompetencer og benchmarker sig 
mod hinanden bl.a. i forhold til, hvor attraktive de er som arbejdsplads.  
 
3. Virksomhedens forudsætninger 
Hvad er virksomhedens forudsætninger for at gennemføre udviklingsprojektet?  
 
HUJ har en lang tradition for at arbejde med udviklingsprojekter og har bl.a. gennemført et BygSoL-
projekt. Jfr. afsnittet ovenfor har HUJ siden 2006 fået hjælp fra Bülow til Empowerment-lignende 
udviklingsprocesser og var dermed meget inde i Empowerment-tankegangen, før projektet startede.  
 
4. Metode 
Hvilken metode ligger til grund for projektet, og hvorfor har man valgt netop denne metode?  
 
Direktøren har stor tiltro til den ledelsesfilosofi, som ligger bag Empowerment og ønsker derfor at 
arbejde ud fra denne i sin virksomhed. (Læs mere om teorien i bilag 4: Teorien bag 
udviklingsprojekterne). 
 
5. Aktiviteter 
Hvilke konkrete aktiviteter består udviklingsprojektet af? 
 
HUJ har gennemført de samme ni kursusmoduler som VAM. Desuden er der ligesom hos VAM i 
udstrakt grad brugt kommunikation og merchandise som understøttelse af budskabet i form af fx 
plakater, bannere, nøgleringe, kasketter og badges. 
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HUJ har sideløbende med Empowerment-processen modtaget konsulentbistand fra Bülow til andre 
udviklingsprojekter som fx proceskortlægning af salgs-, udførsels- og faktureringsfasen samt indførsel 
af en ny incitamentstruktur oven på akkorden. Empowerment har således fungeret som ét 
konsulentstøttet udviklingsforløb ud af en række sideordnede forløb, hvor det er svært at trække 
grænsen mellem hvad der ligger inden for og uden for Empowerment. 
 
HUJ har opsat følgende mål for Empowerment-processen: 
• At effektivitet, produktivitet, flow og gennemløbstid bliver målbart bedre 
• At fejl, kassation, spildtid, dårlig eller forkert ledelse målbart reduceres 
• At der bliver en klart bedre balance mellem projektets omsætning og endelige overskud, til gavn 

for kapitalberedskab og kompetenceudvikling. 
 
Empowerment-processen har bl.a. resulteret i følgende nye rutiner: 
 
• Et sammenhængende analysekompleks, hvor medarbejderne evaluerer fire gange om året – hver 

anden gang medarbejdertilfredshed og arbejdsmiljø og hver anden gang ledelseskvalitet. Der 
opsættes konkrete mål ud fra analyserne, som virksomheden arbejder videre med. Fx udvælger 
den enkelte leder at arbejde særligt med 2-5 fokusområder, hvor der iflg. analysen er brug for 
forbedring. 

 
• En gennemgribende, ny organisering af et nystartet byggeprojekt, hvor medarbejderne er delt op i 

18 teams, som hver består af rollerne: overblikker, udvikler, team-udvikler og team-deltagere. Hver 
uge holder ledelsen møde med teamlederne (= ”overblikkerne”), hvor de næste 3-5 uger og særligt 
den kommende uge planlægges pba. et forberedelsesskema, som teamlederen har udfyldt pba. 
diskussion med sit team. Skemaet handler bl.a. om hvilke aktiviteter der skal gennemføres, hvilke 
materialer og materiel der skal bruges, hvilke tegninger, hvilke kvalitetssikringskrav, evt. 
uklarheder og forhindringer samt spørgsmål til ingeniør og arkitekt. Desuden er der lavet udførlige 
leveranceplaner, som sammen med organisationsplanen hænger på byggepladsen, hvor alle kan 
se den. 

  
• En ”projektgrundlov” med 15 punkter, som teamet hver 14. dag vurderes ud fra af projektledelsen 

på byggepladsen med karaktergivning – fx i forhold til om tidsplanerne er overholdt, om opgaven 
er løst uden fejl og mangler, osv.  
 

6. Ressourceforbrug 
Hvor mange ressourcer er der brugt på projektet? 
 
Den årlige udgift til de eksterne konsulenter har under Empowerment-forløbet været ca. 1.2 mio kr. 
(her skelnes dog ikke mellem Empowerment-specifikke og andre konsulentstøttede 
udviklingsaktiviteter). I samme periode har lederne brugt ca. ¼ af al deres tid på udvikling og 
uddannelse.  
 
Der er således brugt mange ressourcer på udviklingen af virksomheden. 
 
7. Medarbejderinddragelse 
I hvor høj grad er medarbejderne blevet mere inddraget som følge af projektet? 
 
Af Bülows midtvejsevaluering fra Empowerment-projektet fremgår det, at alle ansatte oplever, at de er 
med i processen, at processen er rigtig, og at de er klar til at tage næste trin op ad ”proces-stigen”. 
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Emnet er ikke taget op i interviewet af tidshensyn. Dog nævnes det, at den nye arbejdsform er særligt 
krævende for mellemledere og ledere, som skal være grundigt inde i metoden for at kunne drive 
forandringen igennem i hverdagen: 
 

”Medarbejderne ude i marken er lynhurtigt klar til det, men det kræver en udvikling af 
ledere og mellemledere, der skal sætte sig grundigt ind i, hvad det handler om” 

 
8. Ekstern konsulentstøtte 
Hvordan har projektet anvendt ekstern konsulentstøtte? 
 
HUJ har i meget høj grad anvendt ekstern konsulentstøtte og været afhængig af denne i sit 
udviklingsforløb.  
 
HUJ beskriver Bülow som virksomhedens ”huskonsulent” og betoner, at det er vigtigt, at der eksisterer 
et stærkt tillidsforhold mellem virksomheden og den konsulentvirksomhed, som skal hjælpe 
virksomheden igennem den meget omfattende Empowerment-proces. 
 
9. Brugen af AMU 
Hvordan er AMU anvendt i projektet? 
 
Som nævnt i VAM-casen er der anvendt AMU-uddannelsesmål til at dække kursusmodulerne, idet 
Bülows konsulenter har været ansat som timelærere på en AMU-skole. Det er således Bülow, HUJ 
har orienteret sig imod og ikke AMU som sådan. 
 
Den umiddelbare vurdering hos HUJ er ligesom hos VAM, at et Empowerment-forløb kræver støtte fra 
en konsulent, som har et indgående kendskab til virksomheden, og som indgår i en tæt, tillidsfuld 
relation – og at dette ligger uden for de muligheder, AMU kan tilbyde. Der er således ikke tiltro til AMU 
som udbyder af et evt. fremtidigt Empowerment-light-forløb: 
 

”Det personlige forhold, man har med sine huskonsulenter, ville gå tabt i AMU” 
 
10. Resultater  
Hvor vellykket var projektet, og hvad kom der ud af det?  
 
Effekterne af Empowerment-projektet kan ikke isoleres fra de andre lignende udviklingstiltag, som 
HUJ har foretaget sammen med Bülow. Den samlede opfattelse af disse tiltag er, at de har flyttet 
virksomhedskulturen i en lang, sej bevægelse, som endnu ikke er slut. 
 
Overordnet opleves Empowerment-projektet som meget vellykket – men det har dog også krævet 
meget af virksomheden, bl.a. stor udskiftning i ledergruppen.  
 
Som eksempel på et konkret resultat nævnes en ændret holdning til arbejdsmiljø blandt 
medarbejderne. En interessant pointe er, at de regelmæssige spørgeskemaer om arbejdsmiljø har 
bevirket en italesættelse af arbejdsmiljøområdet, som har skabt en holdningsændring. Dvs. effekten af 
målingerne er ikke blot at måle, men også at skabe nye holdninger. 
 
11. Effekt på bundlinjen 
Har projektet haft en effekt på bundlinjen? 
 
Effekten kan ikke ses på bundlinjen endnu, men forventes klart at gøre det, når de nye processer er  
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solidt indlejret i virksomheden, hvilket bl.a. hænger sammen med oplæringen af de nye ledere. 
 

”Vi tror fuldt og fast på, at det her kommer til at flytte tingene på et tidspunkt” 
 
12. Forankring i virksomheden 
Hvor godt er resultaterne forankret i virksomheden efter projektets afslutning?  
 
Det sidste kursusmodul er netop gennemført. Der arbejdes dog fortsat videre med Empowerment-
tanken via forskellige tiltag, hvor Bülow hjælper HUJ med organisationsudvikling. Således opfattes 
Empowerment i HUJ mere som en fortløbende udviklingsproces end som et nu afsluttet projekt.  
 
13. Udfordringer 
Hvilke udfordringer har projektet mødt, og hvordan er de taklet? 
 
Den nye kultur, hvor der arbejdes med struktur, systemer og målinger, kræver en meget stor 
omstilling, hvilket har været en udfordring for de medvirkende – særligt for de ledere, som har været 
mange år i firmaet og har basis i en traditionel håndværkerkultur. Dette har bevirket, at flere i 
ledergruppen har forladt virksomheden, således at kun 6 af de oprindelige 15 ledere er tilbage, siden 
ændringerne startede i 2006.  
 
Udfordringen er taklet ved, at topledelsen har holdt fast på de nye principper. 
 

”Nogen synes ikke om at arbejde systematisk og struktureret med fejl og forbedringer og 
synes, at man skal bruge alt for meget tid på spørgeskemaer og rapporter. Men sådan 
har vi besluttet at arbejde her i virksomheden” 

 
14. Udviklingsstrategi 
Hvad er udviklingsstrategien bag projektet? 
 
HUJ har tidligere – bl.a. i et BygSoL-projekt – arbejdet med afgrænsede udviklingsprojekter, som fx 
kun omhandlede en byggeplads. Erfaringen er imidlertid, at de gode resultater ofte dør med projektet, 
fordi de ikke er blevet implementeret i virksomhedens almene praksis. 
 

”De fleste projektdeltagere syntes, det var superfedt, men når man så er kommet ud på 
den næste byggeplads, går det i sig selv igen” 

 
Dette forsøger HUJ at ændre med Empowerment. Hvis et udviklingsprojekt skal have en chance for at 
skabe varige resultater i virksomheden, skal det iflg. HUJ leve op til nedenstående forudsætninger – 
som Empowerment opfylder: 
 
• Involverer hele virksomheden 
• Har fuld opbakning fra topledelsen: ”Det skal være 100% afstemt med topledelsen, hvis det ikke 

skal blive spild af penge” 
• Måler ændringerne løbende, så effekten af projektet dokumenteres 
 
Relevans for mindre virksomheder 
Hvilke elementer af projektet er relevante for virksomheder med 10-25 ansatte? 

Empowerment opleves i sin helhed at være lige så relevant for små virksomheder som for større.  
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16. Learnings fra projektet 
Hvad kan man lære af projektet? 
 
Man kan drage følgende læring af projektet:  
 
• Medarbejderne skal inddrages for at forstå og acceptere et kulturforandringsprojekt. 
 
• Et udviklingsprojekt kræver 100% opbakning fra topledelsen for at lykkes. 
 
• Udvikling kræver stor vedholdenhed: ”Hvis ikke ledelsen holder fast og er vedholdende på, at det 

er det her, vi gør, så går det i stå og bliver endnu et projekt, der var spildtid” 
 
• Der er behov for et tæt, tillidsfuldt forhold til de udviklingskonsulenter, som skal støtte 

udviklingsprocessen. 
 
• En meget stor kulturændring kan medføre – eller forudsætte – at de ansatte skiftes ud. 
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Empowerment iflg. Bülow 
 
1. Empowerment-metoden 
Bülow har pba. diagnosticeringsanalysen sammensat et udviklingsforløb, som passede til 
virksomhedernes behov. Det viste sig ud fra Bülows kompetencetrappe-model, at virksomhederne 
primært havde behov for at udvikle en kvalitets- og kundekultur baseret på TQM (læs mere om 
teorigrundlaget i bilag 4). 
 
Det er iflg. Bülow nyt at arbejde med TQM inden for byggebranchen, men meget relevant, idet 
byggevirksomhederne i høj grad har behov for at arbejde mere strategisk og helhedsorienteret og fx 
fokusere på langvarige kunderelationer og på udvikling af medarbejderne i stedet for at opfatte dem 
som en statisk ressource. Dette kræver dog en betydelig ændring af branchekulturen og er dermed et 
ambitiøst projekt. 
 
2. Empowerment-processen i virksomhederne 
Bülow oplever ligesom HUJ og VAM, at det har været en sej udviklingsproces præget af stor 
modstand i begyndelsen, men at stemningen er skiftet undervejs, og deltagerne ved forløbets slutning 
tydeligt indikerer, at de har lært noget og har flyttet sig. Slutevalueringerne af kursusforløbet er da 
også meget positive.  
 
Projektets egentlige effekt vil dog iflg. Bülow først kunne måles om ½-1 år, når de nye rutiner er 
indarbejdet og har haft tid til at virke i virksomhederne. 
 
Samtidig betones det, at der er lang vej igen, før virksomhederne er på toppen af kompetencetrappen. 
Og at det vil være en stor udfordring for virksomhederne at indarbejde og fastholde de nye 
arbejdsrutiner, når Empowerment-processen er slut.   
 
3. Barrierer 
Den væsentligste barriere var deltagernes ikke-boglige kultur, som stod i kontrast til 
udviklingsprojektets teoretiske udgangspunkt og gjorde det svært for både ledere og medarbejdere at 
tage imod læringen. Således havde flere af deltagerne haft nederlagsoplevelser i skolen og følte sig 
sat tilbage på skolebænken igen med utilstrækkelighedsfølelse til følge.  
 
En anden væsentlig barriere var mellemledernes evne til at drive processen igennem i hverdagen:  
 

”Der ligger en kæmpe rolle for projektlederne i at gå forrest og skulle drive det igennem i 
hverdagen: at tro på det og gå ud at gøre det og blotte sig selv – for det gør de, når de 
skal introducere et værktøj, som de ikke forstår 100% selv endnu” 

 
4. Forbedring af forløbet  
Bülows læring er, at Empowerment-forløbet i større grad bør tilrettes håndværkerkulturen og gøres 
mindre bogligt, mere praktisk og mere værktøjsorienteret helt fra starten af. Ligeledes kan 
undervisningen bringes fysisk tættere på deltagernes hverdag, fx ved at nogle af kursusmodulerne 
afholdes i virksomheden, eller ved at underviserne kommer på besøg på byggepladsen (hvilket også 
vil øge undervisernes troværdighed i deltagernes øjne). Desuden kunne de 8 timers lange kursusdage 
gøres kortere af hensyn til deltagerne. 
   
Samtidig kunne indholdet/pensum med fordel reduceres eller spredes ud over et længere tidsforløb, 
da det var svært for deltagerne at kapere i det tidsforløb, der var til rådighed – skønt det var et langt 
tidsforløb på over 1 år (!). 
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Desuden kan der støttes endnu mere op om mellemlederne, så de bliver mere sikre i deres rolle – 
både forud for et kursusmodul, så de forberedes til de værktøjer, der skal læres, og efter et 
kursusmodul, så de får hjælp til at bruge værktøjerne i praksis, når de står over for medarbejderne.  
 
Bülow har brugt langt mere tid på den løbende ledelsesrådgivning og processtøtte end på 
kursusmodulerne. Alligevel kunne processtøtten med fordel vægtes endnu højere, da virksomhederne 
har stort behov for at få hjælp til implementeringen i praksis. 
 
5. Empowerment-light-koncept 
Skal der laves et ”Empowerment-light”-koncept med appel til de mindre virksomheder, er det Bülows 
opfattelse, at det bedst gøres via: 
 

• ”Slankning” af indholdet: 
o En mindre omfattende diagnosticeringsanalyse. Analysen skal dog udføres for at finde 

det rigtige niveau for udviklingsforløbet og for at give virksomheden ejerskab til 
projektet 

o Et mindre pensum, hvor der skrues ned for teoriapparatet 
o Færre moduler 

 
• Det skal fortsat være et forløb baseret på kursusmoduler for både ledere og medarbejdere 

kombineret med en solid processtøtte. Der bør ikke ske en ”slankning” af processtøtten, 
tværtimod. Et forløb baseret på kursusmoduler uden processtøtte vil være helt utilstrækkeligt.  

 
• Af hensyn til indlæringen og indarbejdelsen i hverdagen skal det være et længerevarende 

udviklingsforløb, men gerne delt op i mindre dele. Fx ”Empowerment 1-2-3” fordelt over 5 år – 
hvilket samtidig vil gøre det både tidsmæssigt og økonomisk mere overkommeligt for de 
mindre virksomheder. 

 
• Kursusmodulerne kan køres for flere virksomheder i fællesskab, blot det sikres, at 

virksomhederne ikke er konkurrenter, og at der skabes en fortrolighed blandt deltagerne, så de 
tør åbne sig. Virksomhedernes forskellighed kan tilmed virke befordrende for diskussionen. 

 
Det er Bülows opfattelse – helt på linje med VAMs og HUJs – at Empowerment-processen kræver 
støtte fra konsulenter, der er vant til at arbejde med virksomhedsrådgivning og tunge 
kulturforandringsprocesser, og som har blik for helheden i virksomhedsledelse, dvs. balancen mellem 
forretnings-, medarbejder- og kundehensyn.  
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Bilag 4: Teorien bag udviklingsprojekterne 
 
1. BygSoL 
 
Bagvedliggende teori 
BygSoL er navnet på et EU-støttet udviklingsprojekt, som kørte fra 2003-2006 med sekretariat hos 
Teknologisk Institut. BygSoL står for Samarbejde og Læring i Byggeriet og har til formål at skabe en 
ny byggeproces med fokus på læring og samarbejde, hvor målet er at øge værdien ved at reducere 
omkostninger og forbedre kvaliteten.  
 
BygSoL interesserer sig således for processen i det enkelte byggeprojekt og ønsker at udbygge 
samarbejdet både horisontalt, dvs. på tværs af de virksomheder, som indgår i byggeprojektet, og 
vertikalt, dvs. inden for den enkelte virksomhed, så alle medarbejderniveauer inddrages aktivt.  
 
Én af idéerne bag BygSoL er, at medarbejderne lærer mest effektivt ved at lære i hverdagen på 
byggepladsen, hvor efteruddannelsen integreres i arbejdet, og hvor udgangspunktet for læringen er de 
reelle problemer, medarbejderne møder i byggeprocessen.  
 
BygSoL er baseret på tre forskellige tankesæt: Trimmet Byggeri/Lean Construction, partnering og 
BygLOK:  
 
• Lean handler iflg. BygSoL om styring af byggeprocessen og inddragelse af sjakkene i 

planlægningen ud fra den tankegang, at arbejdet skal planlægges så tæt som muligt på det sted, 
hvor arbejdet skal udføres. Der lægges vægt på rullende planer, styring af logistik og systematisk 
opfølgning. Lean behandles mere indgående i et selvstændigt afsnit nedenfor.  

 
• Partnering bidrager med tanken om samarbejde på tværs af værdikæden, hvor det handler om at 

få aktørerne til at arbejde sammen ud fra fælles mål, vha. bl.a. kick off seminarer og workshops.  
 
• BygLOK sætter fokus på læring og inddragelse af den enkelte medarbejder. 
 
BygSoL-begrebet dækker samlet over 17 elementer, som skal optimere kvalitet, produkt og proces i 
en byggesag fra start til slut.  
 
De 17 aktiviteter er følgende:  
 
Procesdesign: 
1. Projektweb 
2. Implementeringsplan  
 
Byggeriets design: 
3. Partnersamarbejde i byggeriets design 
4. Workshopprojektering 
5. Trimmet projektering 
6. Effektevaluering og refleksion 
 
Byggeriets udførelse: 
7. Projektgranskning 
8. Kick-off 

9. Partnersamarbejde – byggeriets udførelse 
10. Trimmet byggeri 
11. Procesplanlægning 
12. Uge- og periodeplan 
13. Skole på byggepladsen – 

Byggepladsmødet 
14. Kompetenceudvikling 
 
Aflevering, evaluering og perspektivering: 
15. Plan for byggeriets aflevering 
16. Evaluering og refleksion 
17. Perspektivering 
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AMU-implementering 
Der er pba. BygSoL udviklet fire nye uddannelsesmål: 
• Opstart af bygge- og anlægsprojekter (43577) 
• Planlægningsmetoder i bygge og anlægsbranchen (43578) 
• Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggepladsen (43748) 
• Byggepladslogistik (43749) 
 
Desuden har BygsoL medvirket til at udvikle det tværgående kursus: Videndeling og læring for 
medarbejdere (45369). 
 
Navn 
Mens nogle af principperne bag BygSoL synes at have vundet indpas i de firmaer, der har afprøvet 
dem, synes selve navnet at være forældet i og med, at det primært associeres til et nu hedengangent 
projekt og ikke til aktuel praksis. I stedet ser Lean-begrebet ud til at have ”vundet” og overtaget flere af 
de områder, man lige så vel kunne referere til som BygSoL. Tendensen er dog ikke entydig, idet 
BygSoL stadig efterspørges, særligt i undervisningsinderkredse.    
 
 
2. Lean Construction/Trimmet byggeri 
 
Bagvedliggende teori 
Lean Construction er Lean-tankegangen anvendt på byggeri. Den danske term for Lean Construction 
er Trimmet Byggeri.  
 
Lean Construction opstod som begreb i 1990'erne i den amerikanske forskning, hvor man forsøgte at 
tilpasse den moderne japanske produktionstænkning til byggeprocessen. Grundidéen i Lean er at 
maksimere værdien løbende og minimere ressourceforbruget til denne værdiskabelse. Kort sagt: At 
øge værdien og fjerne spildet.  
 
De elementer af Lean Construction, som anvendes i de her undersøgte projekter, handler om 
udførelsesfasen. Det drejer sig om følgende elementer: 
 
• Grundig projektgranskning inden arbejdet påbegyndes. 
• At basere planlægningen på følgende grundidéer: Fagene skal arbejde i takt, detail-planlægning 

med kort tidshorisont, der øger planens pålidelighed, samt fjernelse af forhindringer for et jævnt 
arbejdsflow. 

• At de, der kender og udfører aktiviteterne, også planlægger arbejdet.  
• At få styr på produktionsforudsætningerne og skabe ”sunde aktiviteter” ved at planlægge ud fra 

”de syv strømme”: Materialer, Information, Mandskab, Materiel, Plads, Forudgående aktiviteter og 
Ydre forhold. 

• Praksisnær planlægning af arbejdstilrettelæggelsen, hvor man lader folkene på pladsen tage sig af 
den nære ugeplanlægning.  

• Brugen af Last Planner System, dvs. et planlægningsværktøj, som tredeler planlægningen i 
proces-, periode- og ugeplanlægning (på dansk omtalt som UPP). Procesplanen er den 
overordnede plan ud fra bygningsdele, som er fagentreprenørernes indbyrdes aftale om den bedst 
mulige proces inden for de givne rammer. I periodeplanen ses hver uge 5-6 uger frem. Dvs. det er 
en rullende arbejdsplan, der indeholder de aktiviteter, der skal ske inden for de næste 6 uger. 
Formålet er at forberede aktiviteterne, så de er sunde, når tiden oprinder, dvs. at aktiviteterne skal 
analyseres i forhold til de syv strømme, ved at de vurderes af byggeledere og håndværkere 
sammen, så forhindringer kan fjernes. I ugeplanen aftaler sjakformændene med byggeledelsen, 
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hvad der rent faktisk skal ske den næste uge, idet kun sunde aktiviteter overføres fra 
periodeplanen.2  

 
AMU-implementering 
Lean Construction er implementeret i AMU via BygSoL. Det er uafklaret, om der herudover findes 
andre Lean-uddannelsesmål inden for Bygge & Anlæg. Der findes dog Lean-uddannelsesmål inden 
for industrien, bl.a. ”Anvendelse af 5S-modellen for operatører” (43937). 
 
Navn 
Lean Construction er en meget populær udviklingsretning inden for byggeriet, og der er derfor stort 
kendskab til konceptet – om ikke andet til selve dets navn.   
 
 
3. Empowerment  
 
Bagvedliggende teori 
”Empowerment” defineres af Bülow som det at skabe en kultur, hvor lederen vil motivere og engagere, 
skabe ansvar og ansvarlighed, og hvor medarbejderen vil påtage sig ansvar og ansvarlighed.   
 
Bülow arbejder generelt med EFQM Excellencemodellen (EFQM = The European Foundation for 
Quality Management). Inden for denne ramme arbejder Bülow med en kompetencetrappe-model, som 
indeholder fire trin:  
 
1. Grundlæggende ledelse 
2. Kvalitets- og kundekultur/TQM 
3. Empowerment 
4. Selvorganisering 
 
Bülows indledende analyse af VAM, HUJ og Davidsen Partnere viste, at virksomhederne samlet set 
befandt sig omkring trin 2: Kvalitets- og kundekultur/TQM, hvorfor Bülow sammensatte et 
udviklingsforløb, som primært omhandlede dette trin. De øvrige elementer i udviklingsforløbet 
omhandler trin 1: Grundlæggende ledelse og trin 3: Empowerment.  
 
Empowerment i kompetencetrappens betydning indgår således kun som en mindre del af 
”Empowerment”-projektet i praksis, men er bibeholdt som navn for projektet.    
 
En forståelse af hvad projektet reelt indeholder, fås derfor bedst ved at se nærmere på trin 2, 
Kvalitets- og kundekultur/TQM, som gennemgås i næste afsnit. 
 
AMU-implementering 
Der er ikke lavet særlige uddannelsesmål til Empowerment-projektet. Projektet har anvendt følgende 
eksisterende mål: 
 
• Ledelse af forandringsprocesser (43572) 
• Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser (44383)  
• Projektudvikling og gennemførelse (45987)  
• Selvevaluering i produktionsgrupper (43794) 
• Lean i vedligehold for operatører (40660) 
• Samarbejde i grupper i virksomheden (41442) 
                                                 
2 Denne beskrivelse af Lean Construction stammer fra BygSoLs produktblade. 
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• Coaching som ledelsesværktøj (44633)  
• Planlægningsmetoder i bygge- anlægsbranchen (43578) 
• Personligt salg – kundens behov og løsninger (44236) 
 
Navn  
Navnet Empowerment er valgt for at signalere, at udviklingsprojektet handler om at ”empower” 
medarbejderne, dvs. give dem mere ansvar og indflydelse på deres egen hverdag. 
 
Navnet har dog fået en delt modtagelse i virksomhederne, hvor det har krævet lang tilvænning for 
deltagerne at tage til sig. Det kan således virke fremmedgørende og svært at tillægge betydning – 
særligt for de mindre engelsk-vante medarbejdere. Der er dog også en pointe i, at navnet opleves som 
nyt, frisk og uplettet af gamle betydninger (i modsætning til fx ”selvledende sjak”), hvorved det 
signalerer, at nu sker der noget afgørende nyt.  
 
I forhold til navngivning af det udviklingskoncept, som evt. skal udvikles pba. denne analyse, skal det 
således overvejes, om man ønsker at appellere til nyhedsværdien – det nye og ukendte –  
eller til det trygge og (for) velkendte. 
 
 
4. TQM, Total Quality Management 
 
Bagvedliggende teori 
Total Quality Management er en generel ledelsesfilosofi med rødder i kvalitetssikringsbegrebet, der er 
udviklet til kvalitetskontrol og siden til TQM – total kvalitetsledelse. 
  
Iflg. TQM opfattes kvalitet som det at opfylde eller overgå kundens behov. TQM defineres således 
som en virksomhedskultur, hvor alle er engagerede i at tilfredsstille kundens behov gennem løbende 
forbedringer. Teorien er baseret på en (iflg. litteraturen underbygget) præmis om, at større 
kundetilfredshed medfører en bedre bundlinje.   
 
TQM har fem elementer:  
 
1. Lederskab 
 
2. Fokus på kunden. ”Kunde” forstås her både som eksterne og interne kunder, dvs. inkluderer det 
”næste led i kæden” i virksomhedens interne processer.  
 
3. Fokus på fakta – beslutninger skal baseres på fakta i form af målepunkter og analyser 
 
4. Løbende forbedringer  
 
5. Alles deltagelse: TQM handler om at tilfredsstille alle processers kunder, alle processer skal styres 
pba. faktuelle procesmål, og alle processer skal løbende forbedres. Alle medarbejdere udgør en brik i 
en proces og skal derfor være med. Det er her, at empowerment-tanken har sin plads i 
teorikomplekset, idet det er nødvendigt, for at den enkelte medarbejder kan bidrage til 
forbedringsprocessen, at han/hun har tilstrækkelig viden og ansvar og vil tage ansvaret på sig.  
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Bülow har tilpasset TQM til byggebranchen via konceptet: TENK = Total ENtreprenør Kvalitet. I TENK-
konceptet er TQMs fem elementer samlet til fire elementer: 
 
1. Lederadfærd 
2. Kultur (kunde-, kvalitets- og teamkultur) 
3. Processer 
4. Fakta 
 
Det er disse fire elementer, som danner basis for Empowerment-projektets i alt ni kursusmoduler. 
 
AMU-implementering 
TQM-anvendelsen inden for Bygge & Anlæg er så vidt vides ny. Der er derfor ikke udviklet specifikke 
TQM-uddannelsesmål til byggeriet. Der findes dog TQM-relaterede uddannelsesmål til industrien, og 
nogle af disse er anvendt i Empowerment-projektet (se afsnittet ovenfor). 
 
Navn 
”TQM” som navn på et nyt udviklingskoncept vurderes ikke at have den store appel i målgruppen, idet 
de mindre håndværksvirksomheder næppe kender navnet på forhånd og ikke umiddelbart vil kunne 
hæfte associationer på det.   
 
Bülow overvejede navnet TENK til Empowerment-projektet, men det blev afvist, da deltagerne 
associerede det til Totalentreprenør, hvilket er misvisende. 
 
 
5. Sammenfatning om teorier 
 
Empowerment/TQM, BygSoL og Lean Construction har en række fælleselementer, bl.a. 
sammenkædningen mellem medarbejderinddragelse og produktivitet. Den mest iøjnefaldende forskel 
er, at BygSoL behandler processen i et byggeprojekt, mens Empowerment behandler virksomhedens 
samlede processer. Lean er i de her undersøgte projekter anvendt på byggeprocessen, men kan også 
anvendes generelt.  
 
Lean Construction er et af hovedelementerne i BygSoL. Begreberne bruges i nogle sammenhænge 
synonymt, men Lean er et internationalt og langt mere udbredt koncept. Empowerment er baseret på 
TQM-teorien, som her er tilpasset byggebranchen. De metodiske forskelle mellem 
udviklingsprojekterne kan således i et vist omfang skrives ned til forskellen mellem TQM og Lean.  
 
TQM og Lean har imidlertid i sig selv en lang række fællestræk og har begge relationer til den 
berømte case om Toyota-fabrikkernes meget effektive produktionsprocesser. Hvorvidt Lean reelt er en 
delmængde af TQM eller ej, og hvilken metode der generelt virker bedst i praksis, falder uden for 
denne analyses rækkevidde.  
 
Man må nøjes med at konstatere, at begge teorier er gennemarbejdede og internationalt anerkendte 
og som udgangspunkt relevante for byggebranchen.  


