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2 Indledning 
Denne analyserapport er udarbejdet i samarbejde med værende og tidligere medarbejdere samt 

ledere fra JAKON A/S. 

Analyserapporten fokuserer udelukkende på forhold omkring udviklingsprojekter 

(organisationsudvikling) og deres implementering, og forholder sig således ikke generelt til JAKON 

A/S samlede virksomhedsperformance m.v. 

JAKON A/S er anerkendt for at være en meget veldrevet virksomhed med gode økonomiske 

resultater og med en høj grad af medarbejderinvolvering m.v. 

Det er vores indtryk og oplevelse, at der hersker en god virksomhedskultur i JAKON A/S, hvilket vi 

underbygger med de oplevelser, vi har haft undervejs i analyseprocessen, hvor vi udelukkende har 

mødt stor åbenhed og velvilje, og hvor stemningen har været præget af høj faglig stolthed. 

3 Baggrund og formål  
Denne analyserapport er udarbejdet med baggrund i, at JAKON A/S, i fortsættelse af deltagelse i en 

række udviklingsprojekter, ønsker at forbedre konkurrencekraften, ved at sætte yderligere fokus på 

implementeringsevnen ift. allerede gennemførte, og fremtidige udviklingsprojekter. 

Analyserapporten indgår som fase 1 af 2 faseforløb, hvor fase 1 udgør Diagnose og Afklaring 

(analysefase), mens fase 2 omfatter Udvikling og Implementering (projektfase): 

  

Analysefasen er gennemført med finansiel støtte fra Bygge- og Anlægsbranchens Uddannelsesfond, 

hvor der i ansøgningen er formuleret flg.: 

”2.1 Idé og baggrund for projektet  

Udviklingsprojektet falder i to tempi – en analysefase og en projektfase.  

Analysefasen skal gennemgå tidligere udviklingsprojekter og sætte fokus på anbefalinger, resultater 
og andre fællesnævnere og –træk der går igen i de tidligere projekter.  

Analysen skal danne baggrund for selve projektfasen, som skal indarbejde tidligere resultater og 

anbefalinger i en fælles drejebog, der kan virke som værktøj til at få implementeret disse resultater i 

almindelig drift i hverdagen, både konkret i Jakon og i byggebranchen generelt. 

Analysefasens resultater forventes at pege på en række problemstillinger, som det vil være naturligt at 

videreføre til et nyt projekt, der vil have som mål at udvikle et sæt værktøjer til at sikre implementering 

af resultater fra udviklingsprojekterne i den daglige drift på baggrund af de opnåede analyseresultater. 

Et sådant projekt vil med fordel kunne udvides til at omfatte yderligere virksomheder, der i fællesskab 

kan videreudvikle analyseprojektets anbefalinger mere bredt i bygge- og anlægsbranchen generelt.  
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Her kan der udvikles metoder og værktøjer til forbedring af eksekveringen, langtidsholdbar 

implementering, vidensdeling og metodeudbredelse, som samles i et operationelt værktøj ” Drejebog for 

BYG Handlekraft”. 

Endvidere kan der udvikles læringsmiljøer, der skal sikre vidensdeling ud over afdeling/virksomhed til 

branchespecifikke miljøer. Et omdrejningspunkt for disse læringsmiljøer vil bl.a. være ”Drejebog for BYG 

Handlekraft”. 

Altså skal drejebøgerne være værktøjer som medarbejdere og ledere - med baggrund i de erfaringer, 

metoder m.v., der afdækkes/udvikles i dette udviklingsprojekt - kan anvende, så virksomheden får 

endnu større hjælp til at komme fra ord til handling ved fremtidige eller allerede gennemførte 

udviklingsprojekter. 

Det samlede projekt fra de 2 faser dokumenteres i ”Drejebog for BYG Handlekraft”, der udgives som 

inspirations- og metodehåndbog for bygge- og anlægsbranchen.” 

 

Udenlandsk arbejdskraft, krav til forbedret effektivitet (produktivitet og kvalitet), øget kundefokus, 

krav til løbende forbedringer af ledelse, samarbejde, processer m.v. er alle nogle forhold, der i 

afgørende grad påvirker konkurrencekraftssituationen, hvorfor dette udviklingsprojekt har til formål i 

størst mulig udstrækning at medvirke til at afdække muligheder for udviklingsprojekters konstante 

positive påvirkning af disse faktorer ved hjælp af fokus på handlekraften, og dermed en målrettet 

gennemførelse og implementering af nye udviklingsprojekter og evt. re-implementering af tidligere 

udviklingsprojekter. 

I forbindelse med projektgranskningen samt gennemlæsning af diverse dokumenter, artikler og 

rapporter er vi med vores erfaring, viden, baggrunde m.v. overbeviste om, at der i allerede 

gennemførte udviklingstiltag ligger et meget stort potentiale irt konkurrencekraftforøgelsen ved en 

systematisk og målrettet implementering af flere af de indeholdende tiltag. 
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4 Resume  
Med udgangspunkt i indholdet i de gennemgåede udviklingsprojekter er vi overbeviste om, at et 

grundlæggende og generelt systematisk kompetenceudviklingsprogram for Bygge- og 

Anlægsmedarbejderen suppleret med tilhørende og understøttende ledelsesudvikling for lederne 

med elementer fra BYGSOL, BYGLOK, LOGISTIK PÅ BYGGEPLADSEN og TRIMMET BYGGERI, vil kunne 

bidrage væsentligt til udviklingen af konkurrencekraften hos JAKON og i branchen. 

Dette forudsætter, at der forinden tages hånd om en række udfordringer ifm. denne slags aktiviteter, 

som vi kommer nærmere ind på i forbindelse gennemgang af de enkelte elementer i analysefasen 

efterfølgende. 

Samtidig er der en række udfordringer, der skal tages hånd om i forbindelse med gennemførelsen af 

fremtidige udviklingsprojekter, således at disse efterfølgende integreres i den daglige drift med det 

formål at udvikle konkurrencekraften via kompetencer, kultur, standarder, værktøjer og ikke mindst 

handlekraftig ledelsesadfærd. 

Overordnet mener vi, at der er behov for at flytte fra en kultur, hvor udvikling ses som projekter, til 

en kultur, hvor forandringer er en grundlæggende vane. 

Vi anser det som vigtigt, at det nye tillærte bliver en ubevidst adfærd, altså en vane. 

Vi er af den opfattelse, at medarbejdere i dag er i stand til at se forandringers betydning – også 

uanset indpakning – men at det er ledelsesindsatsen, der ofte gør, at forandringerne ikke bliver gjort 

til vaner, men mere som ”noget der går over”. 

Med ledelsesindsatsen mener vi, at det ikke altid er klart hvad formålet med en forandring er, at der 

ikke skabes en ”brændende platform”, at der ikke sættes klare mål for den ønskede effekt af 

forandringen, at der ikke følges op undervejs, at der ikke løbende informeres om mål, status, 

opnåede resultater, at der ikke evalueres på forandringerne og deres ”liv”, at der ikke er 

konsekvenser ved at lykkes eller mislykkes, at forandringerne ikke ophøjes til nødvendige standarder, 

at der ikke indføres læringsmiljøer, så vi udvikler hinanden undervejs osv. 

Samtidig er det også et grundlæggende kendetegn, at de ledelsesmæssige rugekasser for involverede 

ledere ofte har en bedre indsigt i – og dermed forståelse for – den kommende forandring, mens 

medarbejderne først skal igennem diverse kurser etc. for at få en del af denne viden, mens den del af 

organisationen, der ikke er med i et udviklingsprojekt, har meget svært ved at adoptere metoder 

m.v. – og gøre disse til vaner – da disse ledere og medarbejdere ikke på samme måde er motiveret 

for en given forandring.  

Dette suppleret med manglende resultatformidling, evaluering, etablering af læringsmiljøer, 

vidensdeling m.v. vurderes til at have en væsentlig påvirkning på eksekveringsevnen og dermed den 

grundlæggende implementering. 

Flere af de metoder m.v., der er anbefalet i de 3 udviklingsprojekter kræver efter vores overbevisning 

endnu større ledelsesmæssig indsats i bygge- og anlægsbranchen, end det eks. er gældende for en 

almindelig produktionsvirksomhed. 

Dette begrunder vi med det forhold, at vilkårene for de enkelte byggeprojekter er meget varierende, 

eks. de enkelte byggepladsers fysiske forhold, vind og vejr, kvaliteten af det materiale, der stilles til 

rådighed fra eks. byggerådgivere, bygherrer mfl.. 
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Dette stiller endnu større grad til byggeledelsen om at kunne tænke flere af indsatserne ind i hvert 

enkelt projekts gennemførelse fra start i et tæt samarbejde med produktionsteamsene.  

Vi er gennem analysefasen stødt på flg. udfordringer, der er yderligere begrundet under de enkelte 

afsnit i denne rapport: 

Generelt 

1. Udfordring:  

Deltagelsen i udviklingsprojekterne er ikke altid valgt som en del af en strategisk 

udviklingsproces, men som selvstændige projekter i formodning om, at de vil bidrage med 

værdi til virksomheden 

Resultatsiden 

1. Udfordring: 

 Information om udviklingsprojekterne mål og resultater før, under og efter projekterne har 

været utilstrækkelige og har en direkte negativ indvirkning på tilfredshed, motivation og 

udbytte. 

2. Udfordring:  

Der er ikke opsat objektivt målbare succeskriterier for deltagelse i udviklingsprojekterne og 

for efterfølgende indsatser. 

3. Udfordring: 

 De medarbejdere, der ikke har deltaget i de tre konkrete udviklingsprojekter, har en 

systematisk ringere oplevelse i dag af resultaterne (udbytte) og af indsatserne  

4. Udfordring: 

 Mange år efter udviklingsprojekternes gennemførelse, ses der fortsat en markant lavere 

oplevelse af tiltag omkring personlig og faglig udvikling hos medarbejdere, der ikke har 

deltaget i udviklingsprojekter. Noget tyder på, at der skabes en varig positiv effekt af 

deltagelsen. 

Procesbeskrivelser og værktøjer 

1. Udfordring: 

 De værktøjer, processer, guidelines, uddannelser med videre, der er udviklet i forbindelse 

med udviklingsprojekterne, påstås at være betydelig medvirkende årsag til bedre resultater i 

dele af virksomheden. Men udbredelsen er sporadisk og ikke systematisk.  

2. Udfordring:  

Manglende kvalitet og frekvens i eks. fredagsmøder, er en kraftigt medvirkende årsag til at 

det er vanskeligt at fastholde en udvikling og en udbredelse af nye værktøjer – altså; vi gør 

ikke det vi aftaler eller; vi ved ikke, hvad vi aftaler. 

3. Udfordring: 

 Et lavt informationsniveau omkring opgaver til medarbejdere, modarbejder ambitionen om 

at skabe øget engagement og personligt ansvar. 

4. Udfordring: 

 Et lavt informationsniveau, påvirker de oplevede resultater i udviklingsprojekterne negativt i 

signifikant grad. 
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Kultur og kompetencer 

1. Udfordring: 

 En væsentlig forudsætning for at gennemføre forandringer i komplekse processer er en 

samarbejdende kultur 

2. Udfordring: 

 Eksekveringskraften i en virksomhed forudsætter den organisatoriske kompetence, at der er 

en høj disciplin i forhold til at overholde aftaler. 

3. Udfordring: 

 Noget kunne tyde på, at den positive indstilling omkring udviklingsprojekter ikke bunder i 

ønsket om udvikling og dermed muligvis er begrundet i motiver, der ikke understøtter 

forandringer. 

4. Udfordring: 

 En del af medarbejderne efterspørger ikke udvikling og forandringer i tilstrækkelig høj grad 

Partnerskaber og Ressourcer 

1. Udfordring: 

 En række af de processer og værktøjer, der er udviklet, forudsætter at andre interessenter 

er indstillede på at arbejde efter samme principper for at få fuld effekt 

Strategi og Målsætning 

1. Udfordring: 

 Der er ikke defineret målbare succeskriterier for udviklingsprojekterne påvirkning af 

strategiske målsætninger og ej heller på påvirkningen af de konkrete byggeprojekter under 

udviklingsprojekterne. Dermed mangler et væsentligt element som beslutningsgrundlag for 

tilpasning af indsatser. 

Lederskab 

1. Udfordring: 

 Beslutning om deltagelse i udviklingsprojekter, er ikke i høj grad taget ud fra 

udviklingsorienterede overvejelser. 

2. Udfordring: 

 Manglende strategiske målsætninger for hvordan udviklingsprojekterne skal udvikle 

virksomheden, gør selve ledelsesopgaven vanskeligere. 

3. Udfordring: 

 Manglende tydelige krav til ledere og medarbejdere har skabt en kultur, der ikke i 

tilstrækkelig grad respekterer ledelsens beslutninger. 

4. Udfordring: 

 Der er en utilstrækkelig erkendelse og forståelse blandt ledere og medarbejdere af, at for at 

bevare konkurrenceevnen i forhold til pres på kravet til effektiviseringer, bedre kvalitet 

udenlandsk arbejdskraft m.m., kræves løbende udvikling. 

Innovation og Læring 

1. Udfordring: 

 Læringsmiljøet i virksomheden er uhensigtsmæssigt i forhold til at indarbejde nye metoder 

fra udviklingsprojekter 
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5 Anbefalinger  
Med udgangspunkt i den gennemførte analysefase – og dermed denne rapport med tilhørende 

appendix – vil vi anbefale flg. elementer til en fase 2: 

 Udvikling af en grundlæggende uddannelse for bygnings- og anlægsmedarbejderen 

indeholdende elementer fra BYG SOL, BYG LOK, Logistik på Byggepladsen samt 

Trimmet byggeri. 

Denne udvikling kan ske i et samarbejde med Jakon A/S og evt. andre relevante 

virksomheder fra branchen. 

Der udvikles i tilslutning hertil en drejebog for denne supplerende uddannelses 

gennemførelse. 

Dette da der synes at være en lang række elementer fra disse udviklingsprojekter, 

der hver for sig og tilsammen utvivlsomt vil kunne understøtte de enkelte 

virksomheders konkurrencekraft 

 

 Udvikling af en lederuddannelse for ledere indenfor bygge- og anlægsbranchen med 

fokus på forandringsledelse til understøttelse af en kulturudvikling, hvor forandringer 

indgår som en grundlæggende vane baseret på selvorganiseringsprincipper og 

tilhørende ledelsesprincipper, hvor den enkelte bygnings- og anlægsmedarbejders 

kompetencer udvikles og bringes i anvendelse. 

 

 Udvikling af en drejebog (Drejebog for BYG – Handlekraft) for gennemførelse af 

udviklingsprojekter – små som store – der tager højde for de i denne analyserapport 

beskrevne udfordringer ifm. opstart  og planlægning af, gennemførelse af og 

opfølgning på udviklingsprojekter med bl.a. flg. indhold: 

 

 Sikring af kobling mellem en virksomheds strategi og et udviklingsprojekt (Guide) 

 Proceslandkort  og –beskrivelse for den optimale udviklingsproces fra Strategi til 

Planlægning til Gennemførelse til Opfølgning og Evaluering med tilhørende 

standarder og værktøjer for det excellente udviklingsprojekt. 

 Træningsseminar (skabelon) for cheferne med tilhørende manual 

 Træningsseminar (skabelon) for gennemførelsesteam med tilhørende manual 

 Metode for etablering af læringsteam med tilhørende manual 

 Metode for etablering af vidensdelingsteam med tilhørende manual 

 Forbedringsprocessens 4 faser for produktionsteams med tilhørende manual 

 Kaizen som grundlag for produktionsteamsenes løbende forbedringer med 

tilhørende manual 

 Uddannelse for medarbejderne som forandringsagenter med tilhørende manual 

 Ledelsesopgaven ifm. udviklingsprojekter 

o Den personlige magtbase 

o Forandringer som en vane 

o Målstyring 

o Transaktionel- / Transformationel Ledelse 

o Ledelseskommunikation  
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o Ledelse og selvorganisering 

o Ledelsesbaseret coaching  

o Konfliktledelse  

o Tværgående samarbejde mellem eks. UE, rådgivere, bygherrer mfl. 

 Metode til effektmåling af gennemførte udviklingsprojekter med tilhørende 

manual 

Det anbefales derudover eller sideløbende hermed, at direktionen i Jakon, sammen med relevante 

nøglepersoner, igangsætter en strategiproces med det formål, at identificere de strategiske 

målsætninger, der ikke lader sig indfri ved nuværende arbejdsmetoder, og som derfor forudsætter 

en udviklingstankegang. 

Denne proces, koblet sammen med nærværende analyserapport, bør danne grundlag for egen 

videreudvikling parallelt med - men også med respekt for - anbefalingerne ovenfor.  

Det er vores klare oplevelse, at der foreligger så meget relevant data, at der kan opnås konkret værdi 

ved at udvælge og igangsætte initiativer til indfrielse af strategiske målsætninger i Jakon særskilt, 

uden at man foregriber den samlede overordnede udvikling som beskrevet ovenfor." 
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6 Metode 
Bülow Management A/S har i samarbejde med JAKON A/S gennemført denne analysefase ved hjælp 

af følgende fremgangsmåde: 

 Projektgranskning (7) 

 Personlige interviews af værende ansatte (34) 

 Personlige interviews af tidligere ansatte (3) 

 Fokusgruppeinterview (1) 

 Pladsbesøg (6) 

 Kvantitativ analyse via spørgeskema (1 med 225 deltagere) 

 Afklaringsworkshop (1) 

 Styregruppemøder (4) 

Herudover har vi haft adgang til diverse artikler, rapporter m.v. 

7 EFQM Excellence (lightbeskrivelse) 
Bülow Management anvender i denne analyse en europæisk standard for virksomhedsfilosofi. 

Denne virksomhedsmodel tager sit udgangspunkt i flg. 

 Hvad skal vi nå af resultater 

 Hvilke indsatser skal vi gennemføre 

 Hvilke resultater opnåede vi 

 

Selve EFQM Excellence omfatter 4 resultatkriterier og 5 indsatskriterier og disse kriteriers indbyrdes 

sammenhænge. 

Disse i alt 9 kriterier er igen underopdelt i 32 delkriterier. 

EFQM Excellence

Hvilke RESULTATER ønsker vi?

Hvilke INDSATSER skal vi så gøre 

for at nå resultaterne?

Hvilke RESULTATER skaber vi?

R = I x K

Resultat = Indsats x Kompetence

1

2

3
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EFQM Excellence modellen har vi anvendt i vores strukturelle opbygning af selve analysen. 

Dette betyder, at såvel analyseresultaterne fra den kvalitative (interviews) og den kvantitative 

(spørgeskema) alle er grupperet under hvert af de fra modellen tilhørende kriterier.  

8 Analytisk(e) medtode(r)  
Vi har undervejs anvendt såvel kvalitative (interviews) som kvantitative (måling) metoder for sikre 

størst mulig validitet i analysen. 

Vi har konstateret god sammenhæng mellem de ting, vi hørte undervejs, og de ting vi kunne læse i 

spørgeskemaanalysen. 

Spørgeskemaanalysen er gennemført blandt samtlige ansatte med en meget høj svar-% (78), hvilket 

både giver en høj validitet og som samtidig vidner om en kultur, der er motiveret for denne proces. 

Spørgeskemaanalysen er suppleret med en såkaldt relationsanalyse, der påviser sammenhængende 

med opnåede resultater, og de indsatser, der har indflydelse på disse. 

Anvendte interviewguides samt analyserapport medfølger denne rapport som appendix. 

Scoringsmatrice (EPSI Standard) m.v. findes i Kvantitativ Analyse – Total Rapport appendix nr.  1.2. 

  

EFQM Excellence modellen
Blodbanen og Forudsætningerne
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9 Gennemgang af analyse 
 Generelt 

 Resultater 

 Processer 

 Kultur og kompetencer 

 Partnerskaber 

 Strategi 

 Lederskab 

 Sammenkoblinger 

9.1 Generelt 

Jakon har deltaget i en række udviklingsprojekter, hvoraf BygLOK, BygSOL og Logistik på 

byggepladsen er de tre, der ligger til grund for denne analyse. 

Motiverne for at gå ind i disse projekter, synes i høj grad at være baseret på følgende: 

 Timing: Tidspunktet har passet ind. Eksempelvis Logistik på Byggepladsen, hvor der var et 

ophold i projektet. Fremfor at afskedige folk i en kortere periode, valgte Jakon at trække et 

udviklingsprojekt ind. 

 Tilskud: Man har opnået et væsentligt økonomisk tilskud i forhold til deltagelse. Det er 

tvivlsomt om man ville have deltaget i samme projekter, hvis der ikke havde været ydet 

økonomisk tilskud. Omkostningsbetragtningen som beslutningsgrundlag kan have vejet 

tungere end udbyttebetragtningen. 

 Værdier:  Gennem interviews har en række medarbejdere og ledere givet udtryk for en 

særlig ”Jakon-ånd” og at – citat: ”Jakon gør noget for sine folk”. Indtrykket er, at Jakon 

ønsker at leve op til sine værdier og tilføre medarbejderne kompetencer, der fremmer 

ansvarlighed og medejerskab, hvilket de tre projekter alle beskæftiger sig med. 

Motivationen synes i mindre grad at være baseret på følgende: 

 Strategiske målsætninger: Strategiske mål, som de respektive udviklingsprojekter skal hjælpe 

til at opnå og hvordan det kan sikres 

Udfordring: Deltagelsen i udviklingsprojekterne er ikke valgt som en del af en strategisk 

udviklingsproces, men som selvstændige projekter i formodning om, at det vil bidrage med værdi 

til virksomheden. 
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9.2 Resultatsiden 

Dette afsnit gør det klart, at der er brug for mere konkrete, velbegrundede og målbare målsætninger 

for udviklingsarbejdet, for derigennem at kunne konstatere effekter eller mangel på samme. For at 

øge sandsynligheden for at gå fra projekt til varig forandring, er det nødvendigt med en løftet 

bevisbyrde – at positive effekter kan påvises og kvantificeres. 

Alle indsatser i en virksomhed, har til formål at skabe nogle bestemte resultater – naturligvis på de 

direkte økonomiske resultater, men også resultater på effektivitet, omkostninger, medarbejder- og 

kundetilfredshed med videre. 

De her omhandlede udviklingsprojekter – BygLOK, BygSOL og Logistik på Byggepladsen – tager 

ligeledes udgangspunkt i et ønske om at skabe en forandring gennem indsatser, der ændrer på nogle 

resultater. 

Når man ser på målsætningerne for udviklingsprojekterne, er de overordnet karakteriseret ved at 

være meget overordnede og generelle i deres formuleringer, hvilket kan gøre det vanskeligt 

efterfølgende at konstatere, hvorvidt det er lykkes at nå sine mål og dermed også at beslutte hvilke 

indsatser, der eventuelt skal justeres for at forbedre resultaterne. 

Klare målsætninger er et grundlag for at kunne evaluere og træffe beslutninger på et kvalificeret 

grundlag. 

Når vi på interviewene har spurgt til målsætningerne for de respektive udviklingsprojekter, har 

svarene været meget overordnede og der har været fokuseret meget forskelligt, jf. nedenstående 

udsagn. Det er dog meget naturligt, at formålene med et projekt, der ligger år tilbage i tid, kan være 

vanskelige at trække frem på et interview.  

BygLOK: 

Leder: ”Gøre en god plads bedre og sikrere og reducere spildtid” 

Leder: ”Blive gode til at koordinere på tværs i stedet for bare at smide hinanden væk når man skulle til. I det 

hele taget samarbejde på tværs” 

Svend: ” Samarbejde med andre håndværkere” 

BygSOL: 

Leder: ”Fremme samarbejde og effektivitet via fælles relationer” 

Svend:” Trimmet byggeplads, samarbejde mellem teams, udvikle virksomheden på alle planer” 

Svend: ”Bedre samarbejde på tværs – båden indenfor Jakon og ift andre faggrupper” 

Logistik på Byggepladsen: 

Svend: ”Logistik – tidsplaner, hvordan gøre det nemt for alle, huske at der også er andre” 

Analyserapport: Total – 5.10 Information 
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Ca. 50% af involverede medarbejdere følte sig tilstrækkeligt informeret omkring indsatser og 

målsætninger (SP 8) og under 20% er enige eller meget enige i, at der er blevet evalueret på 

udviklingsprojekterne, så man kan få et indblik i udbyttet. 

Samtidig tilkendegiver medarbejderne, at den lave score for informationsniveauet ikke tillægges ret 

stor betydning med en samlet score på 3,05 – og det kunne foranledige en tanke om, at det så ikke 

har den store konsekvens. 

Men fra relationsanalysen nedenfor, fremgår det, at indsatsområdet ”information” er det område, 

der har absolut den største indflydelse på resultatparametrene. Den lave score, har derfor isoleret 

set en ret stor påvirkning på det oplevede udbytte, den samlede tilfredshed og dermed også på 

medarbejdernes motivation ift. udviklingsprojekter. 

Analyserapport: Total – 4.2 Relationsanalysen del 1 

Spm. Nr Spørgsmål
Score 

total

Betydning 

total

8
Jeg følte mig tilstrækkeligt informeret omkring indsatser og målsætninger 

for udviklingsprojekterne i opstartsfasen
3,39 3,89

9
Jeg oplevede, at nye medarbejdere blev grundigt introduceret til 

udviklingsprojekterne..
2,81 3,70

10
Efter udviklingsprojekterne evalueres der åbent, således at alle med 

interesse heri kan få overblik over udviklingsprojekternes udbytte
2,79 3,54

11
Jeg følte mig tilstrækkeligt informeret omkring status på 

udviklingsprojekterne mens disse blev gennemført...
3,21 3,64

3,05 3,69Gennemsnit
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Blandt lederne er mindre end 20% enige eller meget enige i, at de systematisk bliver præsenteret for 

resultaterne af udviklingsprojekterne, jf. nedenstående første spørgsmål. Lige under 30% af lederne 

er enige eller meget enige i, at der er en løbende opsamling og evaluering af indsatserne i relation til 

udviklingsprojekterne, jf. nedenstående sidste spørgsmål. 

Analyserapport: Total – 7 Del 3 (leder) 

 

Spm. Nr Spørgsmål
Score 

total

Betydning 

total

72
Jeg bliver systematisk præsenteret for resultaterne af udviklingsprojekter, 

som jeg ikke selv har deltaget i…
2,32 3,60

73
Jeg har løbende indført nye måder at arbejde på, der stammer fra 

udviklingsprojekter jeg ikke selv har deltaget i…
2,40 3,55

74
Hvis jeg har brug for hjælp til at komme i gang med nye initiativer, der 

bygger på erfaringer fra andre teams, ved jeg, hvem der kan hjælpe…
2,91 4,00

75
Det er let for mig, at få kvalificeret hjælp til at introducere nye metoder, 

som stammer fra udviklingsprojekter jeg ikke selv har været med i…
2,84 4,00

76

Der er en tydelig forventning fra mine ledere til, at jeg indarbejder nye 

arbejdsmetoder, som har haft en positiv virkning andre steder i 

virksomheden…

3,22 4,00

77
Der er tydelige krav til os alle ang. nye arbejdsmetoder, som ledelsen 

ønsker hele firmaet skal arbejde efter…
3,46 4,03

78
Vi har løbende opsamling og evaluering af vores indsatser i relation til 

udviklingsprojekter…
2,85 3,79

2,86 3,85Gennemsnit
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I dokumentationen fra tidligere projekter, som ex Logistik på Byggepladsen, er succeskriterier 

formuleret i vendinger som: 

 Øget engagement, arbejdsglæde og motivation hos den enkelte 

 Et bedre arbejdsmiljø, færre fejl og større effektivitet på pladsen 

 Erfaring og bidrag til en udvikling af innovativt samarbejde i branchen. 

(fra evalueringsrapport: Byggepladslogistik, Teknologisk Institut Idé & Vækst) 

Overordnet set har denne type af formuleringer karakter af målsætninger, der ikke er understøttet af 

objektive målbare succeskriterier samt konkrete indsats mål. 

I Evalueringsrapporten fra Teknologisk Institut vedr. Logistik på Byggepladsen fremgår fyldige 

beskrivelser af en række observationer. Her er en klar sammenhæng mellem projektets overordnede 

målsætninger. Resultater af indsatser er beskrevet i følgende vendinger: 

 Reduktion i fejl/mangler og hurtigere opretning 

 Hurtigere opfølgning 

 Muligt at indarbejde bygherreønsker 

 Mindre affald, der flyder på pladsen – oprydning løbende 

 Gode formandsmøder 
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Formuleringerne stammer fra interviews ved afslutningen af projektet. Dermed indikerer 

evalueringsrapporten, at har været objektive målbare succeskriterier, der både relatere sig til 

indsatsparametre og resultatparametre. 

Væsentlige årsager til at udviklingsprojekterne ikke systematisk er indarbejdet i virksomheden er, at 

der ikke har været opsat målbare objektive succeskriterier, at der ikke har været evalueret på de 

resultater, som er skabt på udviklingsprojekterne, samt at kommunikationen til såvel 

projektdeltagere som øvrige kolleger – herunder ledere - har været utilstrækkelig. 

En væsentlig forudsætning for at skabe udvikling og forandring er, at der formuleres konkrete mål for 

hvilke resultater indsatserne har til formål at ændre og i hvilken grad og samtidig, at der løbende 

evalueres på hvor godt man lykkes. Derved kan der skabes bedre beslutningsgrundlag for ledelsen i 

forhold til justeringer/videreudvikling/implementeringer. Videre er en afgørende forudsætning, at 

visionerne for udviklingsprojekterne kommunikeres ud til alle interessenter og det gentages løbende 

igennem projektet. Det skal bl.a. være med til at holde fokus på formålet med udviklingsprojektet. 

En anden interessant betragtning, der ses som et resultat på medarbejdersiden, som følge af 

udviklingsprojekterne, ses herefter. 

Analyserapport, Total – 3.4 Scores – Projekt – Del 2 

 

Her ses, at medarbejdernes tilfredshed med oplevelserne i dag, af de tiltag, der stammer fra 

udviklingsprojekterne, er meget forskellige. Der er for både resultatparameteren, udbytte, og for 

samtlige indsatsparametre en signifikant lavere score fra de medarbejdere, der ikke har deltaget i 

nogle af projekterne. En af de mest markante forskelle er oplevelsen af løbende tiltag, der forbedrer 

medarbejderens personlig og faglige kompetencer (Udvikling). Man kan argumentere for, at Logistik 

på Byggepladsen fortsat kan have positiv indflydelse på denne opfattelse, da dette projekt er kørt for 

få år siden, men for de to øvrige projekters vedkommende, er de kørt for henholdsvis 8 og 12 år 

siden og må derfor antages ikke at ligge til grund for besvarelsen omkring løbende tiltag i dag. Noget 

tyder derfor på, at alene det at deltage i udviklingsprojekter resulterer i en vedvarende højere fokus 

Antal 

spørgsmål
Byg LOK BYG SOL

Logistik på 

Byggepladsen

Ingen 

projektdeltagelse

Udbytte 8 3,53 3,73 3,60 3,28

Inddragelse 2 3,50 3,44 3,32 3,17

Samarbejde 2 3,28 3,22 3,22 2,95

Udvikling 1 3,73 3,75 3,86 3,06

Nærmeste 

leder
2 3,45 3,25 3,39 2,72

Forbedringsfo

kus
3 2,89 2,90 3,08 2,61

Værktøjer 11 3,77 3,34 3,48 3,12

Møder 5 3,39 3,63 4,08 3,11

Planlægning 4 3,86 3,77 3,63 3,35
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på forbedring af personlige og faglige kompetencer – men også samtlige andre områder her i 

analysen. 

Udfordring: Information om udviklingsprojekterne mål og resultater før, under og efter 

projekterne har været utilstrækkelige og har en direkte negativ indvirkning på tilfredshed, 

motivation og udbytte. 

Udfordring: Der er ikke opsat objektivt målbare succeskriterier for deltagelse i 

udviklingsprojekterne og for efterfølgende indsatser. 

Udfordring: De medarbejdere, der ikke har deltaget i de tre konkrete udviklingsprojekter har en 

systematisk ringere oplevelse i dag af resultaterne (udbytte) og af indsatserne  

Udfordring: Mange år efter udviklingsprojekternes gennemførelse, ses der fortsat en markant 

lavere oplevelse af tiltag omkring personlig og faglig udvikling hos medarbejdere, der ikke har 

deltaget i udviklingsprojekter. Noget tyder på, at der skabes en varig positiv effekt af deltagelsen. 

Herfra leder analysen af resultatsiden i udviklingsprojekterne os til at se nærmere på alle de 

indsatser, som samlet set har haft til formål at skabe konkrete resultater. Først tages udgangspunkt i 

en analyse af procesbeskrivelser og værktøjer fra udviklingsprojekterne.   
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9.3 Procesbeskrivelser og værktøjer 

Udviklingsprojekternes indhold har været med til at skulle styre og forbedre byggeprocesser og 

serviceydelser for herigennem bl.a. at skabe større værdi for medarbejdere, virksomhed og kunder. 

BygLOK, BygSOL og Logistik på byggepladsen har det til fælles, at der i større eller mindre grad er 

udviklet nye procesbeskrivelser og understøttende værktøjer i forhold til at forbedre samarbejde og 

effektivitet. Eksempelvis har processen omkring planlægning været et væsentligt perspektiv. Her er 

der udviklet beskrivelser og fremgangsmetode understøttet af konkrete værktøjer. Det omhandler 

eksempelvis Kick-off og planlægningsmøder med alle involverede parter, Procesplanlægning og Uge- 

og periodeplan. 

Samlet set knytter der sig en lang række veldefinerede beskrevne indsatser til udviklingsprojekterne i 

form af processer, værktøjer, guidelines, uddannelser og lignende. Indsatser, der efter vores 

erfaringer og bedste vurderinger for langt den største del vil have betydelige positive indvirkninger 

på virksomhedens resultater, hvis de blev implementeret fuldt ud.  

Det understøttes blandt andet af tidligere erfaringer fra Trimmet Byggeri, der også ligger som en del 

af BygSOL og Logistik på Byggepladsen. Her har andre virksomheder vist markante forbedrede 

økonomiske resultater, som direkte konsekvens af anvendelsen af de indsatser, der er udviklet til 

formålet. 

Overordnet set har vi fra interviews kunne konstatere, at der er meget stor forskel i anvendelsen af 

disse værktøjer i dag og at særligt èt team er langt mere konsekvente i anvendelsen af de processer 

og værktøjer, der stammer fra udviklingsprojekterne – og i øvrigt tillægger denne læring stor 

betydning for teamets resultater i dag. Samtidig har vi mødt den påstand, at samme team 

konsekvent leverer bedre økonomiske resultater end de øvrige teams. Der er derfor klare 

indikationer på, at udviklingsprojekterne rent faktisk har haft en positiv økonomisk betydning for 

Jakon, men at den ikke er systematisk på tværs af virksomheden. Det ser vi nærmere på nedenfor. 

Værktøjer fra udviklingsprojekterne 

Igennem den kvantitative analyse behandles både medarbejderens oplevelse af de udviklede 

værktøjer og graden af anvendelse igennem udviklingsprojekterne samt medarbejdernes holdning til, 

hvorvidt man anvender de konkrete metoder og værktøjer i dag. 

I del 1 af den kvantitative analyse, som alene er besvaret at de medarbejder, der har deltaget i 

udviklingsprojekterne, viser det sig indledningsvist, at langtfra alle medarbejdere har en oplevelse af, 

at de både fik og anvendte brugbare værktøjer igennem udviklingsprojekterne. Kun omkring 50 % er 

enige eller meget enige i, at de fik gode værktøjer under udviklingsprojekterne og kun 60 % giver 

klart udtryk for, at man også anvendte dem under udviklingsprojekterne. Nogenlunde tilsvarende 

andel mener også, at de har anvendt værktøjerne efterfølgende. 
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Analyserapport: Total – 5.9 Værktøjer 

 

  

I del 2 af den kvantitative analyse spørges ind til anvendelse af konkrete værktøjer i medarbejdernes 

hverdag. I denne del af analysen forudsætter besvarelse ikke deltagelse i et udviklingsprojekt, men 

alene en tilkendegivelse af, hvorvidt man oplever konkrete elementer i sin hverdag. Disse elementer 

stammer fra udviklingsprojekterne. 

  

Spm. Nr Spørgsmål
Score 

total

Betydning 

total

28
I hvor høj grad mener du, at du gennem udviklingsprojekterne fik nogle 

brugbare værktøjer til gavn for din dagligdag?
3,62 3,96

29 I hvor høj grad brugte du disse værktøjer under udviklingsprojekterne? 3,64 3,93

30
I hvor høj grad har du gjort brug af disse værktøjer efter 

udviklingsprojekternes afslutning?
3,59 3,74

3,62 3,88Gennemsnit
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Analyserapport: Total – 6.7 Værktøjer 

 

 

Spm. Nr Spørgsmål
Score 

total

Betydning 

total

48 Vi anvender altid processkemaer på vores projekter 2,52 3,45

49 Vi bruger rullende tidsplaner eller procestidsplaner på vores projekter 3,08 3,59

50 På vores projekter har vi fokus på affaldssortering… 3,88 4,06

51
Vi laver altid kildesortering på vores projekter, ex. når en lastbil 

ankommer, så sorteres materialer på stedet
3,21 3,78

52
På vores byggepladser laver vi altid fysisk afmærkning af, hvor materialer 

skal stå…
2,33 3,65

53
På vores byggepladser opsættes altid en stander med påskriften: " Rod 

på pladsen koster kassen"
4,21 3,74

54 Der er hos Jakon A/S et stort fokus på orden og ryddelighed 3,89 4,48

55
På vores projekter er der udarbejdet en kørselsvejledning for levering af 

materialer og affald…
2,96 3,78

56
Vi får altid udleveret en svendemappe med beskrivelser og tegninger ved 

nye opgaver
3,03 4,25

57
Der anvendes en særlig "Huske seddel" eller tjekliste som hjælp til at 

starte projekterne rigtigt op
2,32 3,88

58 Vi får altid de nødvendige tekniske hjælpemidler stillet til rådighed? 3,59 4,66

3,18 3,94Gennemsnit
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Den overordnede tendens viser, at medarbejderne generelt ikke oplever anvendelse af værktøjer fra 

udviklingsprojekterne i deres hverdag. I analyserapporten (Analyserapporten: Total – 6.7 Værktøjer) 

viser spredningen på spørgsmål 49, at alene 30 % oplever, at der arbejdes med rullende tidsplaner 

eller procestidsplaner. Videre oplever kun ca. 15 %, at der anvendes en særlig ”Huske seddel” eller 

tjekliste til at starte projekterne rigtigt op. Mere end 50 % er direkte uenige i, at denne anvendelse 

finder sted.  

Denne tendens er generelt gældende for værktøjer, bortset fra processer og metoder omkring 

affaldshåndtering.  

Fra pladsbesøgene ved vi, at opstart oftest baseres på den enkelte byggeleders egen metode og 

erfaringer. 

I forhold til affaldshåndtering og orden og ryddelighed er der i alt formuleret tre spørgsmål. Her er 

den overordnede tendens, at medarbejderne faktisk oplever, at man har fokus på affaldshåndtering 

generelt. Konkret oplever omkring 70 %, at der altid opsættes en stander med påskriften: ”Rod på 

pladsen koster kassen”.  

Udfordring: De værktøjer, processer, guidelines, uddannelser med videre, der er udviklet i 

forbindelse med udviklingsprojekterne, påstås at være betydelig medvirkende årsag til bedre 

resultater i dele af virksomheden. Men udbredelsen er sporadisk og ikke systematisk.  
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Analyserapport: Total – 6.8 Møder 

 

 

Fastlagt mødestruktur med aftalt indhold er et værktøj til blandt andet at skabe overblik i forhold til 

indsatser og målopfyldelse hos ledere og medarbejdere. Samtidig ved vi, jf. typisk citat fra interviews 

nedenfor, at fredagsmøderne også har stor social betydning for medarbejderne: 

Rigtig godt at fredagsmøderne var ifm morgenmad. Det gjorde noget godt for det sociale og for 

motivationen til at gå til møderne for dem, der var mindre glade for møder. 

Overordnet ses det, at møderne er vigtige med en betydningsscore på 4,11, men implementeringen 

er mangelfuld. Fredagsmøderne er et omdrejningspunkt for at drive processerne på pladserne ift. 

udviklingstiltagene, og dermed en væsentlig forudsætning. 

Vi ved dog fra individuelle og fokusgruppeinterviews, at indholdet på fredagsmøderne er meget 

forskellig fra formand til formand, både hvad angår planlægning, indhold og værktøjsanvendelse. 

Uden rette indhold og målsætning for fredagsmøder, risikerer de ikke at bidrage til effektivitet og 

samarbejde som tiltænkt og det kan være en væsentlig kilde til, at der nogle steder er mindre fokus 

på afholdelse af fredagsmøderne. 

Udfordring: Manglende kvalitet og frekvens i fredagsmøder, er en kraftigt medvirkende årsag til at 

det er vanskeligt at fastholde en udvikling og en udbredelse af nye værktøjer. 

 

Spm. Nr Spørgsmål
Score 

total

Betydning 

total

59 Vi afholder fredagsmøder jævnligt på vores byggepladser 2,78 4,04

60 Fredagsmøderne er vigtige og meget værdifulde for os 3,99 4,13

61 Vi forholder os altid til sikkerhed på vores ugemøder 3,09 4,10

62
Formændene på vores pladser afholder altid koordineringsmøder (typisk 

om mandagen)…
2,49 4,03

63 Hvis jeg beder om en MUS samtale bliver dette overholdt… 3,76 4,24

3,22 4,11Gennemsnit
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Analyserapport: Total – 6.9 Planlægning 

 

 

Et væsentligt sigte med udviklingsprojekterne har været at skabe et øget engagement og personligt 

ansvar blandt medarbejderne gennem aktiv involvering og en større decentralisering af 

beslutningskompetencerne. For at medindflydelse og medansvar skal give positive resultater, 

forudsættes et højt informationsniveau. Men dette er tilsyneladende ikke tilstede i dag. Af 

spørgsmålene 35 og 36 ses, at medarbejderne tillægger information om opgaver, samt nye 

medarbejderes introduktion til metoder, stor betydning – hhv. 4,49 og 4,11 i score. Men deres 

oplevelse af samme er meget lav, hvilket er en hæmsko i forhold til målsætningen om større 

engagement og personligt ansvar. 

Samtidig skal opmærksomheden her igen henledes på Relationsanalysen ”Kvantitativ analyse, Total 

4.2, omtalt i forrige afsnit, der klart angiver ”information” som den disciplin, der har størst 

indflydelse på resultatparametrene – altså den oplevede tilfredshed og det oplevede udbytte og 

deraf den oplevede motivation blandt medarbejderne ift. udviklingsprojekterne 

Udfordring: Et lavt informationsniveau irt. Udviklingsprojekterne og omkring opgaver til 

medarbejdere, modarbejder ambitionen om at skabe øget engagement og personligt ansvar. 

Udfordring: Et lavt informationsniveau, påvirker de oplevede resultater i udviklingsprojekterne 

negativt i signifikant grad. 

Der fremkommer videre i del 2 af den kvantitative analyse en tendens, hvor medarbejdere der har 

deltaget i et eller flere udviklingsprojekter faktisk oplever større anvendelse af værktøjer fra 

Spm. Nr Spørgsmål
Score 

total

Betydning 

total

34
Vi er meget opmærksomme på at overholde vores aftaler med hinanden 

hos Jakon?
3,75 4,47

35
Jeg er altid godt informeret om mine nye opgaver inden jeg går i gang 

med den?
3,00 4,49

36
Nye medarbejdere introduceres altid grundigt til vores metoder for 

planlægning og styring?
3,23 4,11

37 Firmaets holdning til arbejdsmiljø på byggepladsen er i top… 3,72 4,46

3,42 4,38Gennemsnit
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udviklingsprojekterne. Jf. appendiks for projekter (Appendiks: Projekter – 3.7 Værktøjer) scores 

generelt ca. 0,3 point højere blandt de medarbejdere, som har deltaget på et udviklingsprojekt 

kontra de medarbejdere, som ikke har. Trods den højere scoring viser den kvantitative analyse, at 

denne medarbejdergruppe trods højere en scoring generelt ikke oplever anvendelse af værktøjer, 

som stammer fra udviklingsprojekterne. Kun elementer omkring affaldshåndtering scorer tilsvarende 

højt som for medarbejdere, der ikke har deltaget på et udviklingsprojekt. 
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9.4 Kultur og kompetencer 

For at skabe en udvikling og en varig forandring i en virksomhed, må denne udvikling og forandring 

nødvendigvis blandt andet ske gennem medarbejderne. Det kan være gennem kompetenceudvikling, 

uddannelse, kulturændringer, samarbejdsformer, jobudvidelse, jobberigelse og meget andet. Men 

helt grundlæggende er det vanskeligt at forestille sig varige ændringer/forbedringer i indsatserne 

uden en tilhørende andel af forandringsparate medarbejdere. Vi kan her tale om forandringsevne – 

eller omstillingsparathed - som en særskilt kompetence. 

Indenfor kulturformer irt det at håndtere forandringer findes 2 spor: Transaktionel adfærd hhv. 

transformationel adfærd. 

Indenfor transaktionel adfærd/kultur taler vi om forandringer som en undtagelse eks. i form af 

særskilte projekter. 

Indenfor transformationel adfærd/kultur taler vi om forandringer som en tilstand i form af 

kontinuerlige forandringer, som bl.a. har til formål at udvikle vores samlede konkurrencekraft.  

Den kvalitative analyse - interviews 

Igennem primært interviewrunderne, har vi mødt en lang række medarbejdere og talt om deres 

oplevelser i forbindelse med udviklingsprojekterne specifikt og deres holdninger generelt – både 

medarbejdere, der har deltaget i udviklingsprojekter og medarbejdere, der ikke har været involveret. 

Alle medarbejdere har været overordnet positive ift. deltagelse i udviklingsprojekter, og ingen har 

givet udtryk for at de hellere ville have undværet. Det betyder ikke, at medarbejderne ikke er kritiske 

overfor større eller mindre dele af udviklingsprojekterne, men blot at det er en positiv indstilling ift. 

oplevelsen. Her spiller især de sociale tiltag ind fra opstartsseminarer, månedsaktiviteter på BygSOL, 

samling med kolleger på fredagsmøder og lignende. 

Interviews har givet indtryk af at mange har været positive ift. den medindflydelse de har oplevet og 

det øgede informationsniveau omkring projekterne gennem eksempelvis fredagsmøder.  

Nogle omtaler direkte øget engagement og udvikling, jf. nedenstående citater: 

Jo mere ansvar folk får – des sjovere er det 

Involvering, viden og medansvar var rigtig fedt 

Gav øget medindflydelse på tidsfastsættelser på opgaver, medbestemmelse og større ansvarsfølelse 

– virkelig positivt. 

Jeg har fået meget ud af det omkring logistikplanlægning 

Tingene fungerer generelt meget bedre, når man klarer problemerne på pladsen i stedet for at 

involvere byggeledere 

Et gennemgående tema, som mange har lagt vægt på er den store betydning det har haft, at møde 

andre faggrupper under opstartsprogrammerne og at det har haft stor betydning for samarbejdet 

under selve byggefasen. Det gode samarbejde udfordres dog kraftigt, når tidsplaner og økonomi 

strammer til.  



Bülow Management A/S ©  [26] 
 

Analyserapport: Total – 5.4 Samarbejde 

 

 

Analyserapport: Total – 6.3 Samarbejde 

 

 

  

Spm. Nr Spørgsmål
Score 

total

Betydning 

total

12
Koordineringen af vores arbejde med andre faggrupper under 

udviklingsprojekterne var rigtig god…
3,58 4,15

13
Konsulenterne i forbindelse med udviklingsprojekterne bidrog til et godt 

samarbejde mellem alle parter…
3,60 4,04

3,59 4,10Gennemsnit
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Spm. Nr Spørgsmål
Score 

total

Betydning 

total

40
Jeg oplever, at vi løbende forbedrer vores samarbejde mellem 

medarbejdere/teams internt i Jakon A/S?
3,02 4,00

41
Jeg oplever, at vi løbende får et mere udbytterigt samarbejde med 

eksterne faggrupper?
3,01 3,92

3,01 3,96Gennemsnit
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Alle udviklingsprojekter har haft bedre samarbejde mellem medarbejdere og med andre faggrupper 

som målsætning. Tesen er, at bedre samarbejde er en forudsætning for større effektivitet i en 

kompleks produktion, som et byggeri jo er. Det er alment anerkendt, at jo flere gensidigt afhængige 

processer og jo flere personer, der indgår i disse processer, des større betydning for resultatet har 

evnen til at samarbejde. 

Af ovenstående ses det, at mere end 50 % er enige eller meget enige i, at koordineringen med andre 

faggrupper under udviklingsprojekterne var god – og relativ vigtig med en betydningsscore på 4,15. 

Oplevelsen i dag af samarbejdet internt og udbyttet af samarbejdet med eksterne faggrupper, ligger 

meget lavt. Faktisk er under 25 % enige eller meget enige i, at udbyttet af samarbejdet med eksterne 

faggrupper løbende bliver bedre. 

Udfordring: En væsentlig forudsætning for at gennemføre forandringer i komplekse processer er en 

samarbejdende kultur. 

Udfordring: Det er afgørende, at der udpeges en række foregangsmænd for udviklingsprojektet, 

der skal sikre involvering af alle medarbejdere og partnere. 

En anden væsentlig forudsætning for samarbejde, men også som kulturel grundforudsætning for at 

kunne gennemføre forandringer er, at der eksisterer en høj grad af fokus på at overholde indgåede 

aftaler. I den sammenhæng er evnen til at overholde aftaler en organisatorisk kompetence, der skal 

være til stede på et højt niveau. 

Analyserapport: Total – 6.9 Planlægning 

 

 

Spm. Nr Spørgsmål
Score 

total

Betydning 

total

34
Vi er meget opmærksomme på at overholde vores aftaler med hinanden 

hos Jakon?
3,75 4,47

35
Jeg er altid godt informeret om mine nye opgaver inden jeg går i gang 

med den?
3,00 4,49

36
Nye medarbejdere introduceres altid grundigt til vores metoder for 

planlægning og styring?
3,23 4,11

37 Firmaets holdning til arbejdsmiljø på byggepladsen er i top… 3,72 4,46

3,42 4,38Gennemsnit



Bülow Management A/S ©  [28] 
 

 

Det ses af ovenstående tabel, at opmærksomheden i forhold til at overholde aftaler med hinanden, 

scorer 3,75 – en for denne analyse høj score, men fortsat ikke en god score og et punkt at være 

opmærksom på. Betydningen for medarbejderne er dog ret høj med en score på 4,47, hvilket er en 

god forudsætning for generelt at arbejde med dette punkt. 

En række observationer understøtter, at kulturen i forhold til at holde aftaler med hinanden, ikke er 

tilstrækkeligt veludviklet. 

Analyserapport: Total – 6.8 Møder 
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Spm. Nr Spørgsmål
Score 

total

Betydning 

total

59 Vi afholder fredagsmøder jævnligt på vores byggepladser 2,78 4,04

60 Fredagsmøderne er vigtige og meget værdifulde for os 3,99 4,13

61 Vi forholder os altid til sikkerhed på vores ugemøder 3,09 4,10

62
Formændene på vores pladser afholder altid koordineringsmøder (typisk 

om mandagen)…
2,49 4,03

63 Hvis jeg beder om en MUS samtale bliver dette overholdt… 3,76 4,24

3,22 4,11Gennemsnit
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Fredagsmøder er et tiltag, som alle kender og har en holdning til. I nogle teams er det et vigtigt 

værktøj og i andre, bliver det mere set som overflødigt. Her nogle citater fra interviews: 

Svend: Fredagsmøder er skrevet ind i lokalaftalerne, men det er ikke alle byggeledere, der synes, det 

er en god ide 

Svend: Det står i dag i lokalaftalerne, at der skal holdes fredagsmøder mindst en gang om måneden, 

men det har en del byggeledere svært ved at overholde – de vil hellere køre som de plejer 

Fra fokusgruppeinterview: En specifikt holder gode fredagsmøder. Andre steder bliver der holdt 

fredagsmøder, men uden egentligt indhold (hvad laver vi egentlig her?) og igen andre steder er 

fredagsmøder helt fraværende 

 

Men i forhold til at holde aftaler som en organisatorisk kompetence, er det en udfordring, at på trods 

af, at fredagsmøder er skrevet ind i lokalaftalerne, er blot ca. 35 % enige eller meget enige i, at der i 

dag bliver afholdt jævnlige fredagsmøder på byggepladserne. 

En anden lignende indikator på, at der her er en udfordring, kom frem på afklaringsworkshoppen 31. 

maj. Det er besluttet, at alle pladser skal indrapportere jævnligt i forhold til oprydning. Men det sker 

kun for 3 ud af 15 pladser. 

Der er kørt en række kampagner i forhold til oprydning, fordi det opfattes som vigtigt for sikkerheden 

og også for effektivitet med mere. Det til trods, finder topledelsen det frustrerende, at det aftalte 

alligevel ikke sker (udtrykt på Afklaringsworkshop 31. maj). 

Udfordring: Eksekveringskraften i en virksomhed forudsætter den organisatoriske kompetence, at 

der er en høj disciplin i forhold til at overholde aftaler, hvilket er udfordret. 
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Den kvantitative analyse - spørgeskema 

Motivation, Inddragelse og udvikling: 

I den kvantitative analyse blev de medarbejdere, der har deltaget i udviklingsprojekterne stillet 

spørgsmål til motivation ift. udviklingsprojekter og til egen udvikling – og alle medarbejdere blev 

spurgt til inddragelse. De tre skemaer er indsat nedenfor. 

Analyserapport: Total – 5.2 Motivation 

 

 

Analyserapport: Total – 5.7 Udvikling 

 

Spm. Nr Spørgsmål
Score 

total

Betydning 

total

5
Jeg ville anbefale Jakon A/S at opstarte lignende udviklingsprojekter i 

fremtiden…
3,89 3,96

6
Jeg har lyst til at deltage aktivt, såfremt Jakon A/S opstarter lignende 

udviklingsprojekter i fremtiden…
4,07 3,89

7
Udviklingsprojekterne jeg har deltaget i i Jakon A/S har været tiden og 

pengene værd…
3,63 3,81

3,86 3,89Gennemsnit
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Spm. Nr Spørgsmål
Score 

total

Betydning 

total

22
Hvor tilfreds er du med udviklingsprojekternes bidrag til din personlige og 

faglige udvikling?
3,71 3,85

23
Hvor tilfreds er du med planlægningen og gennemførsel af din oplæring i 

forbindelse med udviklingsprojekterne?
3,31 3,75

24
Hvor tilfreds er du med opfølgningen på din oplæring i forbindelse med 

udviklingsprojekterne?
2,71 3,68

3,24 3,76Gennemsnit
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Analyserapport: Total – 6.2 Inddragelse 

 

 

Motivationen ift. udviklingsprojekterne scorer relativt højt i denne undersøgelse i forhold til andre 

spørgsmål, og ca. 65% vil anbefale at starte lignende projekter op og ca. 75% vil gerne selv deltage 

aktivt, hvilket grundlæggende er en positiv forudsætning fremadrettet. 

Men når man ser på besvarelserne omkring udvikling ifm. projekterne, kan det udledes, at 

resultaterne her ikke er tilfredsstillende, men måske mere påfaldende er det, at medarbejderne ikke 

tillægger det ret stor betydning – en score på 3,76 er lavt og indikerer en lav udviklingsefterspørgsel. 

Når man ser på inddragelse af medarbejdere i dag, er scoren her også lav, men inddragelse scores til 

at have væsentlig større betydning for medarbejderne end udvikling. 
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Spm. Nr Spørgsmål
Score 

total

Betydning 

total

38
Jeg har medbestemmelse og/eller indflydelse i arbejdsgangene 

(materialer, leveranceplaner, udførelse osv.)?
3,50 4,13

39 Faggrupperne involveres altid i procesplanlægningen på vores projekter? 2,94 4,03

3,22 4,08Gennemsnit
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Udfordring: Noget kunne tyde på, at den positive indstilling omkring udviklingsprojekter ikke 

bunder i ønsket om udvikling og dermed muligvis er begrundet i motiver, der ikke understøtter 

forandringer. 

Resultaterne kan ikke tolkes som decideret modstand ift. forandringer og udvikling, men det kan 

konkluderes, at medarbejderstaben bredt set ikke efterspørger det i høj grad. 

Men den lave betydning, indikerer en statisk medarbejder kultur, der kan være usund i forhold til at 

skabe den løbende udvikling, der er grundlaget for konkurrenceevnen i forhold til billigere 

udenlandsk arbejdskraft. 

Udfordring: En del af medarbejderne efterspørger ikke udvikling og forandringer i tilstrækkelig høj 

grad. 

I alle udviklingsprojekterne har der været konkrete tiltag omkring læring. Fra Logistik på 

Byggepladsen konstateres, at der blev skabt et fælles AMU uddannelsesforløb på i alt 11 dage med 

følgende AMU Uddannelser jf. dokumentationen af projekterne, som omhandler: 

 Opstart af bygge- og anlægsprojekter 

 Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggepladsen 

 Byggepladslogistik 

 Planlægningsmetoder i bygge- og anlægsbranchen 

 Anvendelse af bygge- og anlægstegninger 

 Sjakbajs – Projektgranskning og kvalitetssikring 

 Sjakbajs – Planlægning og styring af byggeriet 

 Sjakbajs – Planlægning og koordinering 

 Sjakbajs som leder 

Dermed har der været et stort fokus på at opkvalificere kompetencer hos medarbejderne, som 

dermed vil være klædt på til at anvende konkrete metoder og redskaber på byggeprojekterne. 

For at skabe forandringer, kræves ny læring. I udviklingsprojekterne er der lagt stor vægt på at 

uddanne ledere og medarbejdere som opstart på et udviklingsprojekt og derigennem tilføre de 

kompetencer, som det pågældende udviklingsprojekt har brug for. Men det kan ikke ses isoleret. Det 

er afgørende hvordan hele kulturen omkring læring i organisationen er, hvis udviklingsprojekter skal 

skabe forandringer i en virksomhed. Et miljø, hvor det er naturligt at lære fra sig og søge læring, har 

væsentlig bedre forudsætninger for at drage fuld nytte af den viden og de erfaringer, som kommer af 

en medarbejdergruppes deltagelse i et udviklingsprojekt. Forudsætningerne for en dygtigt lærende 

organisation, er et tillidsfuldt og anerkendende miljø, præget af åbenhed og med meget lille fokus på 

personlig profilering og indbyrdes konkurrence. For at opbygge, fastholde, anvende og udbrede 

læring for derigennem at skabe forandringer og imødegå strategiske målsætninger, er evaluering, 

tilpasning og udvikling af den tilførte læring som disciplin nødvendig. 
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Analyserapport: Total – 5.5 Opfølgning 

 

 

Analyserapport: Total – 7 Del 3 (leder) 

 

Spm. Nr Spørgsmål
Score 

total

Betydning 

total

14
På udviklingsprojekterne oplevede jeg, at mine ledere var gode til at følge 

op på vores aftaler…
3,36 3,93

15
På udviklingsprojekterne oplevede jeg, at mine kolleger var gode til at 

følge op på vores aftaler…
3,93 4,04

16
Mine ledere var gode til at forklare os alle, hvordan udviklingsprojekterne 

skulle passe ind i det daglige arbejde…
3,28 3,90

17
Der videndeles mellem hver afdeling, til gavn for fælles indlæring i 

forbindelse med udviklingsprojekterne…
2,88 3,67

18
På uddannelsesprojekterne evalueres forløbene altid systematisk 

efterfølgende?
3,00 3,73

3,29 3,85Gennemsnit
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Spm. Nr Spørgsmål
Score 

total

Betydning 

total

72
Jeg bliver systematisk præsenteret for resultaterne af udviklingsprojekter, 

som jeg ikke selv har deltaget i…
2,32 3,60

73
Jeg har løbende indført nye måder at arbejde på, der stammer fra 

udviklingsprojekter jeg ikke selv har deltaget i…
2,40 3,55

74
Hvis jeg har brug for hjælp til at komme i gang med nye initiativer, der 

bygger på erfaringer fra andre teams, ved jeg, hvem der kan hjælpe…
2,91 4,00

75
Det er let for mig, at få kvalificeret hjælp til at introducere nye metoder, 

som stammer fra udviklingsprojekter jeg ikke selv har været med i…
2,84 4,00

76

Der er en tydelig forventning fra mine ledere til, at jeg indarbejder nye 

arbejdsmetoder, som har haft en positiv virkning andre steder i 

virksomheden…

3,22 4,00

77
Der er tydelige krav til os alle ang. nye arbejdsmetoder, som ledelsen 

ønsker hele firmaet skal arbejde efter…
3,46 4,03

78
Vi har løbende opsamling og evaluering af vores indsatser i relation til 

udviklingsprojekter…
2,85 3,79

2,86 3,85Gennemsnit
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Vi må konstatere – også fra interviews – at systematisk evaluering ikke er særligt udbredt. For 

deltagerne i udviklingsprojekterne, er blot ca. 28 % enige eller meget enige i, at der evalueres 

systematisk (SP18) og samtidig tillægges evaluering en lav betydning med en score på 3,73. 

Nogenlunde samme billede går igen for ledernes scoring på SP78 om opsamling og evaluering af 

indsatser i relation til udviklingsprojekter. 

Udover utilstrækkelig evaluering, tilkendegiver lederne desuden, at de ikke præsenteres for 

resultaterne af udviklingsprojekterne (SP72 – score 2,32), at de ikke selv bruger læring fra 

udviklingsprojekterne (SP73 – score 2,40), at det ikke er let at få hjælp (SP74 – score 2,91 + SP75 – 

score 2,84). Samtidig indikerer betydningsscoren på samlet under 4 på de 4 svar, at der ikke er 

opfattelse af nødvendighed i forhold til denne læring. 

Fra pladsbesøgene, har vi desuden gennem samtaler med byggelederne, kunne konstatere, at alle 

har deres egne arbejdsmetoder og at flere af dem har udviklet egne værktøjer, som de har god gavn 

af, men som ikke er kendte blandt deres kolleger. Det understreges af følgende udsagn: 

Svend: ”At skifte mellem to teams i Jakon, er som at skifte firma” 

Retfærdigvis, skal det anerkendes, at der dog også kører fælles udvikling af værktøjer mellem 

byggelederne, eksempelvis omkring introduktion til pladserne for nye medarbejdere. 
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Men samlet set, viser analysen, at læringsmiljøet i virksomheden er uhensigtsmæssig i forhold til at 

udveksle nye metoder m.v. mhp. tværgående implementering. 

Udfordring: Læringsmiljøet i virksomheden er uhensigtsmæssigt i forhold til at indarbejde nye 

metoder fra udviklingsprojekter 
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9.5 Partnerskaber og Ressourcer 

For at skabe effektive processer under byggeprojekter, er en vigtigt forudsætning, at der både 

planlægges og sikres styring af partnerskaber, leverandører og interne ressourcer. Det skal samlet 

ske i overensstemmelse med de strategiske beslutninger og dermed indholdet i 

udviklingsprojekterne.  

Gældende for alle udviklingsprojekterne behandlet i dette projekt er, at de i høj grad har haft en 

indflydelse og involvering fra eksterne samarbejdspartnere. Det omhandler bl.a. øvrige faggrupper, 

rådgivere og arkitekter, bygherre, leverandører og konsulenter. Videre har ressourcer som anvendes 

af eksempelvis en it-platform for udveksling af dokumenter og informationer været en del af 

udviklingsprojekterne. Sidst har der også under udviklingsprojekterne været tiltag med anvendelse af 

nyt materiel, som samlet har haft til formål, at forbedre byggeprocesserne. 

I den kvantitative analyse, har vi i den første del forholdt os til samarbejdet med andre faggrupper og 

konsulenter. Med udgangspunkt i besvarelsen fra de medarbejdere, som har deltaget i 

udviklingsprojekterne viser det sig, at der igennem udviklingsprojekterne har været en moderat 

enighed om, at man har haft et velfungerede samarbejde med hhv. andre faggrupper og konsulenter. 

Konkret er ca. 50 % enige eller meget enige i, at det har været tilfredsstillende, hvilket dog fortsat er 

et utilstrækkeligt resultat. 

Analyserapport: Total – 5.4 Samarbejde 

 

 

Igennem de kvalitative interviews fremkommer flere kommentar, som understøtter en effekt ved 

involvering ift. andre faggrupper. 

 

Spm. Nr Spørgsmål
Score 

total

Betydning 

total

12
Koordineringen af vores arbejde med andre faggrupper under 

udviklingsprojekterne var rigtig god…
3,58 4,15

13
Konsulenterne i forbindelse med udviklingsprojekterne bidrog til et godt 

samarbejde mellem alle parter…
3,60 4,04

3,59 4,10Gennemsnit
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BygLOK: 

Leder: ” Svendene får mere information – også om andre faggrupper – og det gav bedre planlægning, 

når andre grupper også var en del af det”. 

Leder: ” Hjalp hinanden imponerende godt på tværs af faggrupper. Stort set ingen konflikter”. 

Ud over medarbejdere, som ser en positiv effekt på samarbejdet på tværs af faggrupper mv., 

påpeger flere også, at andre nøglepersoners bidrag har været fraværende. 

BygSOL: 

Svend: ” Når man så kommer til en ny plads, så har eksempelvis blikkenslagerne ikke sat tid og penge 

af til møder – og så dør det ud”. 

Svend: ” På pladsen gjorde de det egentlig ret godt. Bygherrens engagement ift. BygSOL var 

fraværende – der manglede; det er det her vi gør - kommunikation. Bygherre mangler generelt 

engagement. Bygherres engagement giver generelt en helt anden energi”. 

Svend: ” Bygherres engagement kunne måske have fået isæt én konkret UE mere engageret i 

projektet”. 

Leder: ” Kunne have været godt med støtte fra nogle konsulenter til at få fokuseret budskaber på 

”hvad vil vi med det” og ”hvad mener vi med det”. 

Ovenstående kommentarer fra interviews peger på, at man I udviklingsprojekterne ikke har opnået 

den fornødne involvering af alle faggrupper og nøglepersoner.  

Videre viser følgende kommentar, at andre ressourcer som IT-værktøjer ydermere ikke har støtte 

byggeprocesserne som forventet, og modsat kan have været med til at komplicere nogle processer. 

Det kan hænge tæt sammen med den kulturbårne del, herunder at sikre den fornødne 

kompetenceudvikling som forudsætning for optimal anvendelse af støttende ressourcer. 

Svend: ”IT-værktøjerne krævede for meget tid at holde opdaterede og blev for komplekse. Skal det 

gøres ordentligt, er der nødt til at være en proceskoordinator. Så kunne det godt give værdi ift. 

løbende at visualisere det aftalte.  Konsulenterne var forholdsvis anonyme”. 

I den anden del af den kvantitative analyse viser det sig i mellemtiden, når alle medarbejder 

forholder sig til det eksterne samarbejde med andre faggrupper, at alene 20 % er enige eller meget 

enige i, at man har fået et mere udbytterigt samarbejde med andre faggrupper. 30 % er enige eller 

meget enige i, at det interne samarbejde løbende forbedres, mens 30 % er direkte uenige eller meget 

uenige. 
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Analyserapport: Total – 6.3 Samarbejde 

 

 

Jf. spørgsmål 39 i del 2 i den kvantitative analyse konstateres det, at 30 % oplever, at andre 

faggrupper involveres i procesplanlægning, mens mere end 30 % oplever, at det slet ikke sker 

(Analyserapport: Total – 6.2 Inddragelse) 

Udfordring: En række af de processer og værktøjer, der er udviklet, forudsætter at andre 

interessenter er indstillede på at arbejde efter samme principper for at få fuld effekt 

På udviklingsprojektet Logistik på Byggepladsen var en væsentlig del af intentionerne en dybere 

involvering af leverandører. Det omhandlede både leverandør ift. materialer og affaldshåndtering. 

Her blev der foretaget en mere strategisk involvering, som skete på udviklingsmøder anden måned 

med henblik på at udveksle erfaring og opståede problemstillinger samt planlægning af nye tiltag og 

løsninger. I evalueringen af udviklingsprojektet konstateres det overordnet set, at samarbejdet med 

leverandører har været positivt. Denne observation og konstatering underbygger vigtigheden af 

involvering af partnere på projekterne. 

  

Spm. Nr Spørgsmål
Score 

total

Betydning 

total

40
Jeg oplever, at vi løbende forbedrer vores samarbejde mellem 

medarbejdere/teams internt i Jakon A/S?
3,02 4,00

41
Jeg oplever, at vi løbende får et mere udbytterigt samarbejde med 

eksterne faggrupper?
3,01 3,92

3,01 3,96Gennemsnit
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9.6 Strategi og Målsætning 

Deltagelse i udviklingsprojekter har sit udspring i et ønske om udvikling af virksomheden, med 

baggrund i såvel branchens som virksomhedens kendte udfordringer omkring udvikling i 

produktivitet, kvalitet og økonomi, samt pres fra omverdenen i form af bygherrer, rådgivere og 

udenlandsk arbejdskraft. Hertil de senere år, en svag konjunktur, der yderligere har presset 

markedspriserne for byggeri. 

Deltagelse i udviklingsprojekterne har været motiveret i strategiske indsatser i forhold til at adressere 

ovenstående problemstillinger. 

Udfordringen er her, at problemstillingerne er formuleret i overordnede termer og der foreligger ikke 

objektive målbare kriterier omkring udfordringerne og dermed udebliver muligheden for at følge 

indsatsernes påvirkning af de resultater, der udtrykker udfordringerne – og dermed hvordan 

udviklingsprojekterne kan understøtte virksomhedens samlede strategi og målsætninger. Resultatet 

bliver at beslutninger bliver taget på et mere subjektivt grundlag – eller slet ikke, fordi der ikke 

foreligger data, der indikerer nødvendighed/udbytte. 

Eksempelvis er mål for BygLOK formuleret i generelle termer som; At skabe forhøjet kvalitet, 

produktivitet, arbejdsglæde og økonomisk fremgang i byggesektoren. 

Ligeledes gælder for de byggeprojekter, som har været omdrejningspunktet for 

udviklingsprojekterne. Her er heller ikke udarbejdet objektive succeskriterier, hvilket vanskeliggør en 

udbytterig evaluering med tilhørende konklusioner og afledte indsatser. De manglende objektive 

målbare succeskriterier, er formentlig medvirkende årsag til, at der ikke er foretaget strukturerede 

evalueringer af udviklingsprojekterne i virksomheden. 

Dette understøttes af både svendes og lederes udsagn i interviewrunderne om resultater og 

evalueringer: 

Svend: Har aldrig hørt om resultater – blomsten visner 

Svend: Kan ikke huske at have hørt om det – man var jo videre på næste plads 

Svend: Ingen evaluering – uanset hvad plads man går på 

Svend: Ved ikke – fik vist et spørgeskema, men ikke helt sikker 

Svend: Aldrig hørt om evaluering 

Leder om BygLOK: Vi troede vi skulle have haft evalueringsmøde om effekterne – hvad giver det her. 

Men det blev aldrig fulgt op 

Leder, der ikke har deltaget i projekter: Evaluering af projekter kunne man godt have udbredt til 

øvrige i firmaet 

Hele processen omkring fastlæggelse af objektive strategisk begrundede målsætninger og løbende 

evaluering/opfølgning resulterer i en læring i en organisation og et grundlag for at styre udviklingen i 

forretningen med god beslutningsstøtte fra faktiske konstaterede nøgleresultater. 

I forlængelse af evaluering af udviklingsprojekterne ved afslutning, og dertil hørende objektive 

succeskriterier, fremgår der ikke fra projektgranskningen af udviklingsprojekterne umiddelbart 
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objektive målepunkter, som kan fungere dokumentere kortsigtede resultater. I forlængelse af at 

vedholde fokus i udviklingsprojekterne, er det vigtigt, at der på relativ kort tid skabes synlige og 

utvetydige resultater. Det kan virke som et middel og signal til medarbejderne, at indsatserne og 

tiltagene omkring udviklingsprojekterne kan betale sig. Det kan samlet set give en oplevelse af succes 

og værdiskabelse med udviklingsprojekterne. 

Udfordring: Der genereres ikke kortsigtede resultater på baggrund af objektive strategiske 

succeskriterier, som giver medarbejdere og ledelse en oplevelse af succes med deres indsatser i 

udviklingsprojekterne løbende, og dermed vedholder fokus. 

Det leder til, at der er formuleret en eller flere visioner for udviklingsprojekterne. Fra BygSOL er der 

formuleret en følgende visioner for fremtidens byggeri (www.bygsol.dk): 

 I fremtiden er byggeprocessen en værdiproces. Det betyder at det hverken er omkostningerne 

eller avancen, der sætter dagsordenen, men kundebehov og værdiskabelse.  

 Alle parter - fra bygherre og arkitekt over leverandører til entreprenør og håndværkere - står 

sammen om at løfte opgaven og opfylde de gensidige aftaler, der er indgået for byggeriets 

gennemførelse, økonomi og tidsforbrug.  

 I fremtidens byggeri inddrages alle parter aktivt i planlægningsprocessen. Derved optimeres 

byggeprocessen og spild af tid og ressourcer minimeres.  

 Det fragmenterede byggeri – med de mange faggrænser og en hierarkisk opbygning – hører 

fortiden til. Tværfagligt samarbejde er væsentligt for at gennemføre byggeprocessen som et 

fælles projekt og skabe bedre arbejdsmiljø på byggepladsen.  

 I fremtiden indgår medarbejderne i en kontinuerlig udviklingsproces, der styrker de faglige og 

personlige færdigheder til gavn for den enkelte, for virksomheden og for bygherren. Særlig fokus 

sættes på formænd, byggeledere, entrepriseledere og konduktører som bærere af den ny 

byggekultur.  

 Uddannelsen foregår på arbejdspladsen – i virksomheden eller på byggepladsen, hvor det er 

allermest relevant. Hermed bliver medarbejdernes store fond af viden og erfaring inddraget i 

udviklingen og kan gøre endnu mere nytte i alle byggeriets faser.  

 Den forbedrede planlægning, den stærkere fællesskabsfølelse og det tættere tværfaglige 

samarbejde øger sikkerheden på arbejdspladsen. 

Som det fremgår af ovenstående, har der i udviklingsprojekterne været et stort fokus på at sikre 

velovervejede formuleringer af visioner.  

Udfordring: Der formuleres visioner for udviklingsprojekterne, men de påvises ikke nødvendigvis 

gennem strategiske objektive succeskriterier, der vil være med til at afprøve visionen for 

udviklingsprojekterne eller forandringen i praksis.   

Når der ikke er en bevidsthed omkring de faktiske resultatpåvirkninger fra et udviklingsprojekt (eller 

andre tiltag), risikerer en virksomhed, at tage beslutninger, der viser sig uhensigtsmæssige udfra 

subjektive vurderinger og motiver, der ikke nødvendigvis knytter sig til en faktisk ønsket udvikling. 

Alternativt risikerer en virksomhed, at der ikke bliver taget de nødvendige beslutninger omkring 

skalering og implementering, fordi det ikke er konstateret hvilke konstatèrbare resultater, der er 

skabt og dermed hvilket potentiale, der ligger i en generel implementering. 

http://www.bygsol.dk/
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Det sidste ser ud til at være resultatet her, når man ser ledernes svar fra spørgeskemaundersøgelsen. 

Analyserapport: Total – 7 Del 3 (leder) 

 

 

 

Spm. Nr Spørgsmål
Score 

total

Betydning 

total

72
Jeg bliver systematisk præsenteret for resultaterne af udviklingsprojekter, 

som jeg ikke selv har deltaget i…
2,32 3,60

73
Jeg har løbende indført nye måder at arbejde på, der stammer fra 

udviklingsprojekter jeg ikke selv har deltaget i…
2,40 3,55

74
Hvis jeg har brug for hjælp til at komme i gang med nye initiativer, der 

bygger på erfaringer fra andre teams, ved jeg, hvem der kan hjælpe…
2,91 4,00

75
Det er let for mig, at få kvalificeret hjælp til at introducere nye metoder, 

som stammer fra udviklingsprojekter jeg ikke selv har været med i…
2,84 4,00

76

Der er en tydelig forventning fra mine ledere til, at jeg indarbejder nye 

arbejdsmetoder, som har haft en positiv virkning andre steder i 

virksomheden…

3,22 4,00

77
Der er tydelige krav til os alle ang. nye arbejdsmetoder, som ledelsen 

ønsker hele firmaet skal arbejde efter…
3,46 4,03

78
Vi har løbende opsamling og evaluering af vores indsatser i relation til 

udviklingsprojekter…
2,85 3,79

2,86 3,85Gennemsnit
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Hvis jeg har brug for hjælp til at 
komme i gang med nye 

initiativer, der bygger på 
erfaringer fra andre teams, ved 

jeg, hvem der kan hjælpe…

Det er let for mig, at få 
kvalificeret hjælp til at 

introducere nye metoder, som 
stammer fra udviklingsprojekter 
jeg ikke selv har været med i…
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Denne del af spørgeskemaanalysen, er blandt de absolut lavest scorende emner i hele analysen. 

I forhold til at skabe en forandringskultur og derigennem være i stand til at udvikle på de indsatser, 

der skal imødegå virksomhedens strategiske udfordringer, peger denne del af analysen på en 

markant udfordring. Opsamling og evaluering i relation til udviklingsprojekter (SP78), systematisk 

præsentation for resultater af udviklingsprojekter (SP72) og indførelse af nye måder at arbejde på, 

der stammer fra udviklingsprojekter (SP73), scorer alle lavt. Men også ledernes opfattelse af hvor 

vigtigt det er, scorer meget lavt (3,55-3,79). Det betyder at ledelseslaget i virksomheden ikke 

betragter udviklingsprojekterne og læringen herfra som vigtige i forhold til forretningen i øvrigt, 

selvom – eller måske fordi – man ikke kender resultaterne og dermed den potentielle værdi. 

Hvis den holdning ikke alene gælder udviklingsprojekter, men er en generel holdning til fælles 

udvikling af virksomheden, vil forudsætningerne for at skabe en virksomhedskultur, der arbejder 

med forandringer som et grundvilkår for at udvikle virksomheden, være stærkt reducerede. 

En valid tolkning er, at der ikke eksisterer en erkendelse af nødvendigheden af udvikling i fremtiden 

blandt ledelsen. 

Udfordring: Der er ikke defineret målbare succeskriterier for udviklingsprojekterne påvirkning af 

strategiske målsætninger og ej heller på påvirkningen af de konkrete byggeprojekter under 

udviklingsprojekterne. Dermed mangler et væsentligt element som beslutningsgrundlag for 

tilpasning af indsatser. 
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9.7 Lederskab 

Denne analyse har haft som et formål at undersøge udviklingsprojekternes implementeringsgrad 

efter de tilhørende byggeprojekters afslutning. Det har vist sig – som også Jakon oprindeligt har 

udtrykt som baggrund for dette projekt – at udviklingsprojekterne ikke får den positive indvirkning på 

virksomheden samlet set, som var de oprindelige intentioner, hvilket svarer overens med 

erfaringerne fra branchen generelt. For Jakons vedkommende, er der dog dele af virksomheden, der 

fortsat og systematisk skaber positive resultater på baggrund af tiltagene fra udviklingsprojekterne. 

I dette afsnit vil vi se nærmere på hvad der kan være af ledelsesmæssige baggrunde for at det 

forholder sig sådan, med udgangspunkt i de observationer vi har gjort gennem individuelle- og 

fokusgruppeinterviews, samt spørgeskemaundersøgelsen og dialoger i øvrigt. 

Først giver det mening at lægge en grundbetragtning omkring det at drive udviklingsprojekter.  

Anskuelsen kan være, at et udviklingsprojekt netop er et projekt som har en start og en afslutning, 

ligesom byggeprojekter i øvrigt. Det kan man kalde en projektorienteret tilgang. 

Alternativt kan udviklingsprojekterne anskues som et del-element i en løbende forandringsstrøm 

med det formål kontinuerligt at udvikle selskabet. Udviklingsprojektet og det underliggende 

byggeprojekt er her ikke målet i sig selv, men redskaber til indfrielse af målsætninger gennem 

forandringer. Dette kunne vi kalde en udviklingsorienteret tilgang. 

Udfordringen i de gennemførte udviklingsprojekter er, at det ikke har ført til vedvarende 

forbedringer i virksomhedens arbejdsmetoder i bred forstand. 

I kort form kan man sige, at virksomheden i rimelig grad er lykkes med udviklingsprojekterne ud fra 

en projektorienteret tilgang, men i ringe grad ud fra en udviklingsorienteret tilgang. 

Det er konstateret, at der ikke er fastlagt mål for, hvor deltagelsen i udviklingsprojekterne skal bringe 

virksomheden hen (som en udviklingsorienteret tilgang ville have sikret). Når der ikke er fastlagt klare 

mål, bliver ledelsesopgaven før, under og efter et udviklingsprojekt langt vanskeligere. Det gælder for 

ledelsesprocessen i forhold til videreudvikling/tilpasning af processer, værktøjer, uddannelse og 

metoder op mod konkret målsætning. Det gælder i forhold til den ledelsesmæssige opgave at 

engagere og kompetenceudvikle medarbejderne målrettet. Det gælder udvikling og håndtering af 

samarbejde med partnere, leverandører, entreprenører, samt uddannelsesudbydere med flere. Det 

gælder også den strategiske ledelse i øvrigt. 

Det er konstateret, at de værktøjer, processer, uddannelser og metoder, der har været grundlaget 

for udviklingsprojekterne rent faktisk i dele af virksomheden i dag skaber helt konkrete 

forretningsmæssige resultater. Når samme værktøjer ikke anvendes systematisk, er der et potentiale, 

der ikke indfries. 

Fra interviews indikerer en række udsagn, at kravsstillelse fra topledelsen ikke er udtalt, men at der 

hersker en høj grad af frihed under ansvar. Den frihed forvaltes som en metodefrihed – altså at den 

enkelte leder selv beslutter om og i hvilken grad nye metoder tages i anvendelse. Det råderum bliver 

brugt aktivt og resulterer i en ledelseskultur, der kan aflæses meget klart ud af 

spørgeskemaanalysens del 3. 
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Analyserapport: Total – 7 Del 3 (leder) 

 

 

 

  

Spm. Nr Spørgsmål
Score 

total

Betydning 

total

72
Jeg bliver systematisk præsenteret for resultaterne af udviklingsprojekter, 

som jeg ikke selv har deltaget i…
2,32 3,60

73
Jeg har løbende indført nye måder at arbejde på, der stammer fra 

udviklingsprojekter jeg ikke selv har deltaget i…
2,40 3,55

74
Hvis jeg har brug for hjælp til at komme i gang med nye initiativer, der 

bygger på erfaringer fra andre teams, ved jeg, hvem der kan hjælpe…
2,91 4,00

75
Det er let for mig, at få kvalificeret hjælp til at introducere nye metoder, 

som stammer fra udviklingsprojekter jeg ikke selv har været med i…
2,84 4,00

76

Der er en tydelig forventning fra mine ledere til, at jeg indarbejder nye 

arbejdsmetoder, som har haft en positiv virkning andre steder i 

virksomheden…

3,22 4,00

77
Der er tydelige krav til os alle ang. nye arbejdsmetoder, som ledelsen 

ønsker hele firmaet skal arbejde efter…
3,46 4,03

78
Vi har løbende opsamling og evaluering af vores indsatser i relation til 

udviklingsprojekter…
2,85 3,79
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Det fremgår her, at der ikke er tydelige forventninger fra ledernes ledere i forhold til at indarbejde 

nye arbejdsmetoder, som har haft en positiv virkning for andre (SP76), hvilket understreger tesen om 

meget store frihedsgrader, der ikke har de tilsigtede resultater. Lederne har tilsyneladende kun i 

ringe grad selv taget ansvar for at drive resultater ud af udviklingsprojekterne – og ansvaret er 

normalt forudsætningen for friheden. 

Samtidig er der en ikke særlig høj scoring på betydningen af at arbejde aktivt med resultaterne fra 

udviklingsprojekterne (3,85). Det betyder, at der ikke i ledelseslaget er en erkendt opfattelse af, at 

det er vigtigt – eller endda nødvendigt – fortsat at udvikle virksomheden i forhold til at modstå pres 

for effektiviseringer, bedre kvalitet, billig udenlandsk arbejdskraft m.m. (formulering fra 

projektansøgning til BYG Handlekraft). 

Manglende kravsstillelse eller tydelige formuleringer omkring forventninger til lederne i forbindelse 

med udviklingsprojekterne og deres egen utilstrækkelige ansvarsfølelse for udvikling, sammenholdt 

med en opfattelse blandt ledere og medarbejdere om, at det ikke er forbundet med konsekvenser at 

afvige fra ledelsesbeslutninger, resulterer uundgåeligt i, at udviklingsprojekternes bidrag til udvikling 

af forretningen smuldrer. 

Følgende udsagn understøtter den tolkning: 

Svend om BygLOK og BygSOL:” Viljen ikke stærk nok oven fra – derfor lidt svært at tage helt seriøst” 

Svend:” Kenneth meget obs på at meget fra projekterne blev ført videre – fordi man kunne se det 

virker” 

Svend om grunden til at det er gået knapt så godt med projekterne efterfølgende: ”Lederne skulle selv 

have troet på det” 

Svend om samme emne:” Ingen kaptajn – der mangler opfølgning, opfølgning, opfølgning” 

Fra fokusgruppeinterview: 

”Det er kun de involverede ledere, der interesserer sig for udviklingsprojekterne” 

”Det har ingen konsekvens for den enkelte leder ikke at følge nye tiltag” 

”Øverste ledelse holder ikke fast i udviklingsprojekterne efterfølgende” 

”For meget ”hvad syntes du selv” – der mangler at blive skåret igennem” 

Fra afklaringsworkshop 31. maj: 

”Der er aftalt periodevis indrapportering omkring oprydning, men det sker kun fra 3 ud af 15 pladser” 

”Vi har kørt så mange kampagner omkring oprydning, men alligevel gør vi ikke det aftalte” 

I ledelse af forandringer er det yderligere afgørende, at ledelsen selv gennem kommunikation og 

handlinger står på mål for sine beslutninger og fremstår som rollemodeller. Det bliver hurtigt tydeligt 

for alle andre, når ledelsen ikke bakker fuldt op og det har oftest direkte konsekvens for 

engagementet i forhold til at følge beslutninger. Et eksempel er fredagsmøderne, som er skrevet ind i 

lokalaftalerne. Når topledelsen signalerer manglende tillid til værdien af fredagsmøderne, bliver det 

legitimt for øvrige ledere ikke at holde fredagsmøderne som aftalt. Derved underminerer man 
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kraften i egne beslutninger, som risikerer at få en afsmittende effekt på hele kulturbegrebet omkring 

beslutninger i virksomheden. 

Udfordring: Beslutning om deltagelse i udviklingsprojekter, er ikke i høj grad taget ud fra 

udviklingsorienterede overvejelser. Dermed er der ikke skabt en oplevelse af nødvendighed for 

udviklingsprojektet. 

Udfordring: Manglende strategiske målsætninger for hvordan udviklingsprojekterne skal udvikle 

virksomheden, gør selve ledelsesopgaven vanskeligere. 

I granskning af udviklingsprojekterne konstateres et stort fokus på beskrivelser og formuleringer ift. 

anvendelse af værktøjer og metoder, og i mindre grad hvordan den ledelsesmæssige opgave knytter 

sig til, at udvikle en kultur, der anvender og fastholder de nye metoder og forandringer.   

Fra evalueringen af BygSOL beskrives BygSOL bl.a. som et ledelsesværktøj (www.bygsol.dk, Resumé – 

Afsluttende evaluering af BygSOL). I konklusionen udfoldes en række betragtninger ud fra erfaringer 

med udviklingsprojektet, der samlet beskriver et væsentlig indhold i den fremtidige ledelsesmæssige 

rolle.   

I relation hertil konkluderes indledningsvist, at det er en ledelsesmæssig opgave at sikre fortløbende 

kulturforandring, og at man ikke ændre vaner på én gang, men at man her må se det som en 

langstrakt proces. Det konkluderes næst, at BygSOL har vist, at det er med små begivenheder, hvor 

folk oplever sig hørt, set og udfordret, at der skabes engagement, initiativ og ansvar for projektet. 

Dette sker konkret igennem metoder som eksempelvis ugemøder.  

Videre konkluderes i BygSOL, at man som leder skal lytte til folk, i handling vise at man 
tager alle alvorligt, fange folk ved drama og andet, som gør det sjovt, spændende og meningsfuldt 
at være involveret, og så - primært - lægge op til egendynamik ved at spørge folk, hvad der 
er relevant at gå op i, lade de involverede selv beslutte delmål og aktivt medvirke i at visualisere 
effekten. Dermed er mellemledere tilført viden, forståelse og færdigheder i at lede mennesker. Som 
leder kræver det endeligt, at man er parat til at sætte hele sin personlighed ind i opgaven. 
 
Endeligt konkluderes, at ledelsesopgaven på byggepladsen går fra byggestyring til byggeledelse. 
 
Det perspektiveres endeligt i BygSOL, at der i en ny model for byggeriet tegner sig fire elementer: 
 

 En ny og effektiviseret byggeproces 

 En ny og ændret arbejdsorganisering 

 En ny proces med nye former for samarbejde og læring 

 Et nyt lederskab 
 
Her beskrives, hvordan det det nye lederskab handler om at gøre værdier virkelige og at der ledes 
gennem gensidig og ligeværdig kommunikation samt gennem anerkendelse. Hvordan fremtidens 
ledelse foregår ved dialog og coaching, at det for ledelsen er det vigtigt at forstå, at loyalitet hos en 
meget forskelligt sammensat arbejdsgruppe, ofte uden varig eller nærmere tilknytning til 
virksomheden, forudsætter et sammenhold som grundbetingelsen for at udnytte arbejdskraften på 
en sådan måde, at de selv får mulighed for at udfolde deres potentialer.  
 
Derfor kan det konstateres, at man i netop har kortlagt en række ledelsesmæssige discipliner, som 
skal varetages for at skabe vedvarende succes med udviklingsprojekter. I mellemtiden har analysen 
vist, at der ikke er skabt vedvarende succes med tiltagende udviklingsprojekterne, trods en klar 
forventning til, at anvendelse af de nye metoder og processer vil lede til en markant forbedring i 

http://www.bygsol.dk/
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byggeriet generelt. Dermed er en væsentlig årsag, at den ledelsesmæssige opgave, som bl.a. er 
erkendt i evalueringen af BygSOL, ikke er løst.  
 
Fra relationsanalysen (Analyserapport: Total – 4.2 Relationsanalyse del 1) fremgår det videre, at 
indsatsområdet ”nærmeste leder” er en afgørende faktorer ift. at skabe udbytte igennem 
udviklingsprojekterne. Igennem udbyttet skabes næst motivationen i udviklingsprojekterne. Det 
understreger derfor vigtigheden af en aktiv indsats på ledelsesniveau.    
 
Udfordring: Manglende tydelige krav til ledere og medarbejdere har skabt en kultur, der ikke i 

tilstrækkelig grad respekterer ledelsens beslutninger. 

Videre hænger det sammen med, at der indledningsvist ikke er skabt den fornødne oplevelse af 

nødvendighed for udviklingsprojektet.  

Udfordring: Der er en utilstrækkelig erkendelse og forståelse blandt ledere og medarbejdere af, at 

for at bevare konkurrenceevnen i forhold til pres på kravet til effektiviseringer, bedre kvalitet 

udenlandsk arbejdskraft m.m., kræves løbende udvikling. 

Dansk Byggeri har udarbejdet en analyse af tre udviklingsprojekter i maj 2011: Bedre produktivitet 

gennem medarbejderinddragelse og –ansvar. I denne analyse fremhæves netop et særlig fokus på en 

indsats overfor lederen/lederen, da de netop skal bære forandringen igennem hverdagen. Det 

underbygger derfor et krav til fokusering på ledelsens opgaver.  
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10 Afslutning 
Som tidligere nævnt udgør denne analyserapport med tilhørende appendix fase 1 i det samlede 

forløb vedr. BYG – Handlekraft. 

Vi vil med denne rapports indhold anbefale ledelsen i JAKON A/S beskrive et udviklingsforløb jfr. de 

oplistede anbefalinger (fase 2), ikke mindst da vi ser et stort potentiale ift udviklingen af 

konkurrencekraften via gennemførelse af fremtidige udviklingsprojekter samt i et omfang re-

implementering af flere af elementerne fra de i denne rapport 3 omhandlede udviklingsprojekter. 

Et sådant forløb kan med fordel gennemføres i samarbejde med flere virksomheder fra branchen. 

11 Appendix 
1.1. spørgeskema kvantitativ analyse 

1.2. rapport kvantitativ analyse 

1.3. interviewskema 1 

1.4. interviewskema 2 

1.5. interviewskema 3 (fokusgruppeinterview) 

 


