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Synopsis 

Rapporten omhandler bottom-up ledelse 
og hvad det ville kræve af værktøjer, 
kompetencer eller træning at 
implementere tilgangen i byggeriet. 
Undersøgelsesmetoden har været et 
eksperimentelt mentorforløb, hvor det 
teoretiske grundlag er blevet afprøvet.  

Resultaterne anvendt i analysen er 
indsamlet igennem et mentorforløb på 
en enkelt byggesag og igennem 
kvalitative interview med fag- og 
branchespecialister. Hvorom studiet 
ikke medførte løsningen til en generisk 
implementeringsmodel, der kan 
ibrugtages af alle 
entreprenørvirksomheder, afslørede 
analysen en række krav, som ledelsen, 
medarbejderne og forandringsagenterne 
med fordel kan forholde sig til, for at en 
implementeringsmodel vil være 
succesfuld. Yderligere påviste studiet 
behovet for at konkretisere de 
teoretiske modeller i form af praktiske 
værktøjer, som medarbejderne kan 
oplæres i og tage i brug.  

 



 

 

  



 

v 

Forord 
Dette kandidatspeciale er skrevet af en studerende fra kandidatuddannelsen 
Byggeledelse og Bygningsinformatik i perioden fra 9. september 2020 og 8. januar 
2021. 

Rapporten omhandler bottom-up ledelse i byggeriet med fokus på at afdække hvordan 
ledelsestilgangen kan implementeres og forankres.  

Der rettes en stor tak til Ommen A/S, som indvilligede i deltagelse af et mentorforløb, 
samt de interviewede medarbejdere, samt fag- og branchespecialister. Søren Munch 
Lindhard og Lene Faber Ussing, fra Aalborg Universitet, fortjener ligeledes en stor tak 
for deres råd og vejledning. 

Særlig anerkendelse og tak til Niels Haldor Bertelsen, der har fungeret som en kilde til 
inspiration, rådgivning og viden. 

Min tak går også til min familie og kæreste der har været tolerante og støttende 
igennem forløbet. 
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Figur 1: Tegneserie om medejerskab af Carsten Graabæk 
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Abstract 
The study focuses on bottom-up leadership and what it would require of tools, 
competencies, or training to implement the approach in the construction process. The 
study will clarify how the induvial actors are dependent on each other and what 
conditions they must meet for a successful implementation of bottom-up leadership in 
the contractor’s process. This has led to the following problem statement:  

How can bottom-up leadership be implemented in the contractor’s construction process? 

The research method has been an experimental mentor program, where the theoretical 
basis was tested with the purpose of answering the problem statement. The results 
used in the analysis are collected through a mentoring course on a single construction 
case and through qualitative interviews with industry professionals. The analysis 
revealed several requirements that management, employees and change agents should 
strive to achieve for a successful implementation of bottom-up leadership. However, 
the study did not lead to a generic implementation model useable by all construction 
companies. The study furthermore demonstrated the need to concretize the theoretical 
models in the form of practical tool for employees to use and be trained in using. Finally, 
the thesis provides a proposal for how a future mentor program could be structured and 
optimized.   
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Resumé  
Undersøgelsen fokuserer på bottom-up ledelse og hvad det ville kræve af værktøjer, 
kompetencer eller træning at implementere tilgangen i byggeriet. Igennem en 
undersøgelse af de enkelte målgruppes relation til de andre målgrupper for at afklare, 
hvordan de er afhængige af hinanden og hvilke forhold, der skal være opfyldt for en 
succesfuld implementering af bottom-up lederskab på byggepladsen. 
Undersøgelsesmetoden har været et eksperimentelt mentorforløb, hvor det teoretiske 
grundlag er blevet afprøvet med henblik på at svare på problemstilling: 

Hvordan kan bottom-up ledelse implementeres i entreprenørens byggeproces? 

Resultaterne anvendt i analysen er indsamlet igennem et mentorforløb på en enkelt 
byggesag og igennem kvalitative interview med fag- og branchespecialister. Hvorom 
studiet ikke medførte løsningen til en generisk implementeringsmodel, der kan 
ibrugtages af alle entreprenørvirksomheder, afslørede analysen en række krav, som 
ledelsen, medarbejderne og forandringsagenterne med fordel kan forholde sig til, for at 
en implementeringsmodel vil være succesfuld. Yderligere påviste studiet behovet for at 
konkretisere de teoretiske modeller i form af praktiske værktøjer, som medarbejderne 
kan oplæres i og tage i brug. Et forslag til, hvordan et fremtidigt mentorforløb kan 
struktureres og optimeres samt et hjælpende værktøj bliver afslutningsvist 
præsenteret.  
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1 Indledning 
Uddannelses- og forskningsministeriet har i FORSK2025-kataloget opfordret til en 
række forskningsområder, der betegnes som værende de vigtigste for erhvervslivet og 
uddannelsesinstitutioner (Haisler, 2016). Forbedringen af produktionsprocesserne er en 
af de prioriterede forskningsområder for bygge- og anlægsbranchen.  

Udviklingsprogrammer og -organisationer som BygSol, Den Selvstyrende Byggeplads, 
Lean Construction og Bedre byggeprocesser har i de seneste 2 årtier forsøgt at forbedre 
byggeprocessen igennem forskellige tiltag og udviklingsindsatser, og der har også 
været dokumenteret positiv effekt på den økonomiske bundlinje, trivsel og arbejdsmiljø 
(N. H. Bertelsen, 2005; S. Bertelsen & Lean Construction-DK, 2012; Elsborg et al., 
2007; Nørskov, 2014). Det til trods har anvendelsen af disse initiativers værktøjer og 
metoder ikke vundet indpas. Mange af de deltagende entreprenører praktiserer stadig 
principperne, men lærdomme og værktøjerne har ikke bredt sig til branchen som helhed 
og potentialet for forbedringer er stadig massivt. 

Nye forskningsinitiativer som ”Improvements by Construction Gemba Kaizen and i-
Construction” og ”Bottom-up Leadership – Afprøvning af mentorstøtte” retter nu igen 
fokus på at forbedre byggeprocessen (N. H. Bertelsen, 2020). De to forskningsinitiativer 
har til fælles, at de ønsker at afprøve konceptet bottom-up ledelse i byggeriet, samt 
måle effekten derpå.  

”Primært kobler man byggelogistik op på modeller som fx Toyota Production 
System, Just-in-Time, Lean Construction, Last Planner System og Trimmet 
Byggeri. Erfaringerne viser, at disse modeller hovedsageligt er teoretisk 
funderede, og at de praktiseres som top-down management systemer. 
Samtidig viser det sig, at der er et stor underskud af viden om bottom-up 
leadership, praksislæring og udvikling” (N. H. Bertelsen et al., 2020) 

I dette kandidatspeciale er bottom-up ledelse defineret som en øget involvering og 
medejerskab af håndværkere og formænd, sådan at de kan identificere og løse 
forbedringstiltag til at fremme effektiviteten i de konkrete byggeprocesser, og betragtes 
som et nødvendigt supplement til top-down initiativer.  

Forskningsinitiativernes formål er at forbedre byggeprocessen og sætter 
spørgsmålstegn ved, om bottom-lederskab kan være, det manglede element til, hvorfor 
de mange initiativer i Danmark ikke har haft den ønskede effekt og forankring. 
Udviklingsprogrammerne indikerer ligeledes, at en øget inddragelse og engagering af 
sjakkene og formænd leder til en mere effektiv byggeproces og bedre samarbejde på 
byggepladsen (Elsborg et al., 2007; Nørskov, 2014; Pedersen, 2020).  

Formålet med kandidatspecialet er at bidrage til forskningsindsatsen opfordret af 
uddannelses- og forskningsministeriet vedrørende forbedringer af produktionsprocesser 
i byggeriet og specifikt forsøge at supplere forskningen inden for bottom-up ledelse. 
Studiet vil fokusere undersøgelsen på, hvad det ville kræve af værktøjer, kompetencer 
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eller træning at implementere bottom-up ledelse i byggeriet. Herunder undersøge de 
indbyrdes relationer mellem medarbejdere og ledelse for at afklare, hvordan de er 
afhængige af hinanden og dermed hvilke forhold, der skal være opfyldt for en succesfuld 
implementering og forankring af bottom-up lederskab på byggepladsen. 

 



 
- 2 Baggrund - 

3 

2 Baggrund 
Her beskrives baggrunden for studiet. Kapitlet leder til en specificering af studiets 
fokusområde, bottom-up ledelse, som danner grundlaget for problemformulering. 

2.1 Potentiale for forbedringer 
Byggebranchen har et stort potentiale for forbedringer. Dette ses både på årlige 
omkostninger på fejl og mangler (BAT-Kartellet, 2010), lav vækst i produktivitet og 
sammenligner man byggebranchen med andre brancher, er der betydelig forskel i 
brugen af teknologi og produktivitetsraten (Larsen, 2006). Der er flere grunde til, at 
branchesammenligninger skal tages med et vist forbehold. Bl.a. fordi hvert 
byggeprojekt er et unikt projekt, hvor projektorganisationen, kontraktformen, 
bygningskonstruktionen og de involverede aktører skifter fysisk arbejdsplads efter hvert 
byggeri. Dermed startes der forfra med at etablere nye samarbejder både internt og 
med nye byggevirksomheder. Dansk Byggeri oplyser en vækst i byggeriets produktivitet 
med 3,3 procent i 2017, og 3,2 procent i årligt gennemsnit fra 2012 til 2017 (Dansk 
Byggeri, 2018a). Men en rapport fra Ingeniørforeningen i Danmark fastslår, at 
produktiviteten stadig kan forbedres 15-20 procent, hvilket svarer til en 
effektiviseringsgevinst på 11-15 milliarder kr.. Byggepanelet har ligeledes vurderet tre 
fokusområder, hvor produktivitetsraten kan forbedres (IDA, 2014) : 

• Bedre samarbejde på byggepladsen mellem faggrupperne 

• Højere udnyttelse af Lean i byggeriet 

• En højere benyttelse af præfabrikation og modulbyggeri  

Uddannelses- og forskningsministeriet har på det grundlag opfordret til forskning i 
udbudsprocesser og produktionsprocesser (Haisler, 2016)l Ligeledes er det relevant at 
undersøge diverse udviklingsprogrammer der igennem tiden har forsøgt at forbedre 
samarbejdet og produktiviteten i byggebranchen. Udviklingsprogrammer og 
organisationer såsom lean Construction, BygSol, Den Selvstyrende Byggeplads og 
Bedre Bundlinje har derfor dannet sig et erfaringsgrundlag om udfordringerne ved og 
værktøjer til, hvordan nye ændringer i arbejdsprocessen bliver implementeret.  

I en rapport fra 2019 har Lean Construction - DK identificeret hvilke barrierer, der har 
været med til at begrænse udviklingen af bedre byggeprocesser (Lean Construction-
DK, 2019). Undersøgelsen har omfattet 81 respondenter fordelt på entreprenører, 
arkitekter, ingeniører og bygherrer.  

Nogle af de identificerede barrierer er bl.a.: 

• Dårlig eller mangelfuld kommunikation 

• Plejer – Indgroede vaner 

• Kultur og værdisæt 
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• Resultater kommer senere – men indsats kræves i starten 

I bogen Langsigtet Lean er adskillige udfordringer for forbedringskulturen også defineret 
(Nørgaard, 2009), hvoraf flere af disse stemmer overens med barriererne fra Lean 
Construction.  

2.2 Danske udviklingsprogrammer 
I den danske byggebranche er flere forskellige initiativer gennem årene blevet initieret 
med det formål at forbedre byggeprocessen, samarbejdet, øge produktivitet og kvalitet 
samt at mindske fejl og konflikter i byggeriet. Dette er særligt udviklingsprogrammer 
og organisationer som: 

• Trimmet Byggeri 

• Lean Construction DK 

• Værdibyg 

• Den selvstyrende byggeplads 

• Bedre bundlinje 

• BygSol 

Flere af disse initiativer er stadig aktive og arbejder med at forbedre byggeprocessen. 
Men langt de fleste har gennem tiden ikke formået at forankre sig. Alle programmerne 
bekræfter, at de byggesager og projekter, hvor initiativerne blev testet på, havde en 
positive indvirkning. Det er dog svært at vurdere, hvor stort en effekt det efterfølgende 
har haft hos de involverede aktører, virksomheder og på branchen som helhed. De 
væsentlige initiativer er beskrevet nedenfor, for at få en indsigt i hvordan de har forsøgt 
at forbedre byggeprocessen.  

Trimmet byggeri og Lean Construction DK 

Trimmet byggeri er den danske oversættelse af Lean Construction, begrebet der 
stammer fra International Group of Lean Construction (IGLC) (Ballard, 2000; S. 
Bertelsen & Lean Construction-DK, 2012; Koskela, 2000). Det svarer til byggebranchens 
adoption af Toyota Production System (TPS). Sven Bertelsen, har haft en central rolle i 
udviklingen og introduktionen af lean i den danske byggebranche siden 90’erne (N. H. 
Bertelsen et al., 2020), bl.a. ved hans håndbøger i Trimmet Byggeri, der har været 
medvirkende til at danne fundamentet til det, vi i Danmark kender som Lean 
Construction DK eller Trimmet byggeri.  

Trimmet Byggeri introducerer en ny forståelse af byggeriet processer og opstiller 
forskellige modeller for den nye byggeproces. Forståelsen er bl.a. baseret på de 
såkaldte 7 strømme, 7K-modellen og TFV-modellen. De 7 strømme omhandler de 7 
forskellige faktorer, b.la. tid, ressourcer og forudgående aktiviteter, der samlet danner 
grundlag for byggeprocessen (Koskela, 2000). 7K-modellen opdeler byggeriet i to faser 
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baseret på skabelse af værdi, værdiformulering og værdirealisering. Transformation-
Flow-Value generation (TFV) er en produktionsteori, der betragter byggeprocessen som 
en værdiskabende begivenhed for bygherre, der er betinget af processer og operationer 
(Koskela, Rooke, et al., 2007).  

Trimmet byggeri anbefaler flere redskaber og værktøjer, der understøtter deres 
forståelse af byggeprocessen. Det er værktøjer som Last Planner System (LPS), 
lokationsbaseret planlægning (LBS) samt andre værktøjer fra TPS, som MUDA-walks og 
Just-in-time (JIT) (S. Bertelsen & Lean Construction-DK, 2012). Håndbogen henviser 
også til andre teorier såsom Supply Chain Management og Total Quality Management 
(TQM). Generelt opfordres der til, at man skal nytænke byggeriets processer og 
fokusere mere på procesledelse, der involverer og lytter til de udførende på operativt 
niveau.      

Lean Construction DK er et netværk under Værdibyg. Værdibyg udvikler værktøjer og i 
særdeleshed vejledninger til byggeriets aktører. Værdibyg blev oprettet i 2008 af 
byggeriets brancheforeninger (Værdibyg, 2020). Lean Construction DK arbejder i dag 
fortsat aktivt for at skabe viden om og implementere Lean-principper i de danske 
byggevirksomheder. Netværket består af flere af landets største entreprenører, 
ingeniørfirmaer og foreninger. Lean Construction DK holder flere gange årligt 
arrangementer for udvikling og vidensdeling for netværkets medlemmer. Yderligere har 
organisationen udarbejdet flere vejledninger, håndbøger og værktøjer. Lean 
Construction DK har især fokuseret på Last Planner System (LPS) og på at optimere 
byggeprocessen. Værktøjerne og erfaringerne fra initiativet er blevet testet på flere 
forskellige byggesager i Danmark. Flere danske entreprenører, heriblandt MT Højgaard, 
Enemærke og Petersen og NCC, har på eget initiativ gjort brug af vidensgrundlaget og 
anvendt produktionsfilosofierne og værktøjer fra trimmet byggeriet i deres egne 
byggeprocesser (Enemærke og Petersen, 2020). 

Den selvstyrende byggeplads 

Udviklingsprojektet, Den selvstyrende byggeplads, er udført af SBI (N. H. Bertelsen, 
2005) og havde til formål at skabe et bedre tværfagligt samarbejde og mere selvstyring 
mellem de forskellige sjak på byggepladsen. Visionen var en mere decentraliseret 
ledelsesmodel, hvor det enkelte sjak ville få tildelt større ansvar og mere involvering i 
beslutningsprocesser. Samtidig har projektet fokus på at styrke det tværfaglige 
samarbejde på byggepladsen gennem dannelse af selvstyrende teams. Der blev i 
projektets forløb testet forskellige former for tværfaglige teams, heraf multisjak. Et 
multisjak er dannet af bygningsarbejdere med forskellige fagspecialiseringer, der i 
fællesskab fik til opgave at planlægge og udføre hele bygningsdele eller -rum. Et 
multisjak viste sig at kunne løse nogle af de udfordringer, der ellers opstår mellem de 
forskellige aktører på byggepladsen. Uden at skulle tage højde for kontraktuelle eller 
organisatoriske begrænsninger kunne tværfaglige teams mere effektivt planlægge 
arbejdet i fællesskab, hvilket resulterede i øget kvalitet og produktivitet (N. H. 
Bertelsen, 2005).  
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Delprojektet med det selvstyrende team var endnu mere ambitiøst, da de i tillæg til det 
tværfaglige aspekt, også får egen ledelse. Det selvstyrende team har ansvaret for 
planlægning, økonomi og evaluering af egne resultater, hvorfor teamet kun har behov 
for begrænset overvågning fra ledelsen. Med det øgede ansvar medfølger større krav 
til kompetencen af de enkelte medlemmerne i teamet. De selvstyrende teams er også 
afhængige af engagerede medarbejdere, der tager ansvar for at drive udviklingen i 
teamet og ønsker at skabe gode resultater, både for virksomheden og teamet.  

Omfanget af projektet var at skabe en fælles forståelsesmodel for den selvstyrende 
byggeplads, evaluering af forskellige projekter, hvor forskellige tværfaglige teams er 
blevet afprøvet. For til sidst at afdække og komme med forslag til, hvordan det 
selvstyrende team kan gennemføres på danske byggepladser. Projektet har 
afslutningsvist fremkommet med forslag til, hvordan fremtidig udvikling af projektet og 
selvstyrende teams kan foregå. Forslagene er kategoriserede i fokus på samarbejde, 
fokus på faglig styring og fokus på rammevilkår.  

De forslag, der er prioriteret højest, omhandler udvælgelsen af medlemmerne i det 
selvstyrende team samt samarbejde og ledelse, både internt i teamet og til eksterne 
aktører. De selvstyrende teams succes er betinget af teamets sammensætning, men 
også af, at mere ansvar bliver tildelt det selvstyrende team. Dette kræver ifølge 
rapporten en ny ledelsesform, hvor en større del af ledelsesmandatet flyttes nedad i 
organisationen til de udførende (N. H. Bertelsen, 2005).  

Bedre bundlinje 

Arbejdsgiverforeningen Dansk Byggeri og arbejdstagerforeningen 3F har fra 2011 til 
2018 samarbejdet om projektet Bedre bundlinje i byggeriet. Målsætningen for projektet 
var at øge medarbejderne og ledelsen motivation, samt fremkomme med viden og nogle 
konkrete værktøjer, der kunne medvirke til at øge virksomhedens produktivitet 
(Nørskov, 2014). 

Bedre bundlinje har udarbejdet en manual og praktisk guide, der indeholder værktøjer 
til, hvordan virksomhederne kan starte en forbedringskultur. Guiden giver indsigt og 
forslag til, hvordan samarbejdet i virksomheden kan forbedres, og hvordan man skaber 
flow og forbedrer effektiviteten på byggepladsen. Hertil er der udarbejdet flere 
værktøjer i form af skemaer og aktiviteter, som lederen og medarbejderne kan udføre 
(Dansk Byggeri, 2018b). Værktøjerne er fokuseret på at finde forbedringsmuligheder 
ved at undersøge årsagen til problemet og lave en handlingsplan. Nogle af de praktiske 
værktøjer er bl.a. (Dansk Byggeri, 2018b):  

• Tavlemøder  

• Skema til kortlægning af forhindringer 

• Fiskebensmodellen  

• De 7 strømme 
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De involverede har fået undervisning i de 7 strømme og bliver med det udgangspunkt 
opfordret til at stille sig kritisk over for de nuværende processer og problematikker, der 
er på den pågældende byggeplads. Fiskebensmodellen er med til at hjælpe de 
involverede med at finde årsagen til problemer eller spild på byggepladsen. 
Tavlemøderne er omdrejningspunktet for forbedringsprocessen, da det er her, de 
involverede mødes, diskuterer og aftaler handlingsplaner.  

Evalueringen af projektet har vist, at virksomhederne har svært ved at drive 
forandringerne uden en ekstern støtte og opfølgning. Evaluatoren af projektet vurderer, 
at projekt ikke kunne køres uden en ekstern konsulent som drivkraft. De involverede 
virksomheder er også enige i, at ekstern støtte er afgørende for projektet succes 
(Nørskov, 2014). Yderligere fremgår det, at projektet skabte positive resultater ved at 
skabe en bedre dialog mellem ledelsen og medarbejderne. Derved skabtes en bedre 
fælles forståelse for problematikkerne og et bedre samarbejde. Det blev også 
konstateret, at jo længere tid virksomhederne var i stand til at holde fast og anvende 
værktøjerne, jo bedre resultater og bundlinje oplevede de (Leadership Plus, 2018).   

BygSol 

BygSol står for ”Samarbejde og læring i byggeriet” og opfordrer til bedre samarbejde 
og kommunikation mellem de forskellige faggrupper på byggepladsen (Christensen et 
al., 2007). BygSol var b.la. baseret på det tidligere BygLOK (Elsborg et al., 2004). I 
BygSol er projektet afhængigt af, at bygherre er med og sætter krav til anvendelse af 
BygSol, eftersom visionen bag BygSol er, at alle byggeriets aktører står sammen og 
fælles løfter og løser opgaven (Elsborg et al., 2007). Formålet med BygSol var at 
etablere den bedst mulige praksis i byggeriet, arbejde med partnering, afprøve nye 
principper inden for værdiledelse samt undersøge, hvorvidt det er muligt at 
industrialisere byggeriet i højere grad. For at nå disse mål sammensattes et 
udviklingsprogram, der skulle implementeres og testes ved forskellige aktører i 
byggebranchen. Udviklingsprogrammet bestod bl.a. af: 

• Kompetenceudvikling 

• Trimmet byggeri 

• Skole på byggepladsen 

• Workshopprojektering 

• Partnering 

BygSol forløb fra 2003 til 2007, og efter afslutningen af det store forskningsprojekt blev 
dele af konceptet fortsat praktiseret. Bl.a. i Nordjylland, hvor en ”nordjysk” model af 
BygSol blev oprettet. EUC Nord og Håndværkerakademiet stiftede den nordjyske BygSol 
model sammen med flere aktører i Nordjylland (Møller, 2020; Pedersen, 2020). Den 
nordjyske model har ændrede sig til at være mere konkret og med håndværkerne i 
fokus. 
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I den nordjyske model inkluderes hele leverancekæden, som deltager i et præliminært 
Kick-off møde og efterfølgende deltager på løbende BygSol-møder under hele projektet. 
Ved møderne samles bygherre, arkitekten, ingeniøren og alle entreprenørerne med 
deres formænd og sjak. Alle de forskellige aktører, f.eks. arkitekten, får mulighed at 
forklare formålet og ideen bag forskellige designkrav. Formålet er at sikre bedre 
information og skabe en fælles forståelse samt et konstruktivt samarbejde mellem alle 
aktører, samt at sørge for at alle aktører bliver involveret og hørt.  

Men praktiseringen af BygSol’s anbefaling om tæt involvering af byggeriets aktører har 
ikke forankret sig, ej heller i Nordjylland. Stifter og facilitator for BygSol Nordjylland 
Finn Pedersen fortæller, at BygSol har transformeret sig indtil forskellige værktøjer som 
”spånplademøder” og ”Tool Box-talks”, der hjælper med planlægning (Pedersen, 2020). 
Nogle få aktører, der oprindeligt var involverede i BygSol, benytter stadig flere af 
elementerne (Møller, 2020). Men selve ideologien har ikke forankret sig i sin helhed. 
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2.3 Analyse af udviklingsprogrammer 
De forskellige initiativer i udviklingsprogrammerne har igennem årene haft til formål at 
forbedre samarbejdet mellem byggeriets aktører og effektivisere byggeprocessen. Hver 
især anvender disse initiativer bestemte værktøjer og metoder. Nogle af initiativerne 
ligger hovedfokus på de mere hårde værdier, som effektivisering af processer og 
fjernelse af spild, mens andre fokuserer mere på de mere bløde værdier som 
samarbejde og ledelse. I tabel 1 ses en oversigt over de analyserede 
udviklingsprogrammer samt deres fokus og anvendte værktøjer.  

Udviklingsprogrammer Fokus Værktøjer anvendt 

Trimmet Byggeri 

(Lean Construction DK) 

Lean produktionsfilosofien 

Effektivisering af processer 

Fjernelse af spild 

Toyota Production System  

Inddragelse af 
bygningsarbejdere i 
planlægningsprocesser 

Last planner system 

Just-in-time 

MUDA-walks 

Lokationsbaseret 
planlægning  

Kaizen 

Den Selvstyrende 
Byggeplads 

Selvstyre og mere ansvar 
over eget  

Dannelse af 
tværfaglige teams 

Multisjak 

BygSol Involvering og anerkendelse 
af alle fag og aktører 

Skabelse af fælles mål  

 

BygSol-møder 

Partnering 

Skole på byggepladsen 

Bedre bundlinje Styrke samarbejde på tværs 
af faglighed og niveau i 
organisationen  

Sætter fokus på dialog 
mellem ledelse og 
bygningsmedarbejdere 

Forbedringsorienteret 

Forbedringsorienterede 
workshops:  

• Tavlemøder 

• De 7 strømme  

• Fiskebenet 

• Handlingsplaner  

 
Tabel 1: Oversigt over udviklingsprogrammer, egen tilvirkning baseret på (N. H. Bertelsen, 
2005; S. Bertelsen & Lean Construction-DK, 2012; Elsborg et al., 2007; Nørskov, 2014). 

På baggrund af sammenfatningen og interviews med nøglepersoner fra flere af 
initiativerne kan det konkluderes, at initiativerne på trods af deres forskelligheder deler 
flere idealer. Det, der er gennemgående for alle initiativerne, er et ønske om en aktiv 
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anvendelse af den erfaring og viden, som de forskellige aktører i byggeriet besidder. 
Det er hovedsageligt en øget grad af involvering af formænd og sjak, der bliver 
beskrevet som værdiskabende. Dette afspejles i Trimmet Byggeri, igennem det 
generelle fokus på højere inddragelse af bygningsarbejderne og gennem værktøjer som 
Last Planner System (LPS), hvor man inddrager sjakkene og formænd i 
planlægningsprocessen. 

”Det er ikke altid, at bygningsarbejdernes viden udnyttes, og der drages gavn 
af byggepladsens samlede kompetencer… et frugtbart og gensidigt 
samarbejde baseret på tillid og respekt med bygningsarbejderne gennem 
inddragelse og involvering” (S. Bertelsen & Lean Construction-DK, 2012) 

BygSol initiativet forsøger ydermere at skabe et fælles mål igennem inddragelse og 
involvering af alle projektets aktører. BygSol ønsker, at de forskellige aktører bliver hørt 
og forstået, samt at skabe bedre samarbejde og danne et fælles ”team” på tværs af 
virksomhederne (Elsborg et al., 2007).  

”Det hele handler om at inddrage al den viden, der er til stede. Lederen skal 
lytte til sine håndværkere og til de andre aktører. Vi skal være gode til at 
kommunikere med hinanden, og der har man som leder et ekstra ansvar i at 
sørge for, at folk bliver hørt” (Pedersen, 2020) 

Den Selvstyrende byggeplads ligger op til, at sjak og formænd kan påtage sig væsentligt 
mere ansvar og stå for mange af de opgaver, der traditionelt hører til projektlederens 
ansvarsområde.  

”Ønsket om en forenkling af ledelseshierarkiet på byggepladsen, så antallet 
af beslutninger, der tages af bygningsarbejderne, kan øges… I den 
selvstyrende byggeplads flyttes mere af ledelsesansvaret ned i 
organisationen og til dem, der udfører arbejdet” (N. H. Bertelsen, 2005) 

Bedre bundlinje fremhæver sammenhængen mellem medarbejderinvolvering og 
resultater på bundlinjen. Og i deres værktøjskasse er det netop bygningsarbejderne, 
der skal udføre og deltage i de forskellige aktiviteter og øvelser.  

”Som medarbejder kan du være med til at skabe forbedringer på din 
arbejdsplads. Det er dig, som står med de daglige udfordringer på 
byggepladsen, og derfor har du også vigtig og brugbar viden i forhold til at 
skabe løsninger, der er til fælles gavn for alle.” (Dansk Byggeri, 2018b) 

Der er blandt forfatterne af omtalte udviklingsprogrammer konsensus om, at der 
foreligger en værdi i bygningsarbejdernes viden, der ikke bliver anvendt til dets fulde 
potentiale. Dette tilkendegives ved, at de værktøjer, som virksomhederne opfordres til 
at anvende, inkluderer og inddrager bygningsarbejderne i planlægnings- og 
beslutningsprocesserne. Der er derfor også en gennemgående enighed om, at 
byggebranchen og deres medarbejdere allerede besidder de nødvendige kompetencer 
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til at anvende de forskellige værktøjer, der bliver foreslået. Og hvis ikke kan de igennem 
kortere trænings-/læringsforløb opnå det kompetenceløft, der gør dem i stand til at 
anvende de forslåede værktøjer.  

Udviklingsprogrammerne adskiller sig ved, hvor de lægger deres fokus, og hvordan det 
bliver implementeret i praksis. Trimmet Byggeri er produktionsfokuseret og har en 
lang række værktøjer, der kan tages i brug på den enkelte sag eller af den enkelte 
projektleder. Størstedelen af redskaberne er relateret til projektlederen, og det er 
beskrevet i håndbogen, at implementeringen, at anvendelsen og implementeringen af 
redskaberne kræver en strategisk beslutning (S. Bertelsen & Lean Construction-DK, 
2012). Den Selvstyrende byggeplads relaterer sig i større grad til de enkelte 
formænd eller sjak, og lægger fokus på at give selvstyre og mere ansvar til 
bygningsarbejderne. Og understøtter en virkelighed, hvor der ikke nødvendigvis er 
behov for så mange mellemledere eller projektledere på byggepladsen. BygSol er 
fokuseret på at styrke samarbejdet og skabe et fælles mål for alle aktører på 
byggepladsen igennem BygSol-møder og parternering. Da BygSol omfatter alle 
projektets aktører, er det en forudsætning, at bygherre kræver BygSol som værende 
en del af arbejdsprocessen. BygSol drives af eksterne neutrale facilitatorer, der kan 
forholde sig objektivt til byggeprojektets udfordringer og problematikker. Bedre 
bundlinje har fokus på at skabe en forbedringsorienteret indstilling igennem bedre 
samarbejde mellem ledelse og bygningsarbejderne. Som værktøjer bliver undervisning, 
tavlemøder og handlingsplaner taget i brug, og disse aktiviteter drives af eksterne 
konsulenter, der bistår virksomheden i processen.  

Udviklingsprogrammerne har alle medført positive resultater for de involverede 
virksomheder i den periode, hvor udviklingsprojekterne kørte. Dog har forandringerne 
og den nye læring ikke kunnet lykkes uden hjælp fra eksterne konsulenter og 
facilitatorer. Og tankevækkende er det også, at flere af initiativerne ikke på nuværende 
tidspunkt er aktive, særligt taget i betragtning, at man i alle projekterne kunne 
konkludere en forbedret medarbejdertilfredshed samt procesforbedringer, der i flere 
tilfælde også ledte til en bedre økonomisk bundlinje i byggeprojekterne. Det kan altså 
konkluderes at der er et problem i overførelsen og forankring af læring og viden, både 
internt i virksomhederne, men også fra projekt til projekt.  
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2.4 Specificering af studiefokus 
Der kan være mange faktorer, der gør læring og forankring af nye arbejdsprocesser 
vanskelige at videreføre i byggeriet, og fra projekt til projekt. Anledningerne kan bl.a. 
være de barrierer, som (Lean Construction-DK, 2019; Nørgaard, 2009) har defineret 
som udviklingsbremsende, se kapitel 2.1. Det skaber også nogle udfordringer for 
forankring og sikring af læring, at projektorganisationerne i byggeriet bliver opløst efter 
hvert projekts afslutning. Dette medfører en ændring på samarbejdsformen igennem 
nye kontraktformer og samarbejdspartnerne. Det er derfor sværere at skabe en 
generisk model eller en samarbejdskultur, der passer til samtlige byggesager, eftersom 
hvert projekt er unikt og projektorganisationen og de involverede aktører ofte udskiftes 
fra projekt til projekt (Nielsen, 2020).  

I rapporten ”Vejledning i byggelogistik” er der foretaget en dybdegående litteratur 
gennemgang, der fremhæver, at udviklingen fra Toyota Production System (TPS) til 
det, vi i dag kender som Trimmet byggeri og Lean Construction, kontinuerligt har 
bevæget sig væk fra nogle af de fundamentale værdier som motivation, samarbejde, 
ledelse og arbejdernes involvering (N. H. Bertelsen et al., 2020). Og tilsvarende er man 
blevet mere produktionsorienteret med fokus på effektivisering af processer og fjernelse 
af spild. Det beskrives i rapporten, at den danske byggebranche generelt har en top-
down ledelsestilgang, og at denne tilgang også gør sig gældende i 
implementeringsprocesserne. Top-down ledelsen skubber (push) udvikling og nye 
initiativer nedad i virksomheden, men opnår ikke en understøttende modsvarende 
effekt (pull) nede-fra-og-op. Så selvom initiativerne har gode intentioner om at 
inddrage og involvere håndværkere og formænd, formår de ikke at forankre 
værktøjerne hos de udførende. Et tilstrækkeligt medejerskab og engagement bliver ikke 
skabt hos dem, der skal udføre forandringerne og hvor den reelle produktionsværdi 
skabes.  

En rapport fra 2020 omhandlende ”Improvements by Construction Gemba Kaizen and 
i-Construction” hævder, at en af grundene til, at udviklingsinitiativerne ikke forbliver en 
naturlig del af virksomhedernes processer efter endt forløb, skyldes en ineffektiv 
ledelsestilgang i implementeringsprocessen og i byggebranchen (N. H. Bertelsen, 
2020). Hertil indikeres, at Gemba Kaizen, også beskrevet som bottom-up ledelse, kan 
være et væsentligt manglede element i, hvorfor initiativerne ikke forankres i 
arbejdsprocesserne efter, at eksterne konsulenter og facilitatorer afslutter deres rolle i 
forløbet. At bæredygtig udvikling ikke udelukkende kommer som et top-down push-
effekt med hjælp fra udefrakommende procesassistance, men i stedet skabes ved en 
kombination af bottom-up og top-down initiativer, der imødekommer en bottom-up 
pull-effekt (N. H. Bertelsen et al., 2020).  

Alle udviklingsprogrammerne beskriver det væsentlige i at sikre involvering blandt de 
udførende medarbejdere, men de fleste af initiativer omfatter ikke konkrete forslag til, 
hvordan virksomhederne selv skal drive udviklingen i fremtiden. BygSol og Den 
Selvstyrende byggeplads inkorporer en bottom-up tilgang igennem inddragelse og øget 
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ansvar (Elsborg et al., 2007). Dog er det kun Den Selvstyrende byggeplads, der kommer 
med et forslag til, hvordan udviklingen skal fortsætte og fastholdes igennem multisjak 
og selvstyrende teams (N. H. Bertelsen, 2005). Både BygSol og Bedre Bundlinje er 
drevet af eksterne konsulenter og facilitatorer, og er en af grundene til, at 
forbedringerne ikke videreføres efter afslutningen af projektet (Nørskov, 2014). Dette 
har medført, at der ikke er blevet skabt et medejerskab hos de udførende håndværkere 
og til dels hos projektledelsen. Og i mange tilfælde, hvor man har opnået forbedringer 
i proces, samarbejde og økonomiske resultater, mister man effekten af de indlærte 
arbejdsmetoder, når byggeprojektet er afsluttet og de involverede parter spredes for til 
forskellige nye projekter, og derfor ikke naturligt kan videreføre og fastholde 
arbejdsmetoderne i det nye set-up.  

Da det bliver for omfangsrigt at betragte alle årsagerne til, hvorfor læring ikke forankres 
i byggeriet, vil denne rapport undersøge og beskæftige sig med bottom-up ledelse. Det 
står klart, at bottom-up ledelse eller mangel på samme, ikke er den eneste grund til, 
hvorfor læring har svært ved at forankre sig i branchen. Men flere relevante og aktuelle 
kilder indikerer, at manglende bottom-up ledelse kan være en vigtig faktor, samt at der 
mangler forskning omkring implementering af lean igennem en bottom-up strategi (N. 
H. Bertelsen et al., 2020; Shang, 2014; Shang & Low, 2014; Zanotti et al., 2017). 
Eftersom der ikke er meget forskning i bottom-up ledelse i den danske byggebranche, 
er det relevant at studere nærmere. Yderligere er der et større forskningsprojekt i gang, 
beskrevet nærmere i kapitel 12, der har til formål at afprøve bottom-up ledelse i 
Danmark, hvortil fundene fra dette studie kan fungere som et afklarende og 
supplerende bidrag for den videre forskning inden for emnet. 
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3 Problemformulering 
Baseret på sammenfatningen af udviklingsprogrammerne, beskrevet i kapitel 2.2, hvor 
det indikeres, at bottom-up ledelse kan være et væsentligt manglende element til, 
hvorfor initiativerne ikke har haft en langsigtet og bæredygtig effekt hos de involverede 
entreprenørvirksomheder, er formålet med denne rapport at afdække, hvordan bottom-
up ledelse kan implementeres i entreprenørens byggeproces. Og hermed afklare hvilke 
forhold, der skal være opfyldt for, at bottom-up ledelse kan blive implementeret 
effektfuldt, og dermed påvirke såvel medarbejderengagement og økonomisk bundlinje.  

De omtalte udviklingsprogrammer har opnået positive resultater, hvad angår den 
økonomiske bundlinje, øget medarbejder engagement og tilfredshed. Til trods for de 
positive resultater overføres arbejdsformen og værktøjerne ikke til de nye projekter. 
Ved evalueringen af initiativerne beskrives, at forandringer, der kommer i forbindelse 
med udviklingsforløbet, er drevet af de eksterne konsulenter og facilitatorer, og er 
medvirkende årsag til at arbejdsformen ikke videreføres efter udviklingsforløbets 
afslutning. Dette udfordrer, hvordan man i byggeriet kan sikre, at den lærte viden, 
kompetencer og værktøjer fastholdes og forankres, som en del af arbejdsprocessen og 
redskabskassen. Da de omtalte initiativer ikke har formået at forankre sig i 
virksomhederne, er det derfor interessant at undersøge, hvordan bottom-up ledelse kan 
fastholdes og forblive en permanent integreret del af arbejdsprocessen.  

Formålet er at identificere en metode, der kan anvendes og som kan videreføres til 
medarbejdere, så de selv aktivt kan drive byggeprocessen med bottom-up ledelse i 
fremtiden på nye projekter. Derfor er problemformuleringen:  

Hvordan kan bottom-up ledelse implementeres i entreprenørens 
byggeproces? 

For at kunne besvare hvordan bottom-up ledelse kan implementeres, er det vigtigt at 
undersøge, hvilke incitamenter, der er for at adoptere konceptet hos de forskellige 
aktører i organisationen, samt at afdække væsentlige forhold, der skal være opfyldt for 
at bottom-up ledelse kan implementeres. For at kunne vurdere, om bottom-up ledelse 
er en relevant og værdiskabende ledelsestilgang, er det er også vigtigt at afklare, hvilke 
muligheder det bibringer, samt hvilke udfordringer ledelsestilgangen medfører. 
Problemformuleringen besvares derfor med tre understøttende delspørgsmål: 

1. Hvad skal de forskellige organisationsniveauer og aktører i virksomheden understøtte 
og facilitere for en succesfuld implementering af bottom-up ledelse? 

2. Hvilke muligheder og udfordringer er der ved at praktisere bottom-up ledelse?  

3. Hvad skal der til for at bottom-up ledelse kan forankres blandt virksomhedens 
medarbejdere og anvendes i nye byggeprojekter? 
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4 Afgrænsning 
Dette studie er afgrænset til udelukkende at fokusere på udførelsesfasen og hermed på 
entreprenørens byggeproces, og kun i den kontekst analysere bottom-up ledelse i en 
specifik entreprenørvirksomhed. Selvom byggeriets øvrige faser og aktører har 
betydelige roller, ville det være et for stort et studie at inkludere alle byggeprocessens 
parter og hele leverancekæden. Studiet afgrænses derfor til, som udgangspunkt at 
diskutere, hvordan og hvad det kræver at få sjak og formænd til at tage mere ansvar 
og få en større rolle i entreprenørens byggeproces. Dette er grundet, at: 

• Eventuelle ændringer eller eksperimentelle metoder kan afprøves uafhængigt af 
andre aktører i byggeriet, som rådgiver og bygherre, eftersom der ofte er 
metodefrihed i den udførende proces. 

• Mange entreprenørfirmaer har intern metodefrihed i den forstand, at den 
pågældende byggeleder har forholdsvist frie rammer til at køre projektet på sin 
egen facon. Denne decentrale praksis giver gode muligheder for at teste en 
implementering af bottom-up lederskab på enkelte byggesager  

Yderligere afgrænser studiet sig fra at behandle og analyserer påvirkning af byggeriets 
udbudsformer og rammebetingelser. Dette er til trods for at både udbudsformen, og 
hermed udvælgelseskriteriet, samt rammebetingelser påvirker hvordan 
entreprenørerne strukturerer og planlægger arbejdet, samt hvor mange ressourcer der 
kan afsættes til udvikling og forbedring.  

På baggrund af de analyserede udviklingsprogrammer er det blevet identificeret, at 
viden og læring har svært ved at forankre sig i bygge- og anlægsbranchen. Hvorfor 
netop dette aspekt er interessant at undersøge. Dog begrænser studiets tidsramme, 
hvorvidt det er muligt at undersøge om implementerede forandringer bliver forankret i 
virksomheden. Af denne grund er forankringsaspektet blevet medtaget som et 
delspørgsmål, selvom det måske havde været det mest relevante forskningsspørgsmål. 
Studiet har gennem et mentorforløb forsøgt at verificere eller falsificere det teoretiske 
grundlag. Dette er dog ikke den eneste metode for dataindsamling, men baseret på 
studiets begrænsede ressourcer og tid, var det ikke muligt at afprøve andre metoder. 
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5 Metode 
I dette kapitel præsenteres studiets metodiske og videnskabsteoretiske overvejelse.  

En oversigt over rapportens overordnede struktur er vist på figur 2.  

 

Figur 2: Rapportstruktur, egen tilvirkning 

Baggrunden har dannet grundlaget for problemformuleringens udformning. Herefter er 
det relevante teori blevet gennemgået og analyseret, med det formål at skabe en 
implementeringsmodel der kunne afprøves. Empirien er indhentet igennem et 
eksperimentelt mentorforløb og kvalitative interviews, hvorfra resultaterne bliver 
analyseret og diskuteret. Analysen leder til et forslag til fremtidig udvikling og en 
konklusion på problemstillingen. Herefter betragtes resultaterne i forhold til videre 
forskning inden om emnet.  

5.1 Videnskabsteori 
I dette kapitel beskrives den anvendte videnskabsfilosofi, undersøgelsestilgang og 
design, samt dataindsamlingsmetoderne og tidshorisonten på studiet. Figur 3 viser en 
sammenfattende oversigt over den anvendte videnskabsteoretiske tilgang, som er 
beskrevet efterfølgende.  

 

Figur 3: "Research onion" - Oversigt over anvendt videnskabsfilosofi og metoder, egen 
tilvirkning inspireret af (Saunders et al., 2003)  
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Pragmatisk videnskabsfilosofi 

Der findes flere videnskabsteoretiske perspektiver, som positivisme, social-
konstruktivisme, pragmatisme, fænomenologi og hermeneutik (Melnikovas, 2018; 
Saunders et al., 2003). I dette studie er en pragmatisk videnskabsfilosofi blevet 
anvendt. (De Vaus, 2001) beskriver at forskning skal praktiseres sådan, at teorier kan 
bevises eller afvises. I pragmatismen gøres dette igennem afprøvning og evaluering af 
hypoteser. Det pragmatiske videnskabsperspektiv antager, at for at undersøge og 
tilegne sig viden om et forskningsemne eller kultur, skal man agere med den (Dewey, 
2005). Pragmatismen forsøger derfor at undersøge ved at udføre praktiske 
undersøgelser, ofte med det formål at forandre eller innovere den nuværende praksis. 
Denne tilgang passede godt til studiets formål og den eksperimentelle 
forskningsstrategi. 

Deduktiv undersøgelsestilgang 

(Bryman, 2012) beskriver, at undersøgelsestilgangen enten kan være induktiv eller 
deduktiv. Det er afhængigt af, hvordan tilgangen relaterer sig til empirien og teorien. 
På figur 4 ses dette forhold.  

 

Figur 4: Undersøgelsestilgang, egen tilvirkning inspireret af (Bryman, 2012) 

En induktiv tilgang udgår fra empirien, og prøver at koble teorier, der kan forklare det 
empiriske grundlag. Omvendt er en deduktiv tilgang, baseret på et teoretisk grundlag 
og former en hypotese. Hypotesen afprøves igennem dataindsamling, hvorefter det 
vurderes om resultaterne be- eller afkræftede teorigrundlaget (Bryman, 2012).     

Dette studie har i indsamlingen af data og designet af metoderne benyttet en deduktiv 
fremgangsmåde. Vidensgrundlaget og teorien har fungeret som basis for designet af 
metoder. Metoderne har ligeledes forsøgt at be- eller afkræfte problemformuleringen 
og hypoteserne fra vidensgrundlaget. Den eksperimentelle undersøgelse forløb over 
flere uger, og ved at indsamle data af flere omgange. Senere i studiet blev der derfor 
blevet anvendt en induktiv fremgangsmåde, baseret på den allerede indsamlede empiri. 
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Studiet har derfor startet med en deduktiv tilgang, men efterhånden som empirien er 
blevet indsamlet gået over til en induktiv tilgang.     

Kvalitativ forskningsmetode 

Ifølge (Creswell, 2009) er der tre forskellige forskningsmetoder, heraf en kvalitativ, 
kvantitativ og blandede metode. Den kvantitative metode karakteriseres ved statistiske 
analyser baseret på et stort empirisk datasæt, mens den kvalitative metode forholder 
sig til enkelte personer eller målgruppers adfærd og opfattelse af et bestemt emne med 
vægt på fordybelse. Den kvalitative metode er valgt, da både tidshorisonten og 
ressourcerne er for begrænsede til at kunne udføre den eksperimentelle 
forskningsstrategi på et bredt udvalg af cases.  

Kvalitative metoder anvendt i studiet: 

• Kvalitative interview med enkeltpersoner  

• Casestudie, hvor et eksperimentelt forløb er blevet afprøvet. Dataindsamling er 
sket i form af observationer og interview med respondenterne på casen.   

Eksperimentelt undersøgelsesdesign 

Undersøgelsesdesignet er strategien for, hvordan data skal indsamles. (Saunders et al., 
2003) beskriver, at der findes forskellige former for undersøgelsesdesign, b.la. case-, 
eksperimentelle-, survey- og etnografiske studier.  

I dette studie er der blevet hovedsageligt blevet anvendt en eksperimentel 
forskningsstrategi i overensstemmelse med den deduktive fremgangsmåde. Studiet er 
også designet efter et casestudie. Den eksperimentelle forskningsstrategi udøves i form 
af et eksperimentelt mentorforløb, der afprøves på en enkelt byggesag beskrevet i 
kapitel 5.2 og 7.  

Tværsnitsundersøgelse 

Der skelnes imellem langsgående- og tværsnitsundersøgelser for forskningsstudier. 
Dette studie kan betegnes som en tværsnitsundersøgelse, da empiriindsamlingen for 
den primære empiri blot var 4 uger. Dette giver kun et øjebliksbillede af, hvordan den 
enkelte case udspillede sig i den korte periode og udfordrer derfor validiteten af de 
empiriske data.   
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5.2 Dataindsamling og behandlingsmetode 
I dette kapitel beskrives, hvordan empirien er indsamlet og med hvilke metoder. 
Yderligere beskrives det, hvordan teorien og den empiriske data er blevet behandlet og 
analyseret i rapporten.  

Teorigennemgang 

Teorigennemgangen har dannet grundlaget for studiets, baseret på bestående viden 
om emnet. Som (Bryman, 2012; Knopf, 2006) beskriver, udgør den allerede 
dokumenterede viden om forskningsemnet en vigtig element af al forskning. (Bryman, 
2012) beskriver også, at teorigennemgangen skal være kritisk og vurdere relevansen 
af den eksisterede viden inden om det givne emne. 

Teorigennemgangen for dette studie er blevet gennemført ved en screening og 
efterfølgende analyse af relevante videnskabelige artikler og bøger inden for de 
forskellige emner i kapitel 6. De primære databaser, som har fungeret for 
søgemaskiner, har været Google Scholar og IGCL (International Group for Lean 
Construction), hvor videnskabelige artikler om forskningsemnet er blevet indhentet. 
Hvor Google Scholar har fungeret som en bred søgemaskine, har IGCL været centreret 
omkring bygge- og anlægsbranchen. Teorigennemgangen har også været baseret på 
flere SBI-anvisninger, mest nævneværdigt Vejlednings i Byggelogistik 2020, der 
omfavner mange af de gennemgåede teorier.  

Mentorforløb  

Mentorforløbet er eksperimentet i den eksperimentelle forskningsstrategi og fungerer 
som studiets primære empiri baseret på kvalitative interviews. Mentorforløbet blev 
afprøvet på en enkelt byggesag med henblik på at afprøve bottom-up ledelse og 
mentorforløbet som implementeringsmodel. Tilrettelæggelsen af mentorforløbet blev 
baseret på teorigrundlaget fra kapitel 6.8, der bekræftede dens anvendelse ved 
implementering af TPS-principper. Mentorforløbet blev også inspireret af 
udviklingsprogrammerne, der også anvender eksterne konsulterer og facilitatorer, se 
kapitel 2.2 (Elsborg et al., 2007; Nørskov, 2014).  

Dataindsamlingsmetoder anvendt på mentorforløbet: 

• Interviews 

• Uformelle samtaler 

• Observationer 

• Udviklingsprojekter, forløb og evaluering 

I designet og struktureringen af mentorforløbet blev deduktiv fremgangsmåde anvendt 
som et forsøg på at afdække udfordringerne ved implementeringen af bottom-up 
ledelse. Problemstillingen har dannet grundlag for, hvordan mentorforløbet skulle 
struktureres, samt hvilke delproblemstillinger, der skulle undersøges. Vidensgrundlaget 
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for rapporten har dannet rammerne for designet af mentorforløbet og hvilke teorier, 
der igennem mentorforløbet skulle verificeres eller falsificeres.  

Den empiriske data fra de første uger af mentorforløbet blev senere anvendt i en 
induktiv undersøgelsestilgang. Som forløbet er blevet gennemført og flere af 
delproblemstillingerne er blevet belyst, har mentoren igennem interviewene forsøgt at 
identificere og undersøge de dybdegående problematikker, sådan at resultaterne fra 
eksperimentet afspejler et grundigt og gennemgribende afdækning af 
implementeringen af bottom-up ledelse på den aktuelle sag. Forløbet er blevet tilpasset 
løbende ved indledende observationer, og resultaterne fra de første interviews og 
samtaler har ført til mere tilbundsgående spørgsmål ved de efterfølgende interviews 
senere i mentorforløbet. 

Interviews med respondenter kan ses i bilag 7 og bilag 9. Uformelle samtaler og 
observationer er beskrevet i logbogen, bilag 4. Udviklingsprojekterne er beskrevet i 
kapitel 7.4 

Øvrige kvalitative interview 

Der er foretaget øvrige kvalitative interview, som har fungeret som studiets sekundære 
empiri. Vidensgrundlaget og problemstillingen har dannet grundlag for designet af 
spørgerammen til respondenterne. Disse kvalitative interview er foretaget i studiet med 
det primære formål at: 

1. Tilegnelse af yderligere viden 
2. Skabe et bredere forskningsperspektiv  
3. Anskue problemstillingen fra andre professionelle synsvinkler 

De to førstnævnte interview, i tabel 2, der blev foretaget i starten af studiet, havde til 
formål at være oplysende og afklarende, og disse blev brugt som en form for videns 
tilegnelse. De forsøgte samtidig også at be- eller afkræfte problemstillingen og det 
daværende teorigrundlag. De kvalitative interview, og i særdeleshed det sidste, havde 
også til formål at skabe et bredere forskningsperspektiv. Dette bredere perspektiv er 
blevet anvendt til at sammenligne med den primære empiri fra mentorforløbet. Da 
mentorforløbet kan betragtes som en enkelt stående case, var det relevant at inddrage 
flere datakilde igennem interview med relevante respondenter fra andre faggrupper, og 
få andre relevante fagfolks perspektiver på problemstillingen.  

Respondenterne er valgt ud fra deres erfaring og viden inden relevante emner for 
studiet og ud fra den rolle, som de har haft eller på nuværende tidspunkt udfører i 
bygge- og anlægsbranchen. En oversigt over respondenterne kan ses på tabel 2.  
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Navn / 
Dato 

Stilling og ekspertområde  Indhold Metode 

Finn 
Pedersen 

22.09.2020 

Faglærer EUC Nord 

Perspektiv fra en tidligere facilitator 
og medudvikler af BygSol Nordjylland 

BygSol og 
Bottom-up 
ledelse 

Fysisk møde 

Hans Ulrik 
Møller 

08.10.2020 

Markedschef Titan Nedbrydnings A/S 

Perspektiv fra en medudvikler af 
BygSol Nordjylland. Erfaring med 
strategiske beslutninger ved 
implementering af BygSol i 
byggevirksomheder.   

BygSol og 
Bottom-up 
ledelse 

Fysisk møde 

Michael H. 
Nielsen 

03.12.2020 

Direktør i DI Dansk Byggeri 

Involveret i flere og viden om alle 
udviklingsprogrammerne fra kapitel 
2.2. Indgående kendskab til 
byggeriets udfordringer samt 
implementering af nye metoder i 
byggeriet.  

Udviklings-
programmer 
og Bottom-up 
ledelse 

Telefonsamtale 

Tabel 2: Oversigt over respondenter ved kvalitative interview 

Der blev anvendt forskellige interviewmetoder til de kvalitative interview. Det havde 
været at foretrække, hvis den samme metode havde været anvendt ved alle 
respondenter, da det skaber en ensformighed i måden respondenterne har ageret med 
intervieweren. De kvalitative interview er designet som værende åbne og personlige, i 
den forstand at spørgsmålene er rettet til den enkelte respondent.  

Interviewene er transskriberet og kan ses i bilag 1-3.  

Analyse  

I analysen i kapitel 8.2 er den indsamlede empiri blevet analyseret. Resultaterne fra 
mentorforløbet og de kvalitative interview er blevet gransket og bearbejdet. 
Resultaterne fra de to interviewrunder under mentorforløbet er blevet struktureret i en 
analyseoversigt, der viser de anvendte udsagn fra respondenterne, se bilag 10 og bilag 
11. Resultaterne fra mentorforløbet og de kvalitative interview er blevet sammenholdt 
med vidensgrundlaget fra kapitel 6, i et forsøg på at svare på problemformuleringen.  

Antropologisk tilgang  

Ud fra et forskningsperspektiv er det vigtigt at forholde sig objektiv og neutral ved 
dataindsamling og behandling af dataene (Bunge, 1996). Det er væsentligt ikke at 
medbringe en forud indfattet holdning, eftersom det kan medføre, at respondenter 
tilbageholder information eller ændre på deres udsagn ud fra det, der bliver spurgt om 
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eller at man søger/selektere efter ønskede svar til verificering af problemstillingen. 
Dette vil ødelægge troværdigheden i analysen af det empiriske datagrundlag. Derfor 
understreger (Smith, 1989), at det er væsentligt at identificere og minimere studiets 
subjektivitet, og i stedet maksimere objektiviteten.   

Af denne grund er der igennem studiet forsøgt at anvende en antropologiske tilgang, 
der forsøger at forstå hvorfor sociale grupper handler, som de gør (Bernard, 2017). 
Antropologien undersøger emner ved at agere med, men uden at påvirke, målgruppen 
gennem bl.a. feltarbejde og observation. Den antropologiske tilgang passer godt til den 
eksperimentelle forskningsstrategi for studiet med mentorforløbet, der også involverer 
observationer og feltarbejde.  

Validitet og reliabilitet  

Validiteten og reliabilitet er vigtige aspekter i forskning og er defineret som følgende; 

“The validity of a measuring instrument is defined as the property of a 
measure that allows the researcher to say that the instrument measures what 
he says it measures. The reliability of a measuring instrument is defined as 
the ability of the instrument to measure consistently the phenomenon it is 
designed to measure” (Black & Champion, 1976) 

For at styrke studiets troværdighed og anvendelighed er derfor vigtigt at anvende 
forskningsmetoder, der forudsætter at der bliver analyseret og konkluderet på et 
datagrundlag, der kan anses som værende validt og med reliabilitet. I kapitel 10 
diskuteres og vurderes reliabiliteten og validiteten af studiets resultater og 
dataindsamlingsmetoder. 
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6 Vidensgrundlag 
I vidensgrundlaget forklares og inddrages forskellige publikationer, videnskabelige 
artikler og teorier, der samlet danner et teoretisk forståelsesgrundlag for, hvad bottom-
up ledelse er i relation til byggeriet. De relevante kilder omhandler hovedsageligt Toyota 
Production System, forandringsledelse, motivationsteori og implementeringsteori. En 
oversigt af den anvendte teori kan ses på figur 5.  

 

Figur 5: Oversigt over anvendt teori, egen tilvirkning 

For at danne en forståelsesramme for, hvad bottom-up ledelse er, og hvor begrebet 
stammer fra, vil vidensgrundlaget betragte, hvordan TPS og Lean Construction relaterer 
sig til bottom-up ledelse. De analyserede udviklingsprogrammer fra kapitel 2.2, er 
inspireret af TPS og har nogle af de samme gennemgående principper i deres forståelse. 
Det er derfor relevant at inddrage TPS teorien, da den har påvirket 
udviklingsprogrammernes tilgang, implementeringsproces og de værktøjer, som 
anvendes. Det beskrives, hvordan flere af de fundamentale principper fra TPS opfordrer 
til en bottom-up ledelsestilgang. Og samtidig beskrives, hvordan nogle fundamentale 
principper er blevet negleret i den internationale og danske adoption af Lean.  

Herefter vil andre ledelsesteorier, bl.a. motivationsteori, inddrages for at belyse, om 
der kan drages paralleller eller betragtninger, der understøtter eller modsiger teorien 
om bottom-up. Afsluttende vil implementeringsteori undersøges for at udforske, hvilke 
alternativer og muligheder, der baseret på det teoretiske vidensgrundlag bedst 
understøtter og kan facilitere en implementering af bottom-up i entreprenørens 
byggeproces.  
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6.1 Toyota Production System  
Toyota Production System (TPS) stammer fra Japans bilindustri og er en omfattende 
produktionsfilosofi, der indeholder mange forskellige begreber og koncepter (Ohno, 
1988). Den traditionelle model, der består af en række koncepter, såsom JIT, Kanban, 
Kaizen og Gemba, ses på figur 6. Mange af de grundlæggende ideer bag 
udviklingsprogrammerne omtalt i kapitel 2.2, især Lean Construction DK, stammer fra 
TPS. Og det er hovedsageligt teorier fra TPS, hvorpå bl.a. Ballard, Bertelsen og Koskela 
baserede Lean Construction (Ballard, 2000; Koskela, 2000; Koskela, Howell, et al., 
2007). Lean Construction blev gennem tiden oversat til danske Trimmet byggeri, og 
som i dag består i form af Lean Construction DK(S. Bertelsen & Lean Construction-DK, 
2012). BygSol og Bedre Bundlinje er bl.a. baseret på de 7 strømme, der stammer fra 
Lean Construction (Dansk Byggeri, 2018b; Elsborg et al., 2007; Koskela, 2000). 

 

Figur 6: TPS-huset, egen tilvirkning baseret på (Ohno, 1988) 

Som det fremgår af figuren, der er udformet som en bygning med bærende vægge og 
fundamenter, er koncepterne indbyrdes afhængige af hinanden for at systemet kan 
fungere. Vejledning i byggelogistik viser også, at udviklingen fra det original japanske 
TPS til produktionsindustriens adoption og sidst til byggeriets adoption af konceptet 
gennem tiden har bevæget sig længere og længere væk fra de menneskelige faktorer, 
center af figur 6, og i stedet fokuseret på produktion og økonomiske resultater (N. H. 
Bertelsen et al., 2020). Det indikeres også i litteraturgennemgangen fra Vejledning i 
byggelogistik (N. H. Bertelsen et al., 2020), at nogle af de fundamentale koncepter ofte 
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bliver overset. Det er hovedsageligt Gemba, der er en nødvendig del af Kaizen, der ikke 
bliver anvendt og omtalt. En af grundlæggerne af Kaizen sætter også fokus på netop 
dette (Imai, 2005), og beskriver at Kaizen, som det bliver praktiseret og er forstået i 
Japan, er afhængig af Gemba for at optimere processer på en succesfuld måde. (Imai, 
2005) beskriver, at adoptionen af Kaizen i den vestlige verden ikke tillægger Gemba 
nok værdi og ofte overser konceptet i deres forståelse af Kaizen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Liker’s forståelse af The Toyota way model vises en pyramide, hvor de vigtigste 
elementer for en succesfuld Lean implementering er i toppen af pyramiden (Liker, 
2004). The Toyota way model, også kaldet 4P modellen, ses på figur 7. Pyramiden 
består af 4 lag; Filosofi, proces, mennesker og partnere, samt problemløsning. Liker 
beskriver, at de fleste ”lean ”-virksomheder kun fokuserer på proces-niveauet i 
pyramiden. Virksomheder implementerer forskellige værktøjer, der skal løse 
problemerne og være med til at gøre virksomheden lean. Men det er ikke værktøjerne 
og teknikkerne som Just-in-time, der ligger til grund for Toyotas succesfulde lean 
implementering og transformation. Liker hævder, at Toyotas fremgang beror på en 
virksomhedskultur og ledelsestilgang, der forstår at motivere medarbejderne, og 
opfordrer til at skabe en lærende kultur i organisation (Liker, 2004).  

Kort om Gemba og Kaizen 

Gemba betyder det ”sted” i virksomheden, hvor produktet bliver skabt. Med andre 
det sted, hvor værdien bliver genereret (Imai, 2005). Gemba’en varierer fra 
virksomhed til virksomhed, og der kan også være flere Gemba’er i virksomheden. 
I byggeriet vil selve byggepladsen være Gemba’en, fordi det er der, den fysiske 
aktivitet er og værdien skabes (N. H. Bertelsen, 2020). Konceptet beskrives også i 
nogle kilder som ”Going-and-Seeing” eller ”Genchi Genbutsu” (Chiarini et al., 2018; 
Liker, 2004; Olatunji, 2008; Samudio et al., 2011).  

Kaizen er et japansk ord, hvor ”Kai” betyder ’forandring’ og ”Zen” betyder ’til det 
bedre’, altså ’forandring til det bedre’. I Kaizen-teorien identificeres og foretages 
der løbende forbedringer og i tillæg gøres denne proces til en naturlig standarddel 
af arbejdsgangen (Imai, 2005). At hele tiden kunne tænke små stadige 
forbedringer ind i arbejdet og over tid skabe en forbedringskultur med fokus på 
forbedringsprocessen.  
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Figur 7: The Toyota way model, (Liker, 2004) 

Liker tillægger menneske og partner-niveauet af pyramiden en stor rolle i succesen af 
lean transformationen, hvilket også understøttes af andre kilder. (Shang, 2014) 
beskriver ligeledes, at medarbejdernes rolle er vigtigere end specifikke lean værktøjer, 
og at der derfor i højere grad skal afsættes ressourcer på at udvikle medarbejderne 
både fagligt, men også i leanfilosofien. (Ethington, 2014) nævner, at lederen har et 
stort ansvar for at udvælge og være med til at udvikle problemløsende medarbejdere. 
Liker’s betragtninger stemmer altså overens med Imai, der beskriver, at Gemba (”Go 
see for yourself”) også set i toppen af Liker’s 4P-model, samt udviklingen af de 
udførende medarbejdere ikke bliver tildelt nok ressourcer og ledelsesfokus (Imai, 
2005). Ligeledes konkluderes i Vejledning i Byggelogistik, at Gemba Kaizen 
ledelsestilgangen, samt det at udvikle medarbejderne, er nogle af de aspekter, der er 
blevet underprioriteret i den danske adoption af TPS-filosofien og Trimmet byggeri (N. 
H. Bertelsen et al., 2020).  

Trimmet byggeri, i dag Lean Construction DK, beskriver det at have intentioner om 
inddragelse og involvering af bygningsarbejdere som væsentligt (S. Bertelsen & Lean 
Construction-DK, 2012). Alligevel kræver indførelsen af Lean Construction for at lykkes, 
at drivkraften for projektet initieres fra ledelsen og projektlederen. Problematikken 
opstår, når ledelsen gennemtvinger værktøjer, fra Toyota Production System (TPS), 
uden at skabe et medejerskab hos de medarbejdere, der skal udføre og drifte 
forandringerne på byggepladsen. Det er netop medejerskabet, som Gemba Kaizen 
hævder at kunne assistere med og beskrives som værende det manglende element. (N. 
H. Bertelsen et al., 2020) beskriver at medejerskabet er det element, der igennem 
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tidens løb er blevet negleret i transformation fra den originale TPS-filosofi til, den 
industrielle produktionsmodel, til den internationale adoption i byggeriet og 
efterfølgende til Lean Construction DK.  

For bedre at kunne forstå hvordan Kaizen og Gemba er blevet anvendt i og kan relateres 
til byggeriet gennemgås begge koncepterne i kapitlerne nedenfor.  

6.2 Kaizen 
Det fremgår af flere kilder, at Kaizen er anvendt i den internationale byggebranche og 
har haft en stor indflydelse på principperne i Lean Construction (Miron et al., 2016). 
Konkrete Kaizen værktøjer anvendt i bygge- og anlægsbranchen har bl.a. været: 

1. Small group activities  

2. Quality circles 

3. Continuous improvement cells 

Small group activities (SGA) er et Kaizen system, hvor en gruppe af frivillige personer 
sammen løser en specifik problemstilling gennem møder eller workshops (Imai, 2005). 
En Quality Circle (QA) er en SGA, som har særlig emfase på kvalitet, sikkerhed, 
effektivisering og omkostninger ved en produktion. (Imai, 2005) beskriver, at QA’s har 
haft en stor betydning for den forbedring i kvalitet og produktivitet hos japanske 
fabrikanter. I en undersøgelse af Rosenfeld fremgår det, at 60-70% af de testede 
byggeprojekter, hvor QA blev implementeret, kunne dokumentere en forbedring i 
arbejdskraftbesparelse og ventetid (Rosenfeld et al., 1991). Yderligere dokumenterede 
undersøgelsen en betydelig forbedring af medarbejdernes samarbejde, effektivitet og 
medarbejdertilfredshed.  

Continuous improvement cells (CIC) har til formål at skabe stadige forbedringer til 
arbejdsprocesser samt løse problemer på arbejdspladsen. De stadige forbedringer sker 
gennem en løbende overvågning og evaluering af teamets præsentationer. Det foregår 
via en fælles indsats, hvor en gruppe på 3-12 personer mødes og diskuterer de aktuelle 
problemstillinger og forsøger at komme med løsningsforslag. Som et visualiserende 
redskab benyttes en tavle til at vise gruppens resultater og målsætninger (Tezel et al., 
2018).  

Værktøjerne har det til fælles, at de fokuserer på, at de stadige forbedringer skal ske 
igennem et samarbejde af personer, der har kendskab til arbejdsprocesserne, og CIC-
værktøjerne fokuserer særligt på, at de involverede består af frivillige medarbejdere, 
der ønsker at gøre en positiv forskel og drive udviklingen (Prado, 2001). (Miron et al., 
2016) har gennem et systematisk evalueringsprogram konkluderet, at en 
implementering af Kaizen-værktøjer skaber positive kort- og langsigtede effekter i 
byggebranchen.  

Det fremgår af flere kilder, at den vestlige adaption af TPS og Kaizen hovedsageligt har 
fikseret på målet frem for processen (Chiarini et al., 2018; Jørgensen et al., 2007; 
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Kobayashi et al., 2008). Det vil sige, en effektivisering af produktionen med det formål 
at øge omsætningen og mindske udgifterne. Modsat fokuserer Kaizen filosofien 
hovedsageligt på at forbedre processen, hvortil de positive økonomiske effekter er et 
naturligt sideprodukt opnået gennem en forøgelse af kvaliteten gennem de stadige 
forbedringer (Imai, 2005). (Chiarini et al., 2018) har netop undersøgt, hvorfor Lean-
TPS og Kaizen i den vestlige industri, sammenlignet med den japanske, har haft svært 
ved at opnå en tilsvarende implementeringssucces. Hovedårsagen, ifølge 
undersøgelsen, er forskellen i ledelsesstil. Grundlaget for den japanske ledelsesstil er 
baseret på en respekt for medarbejderne og gruppe-aktiviteterne, samt at alle 
medarbejdere bliver tilskyndet til at komme med forslag og løse problemer uden 
forbehold. Ledelsen skal fokusere på at facilitere, engagere og i højere give ansvar til 
medarbejderne med fokus på at opnå en bedre arbejdsproces i stedet for at fokusere 
på resultater (Brunet & New, 2003; Prayuda, 2020; Recht & Wilderom, 1998; Shimizu, 
2004). Samtidig skal der også være en mindre kløft imellem lederen og medarbejderne, 
hvilket kan løses igennem en forståelse for Gemba’ens rolle, som beskrives i det 
følgende afsnit. 

6.3 Gemba 
(Imai, 2005; Ohno, 1988) beskriver Gemba-konceptet som en form for ledelsesstil. At 
lederen skal forstå, hvor den værdiskabende produktion finder sted og fysisk tager 
derhen for at søge svar og forstå. På figur 8 betragtes Gemba’ens rolle i 
virksomhedsforståelsen. Figuren viser at ledelsen, mellem-ledelsen og 
støttefunktionernes rolle i virksomheden er at løfte og forsyne arbejdspladsen, Gemba, 
med det nødvendige støtte.  

 

Figur 8: Gemba i virksomhedsforståelsen, egen tilvirkning baseret på (Imai, 2005) 
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Denne fremgangsmåde kan sammenlignes med Porters Value Chain, der også betragter 
virksomheden i supplerende aktiviteter, der støtter de primære aktiviteter, som skaber 
værdien i organisationen (Johnson et al., 2017; Porter, 1998). Dog afviger dette fra 
Gemba konceptet i den forstand, at Porters Value Chain er et strategisk redskab, der 
bliver brugt af topledelsen for at analysere virksomhedens værdiskabende elementer 
og på den baggrund foretage strategiske ændringer i organisationen. Her er Gemba 
konceptet designet anderledes ved at alle virksomhedens medarbejdere, fra top til 
bund, i det arbejdsområde, de varetager, skal analysere og komme med 
forbedringstiltag (Imai, 2005).  

Gemba konceptet forsøger at løse problematikken i, at mange ledere foretrækker at 
sidde på kontoret at arbejde, netop fordi produktionen ofte er forbundet med det sted, 
hvor problemerne opstår. I Gemba-konceptet er virksomhedens Gemba kilden til 
væsentlige forbedringer og informationer. Derfor er de ”fem gyldne regler” for Gemba 
Management, at lederen skal (Imai, 2005; McClam Liebengood et al., 2013):  

1. Gå til Gemba - når problemer opstår 
Dette skridt skaber en forbindelse mellem ledelsen og produktionen. I stedet for 
at komme med hypoteser, om hvad der kan være gået galt, skal man tage til 
Gemba’en for at få viden om den aktuelle problemstilling. Aktiviteten skal 
udføres med et ønske om at udvikle og forbedre sig selv og organisationen 
(Gesinger, 2016; Olatunji, 2008; Samudio et al., 2011).  

2. Undersøge de relevante objekter og tal med de relevante folk  
Inddrage de personer, der ved mest om problemet og arbejdsgangen, og 
spørge ind til deres mening og eventuelle løsningsforslag.  

3. Foretag midlertidige foranstaltninger med det samme  
Komplekse problemer kan ikke nødvendigvis løses med det samme og derfor 
skal eventuelle midlertidige foranstaltninger foretages her og nu, med henblik 
på at vende tilbage til problemet, når hovedårsagen er identificeret.  

4. Find hovedårsagen til problemet 
Spørg hvorfor problemet er opstået for at komme ind til problemets kerne og 
finde hovedårsagen, og på det grundlag finde en endelig løsning (Chen et al., 
2010; Paraschivescu & Cotirlet, 2015).   

5. Standardiser løsningen, så samme problem ikke opstår igen 
Den endelige løsning skal standardiseres, for at problemet ikke opstår igen på 
samme sted, og særligt med det formål at informere organisationen, sådan at 
ikke kun de involverede har udviklet og lært, men for at hele organisationen 
kan drage fordel af den nye viden. 

(Womack, 2011), der er stifter af Lean Enterprise Institute (LEI), har også beskrevet 
vigtigheden i, at ledelsen forstår vigtigheden af at gå ud og forholde sig til problemerne, 
der findes i produktionen. Gemba handler om, at informationer og forbedringsforslag 
fra det operationelle niveau af virksomheden bliver tilgængeliggjort for ledelsen, sådan 
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at information kan anvendes i ledelsesbeslutninger og til at ændre eventuelle 
problematikker og opnå synergier. Det kan både opnås ved, at ledelsen selv går til 
Gemba og/eller igennem en højere inddragelse af medarbejdere, der arbejder i 
Gemba’en. Womack opfordrer alle virksomhedens medarbejdere til at udøve konceptet 
igennem Gemba Walks, en elementær øvelse, der praktiseres ved ”Go see, Ask why, 
Show respect”. I teorien handler det om at få en forståelse for de processer, der skaber 
værdi og se, om der findes spild, hvorefter der det undersøges, hvorfor problemet er 
opstået. En Gemba Walk er også en ledelsesøvelse, ”Show Respect”, der skal opfordre 
medarbejderne til at engagere sig og komme med input til forbedringer, samtidig med 
at styrke samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne (Gesinger, 2016; Ohno, 
1988).  

I TPS-konceptet forstås, at man nemmest kan lave løbende forbedringer (Kaizen), når 
man tager ud til arbejdspladsen (Gemba) og betragter, hvordan problemerne udfolder 
sig i praksis (Imai, 2005). Fortolkes Kaizen-processen som selve løsningen uden at 
forstå, at den er afhængig af medarbejdernes involvering og information fra Gemba’en, 
vil man mislykkes (Shingo & Bodek, 1988). Gemba Kaizen, der gennem løbende 
forbedringer i det værdiskabende arbejdsområde fokuserer på at effektivisere 
processer, er også testet i anvendelse og har vist positive resultater i byggebranchen 
(BG et al., 2015; Choo & Tommelein, 2000). På et byggeprojekt, hvor man skulle 
implementere LPS, brugte de ”going-and-seeing”-filosofien til at finde den information, 
der skulle anvendes til LPS-planlægning og til at skabe løbende forbedringer (Samudio 
et al., 2011). Gemba Kaizen opfylder samme formål som de danske 
udviklingsprogrammer, kapitel 2.2, der også lægger vægt på effektivisering af 
processer, forbedringsorienteret arbejde, involvering af nøglemedarbejdere og skabelse 
af et fælles mål. I Gemba Kaizen realiseres målsætninger ved hjælp af stadige 
forbedring i produktionen. Forbedringsmulighederne opdages ved at gå til det sted i 
virksomheden, hvor produktionsværdien skabes, og observere den faktiske situation. 
Og igennem en involvering af de nøglemedarbejdere, der dagligt arbejder med de 
processer, der ønskes forbedret. Med andre ord en bottom-up ledelsestilgang, som 
beskrives nærmere i næste afsnit.  
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6.4 Top-down vs. bottom-up 
I Børsens Management Leksikon defineres top-down/bottom-up begreberne som,  

“Begreber, der fokuserer på hvorfra i organisationen planlægnings-og 
ledelsesaktiviteterne primært udgår” (Waldstrøm & Hildebrandt, 2006) 

Ved en top-down model tages beslutningerne i toppen af det organisatoriske hierarki 
og implementeres nedad i organisationen. Omvendt ved en bottom-up model, hvor 
medarbejderen i bunden af (eller i hele) organisationen involveres i og kommer med 
forslag til, hvordan organisationens aktiviteter skal forbedres. I byggeriet forstås dette 
sammenhæng, ”oppe” og ”nede” som angrebsretninger i planlægning, 
beslutningsprocesser og udvikling. Hvor ”nede” er det operationelle niveau, som 
håndværkerne/fagfolkene, der arbejder på byggepladsen. Og ”oppe” er ledelsen, der 
både tolkes som virksomhedsledelsen og byggeledelsen, afhængigt af om man 
betragter virksomheds- eller projektorganisationen.  

Historisk set har man forstået ledelse som tilhørende de øvre lag i organisationen, og 
hvor ledelses-retningen kun sker oppe-fra-og-ned (Mccrimmon, 1995; Pearce et al., 
2008). Men denne ledelsesstil er gennem tiden blevet udfordret, hvilket man især 
genkender i det skandinaviske erhvervsliv, hvor der i højere grad praktiseres ledelse 
med frihed under ansvar. Det fremgår af Pearce, at en mere dynamisk og delt 
ledelsesform, hvor forskellige organisatoriske grupper har indflydelse og oplære 
hinanden, både oppe og nede i det hierarkiske system, skaber en bedre ”give-and-take” 
balance (Pearce et al., 2008; Pearce & Conger, 2003). En balance, hvor medarbejderne 
på alle organisations niveauer har mulighed for indflydelse, på samme måde som i den 
lærende organisation i TPS (Ohno, 1988). Bottom-up ledelse beskrives også som 
værende uformel, da udvikling og forbedringer ikke behøver at blive drevet af dem i en 
formel position med autoritet. I stedet opfordres initiativ og beslutninger at komme fra 
de medarbejdere, som er tættest på markedet, på kunden eller produktionen, og som 
ofte er placeret i bunden af organisationen (Mccrimmon, 1995).  

En leder der har en opfattelse af, at medarbejderne skal styres og dikterer, hvordan og 
hvilke arbejdsopgaver, der skal udføres, kan betragtes som autokratisk (Lewin, 1951). 
Lederen skal, ifølge Gemba Kaizen, i stedet forstå, at Gemba’en er det værdiskabende 
i virksomheden, og dermed forstå vigtigheden i at støtte Gemba-medarbejderne og 
facilitere dem således, at de bedst kan udføre deres arbejde. I (Lewin, 1951) 
ledelsesopfattelse vil bottom-up ledelse være i overensstemmelse med en demokratisk 
ledelsesstil. Imai beskriver endda, at organisationen kan deles op i værdiskabende 
medarbejdere og ikke værdiskabende medarbejdere, og at den optimale virksomhed 
kun vil bestå af én ikke værdiskabende medarbejder, som er direktøren(Imai, 2005). 

Betragtes ledelsestilgangen og organisationsforståelsen i TPS og Gemba konceptet, som 
set på figur 8, er den i overensstemmelse med en bottom-up ledelsestilgang (Imai, 
2005; Ohno, 1988; Shingo & Bodek, 1988). Hvis man vender den traditionelle 
organisationstrekant på hovedet, sådan at ledelsen er i bunden i stedet for i toppen, se 
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figur 9, ændres organisationsforståelsen. Traditionelt opfattes ledelsen som det 
vigtigste element i virksomheden, hvorfra alle beslutninger tages. I bottom-up forstås 
kunderne, produktionen og medarbejderne på det operationelle niveau som det 
vigtigste, som resten af virksomheden skal understøtte. Ledelsestilgangen skifter også, 
fra en dikterende og autoritær stil til støttende og demokratisk (Orr, 2005; Shang, 
2014).   

 

Figur 9: Organisationsforståelse for top-down og bottom-up (Orr, 2005; Shang, 2014) 

Uanset hvilken model der anvendes, skal de forskellige aktører acceptere og respektere 
hinandens arbejdsopgaver og kompetencer. Når organisationsforståelsen diskuteres, er 
det vigtigt at indse, at de forskellige grupper er afhængige af hinanden for at kunne 
fungere, og derfor er ”top” eller ”bund” ikke associeret med noget positiv/negativ. Der 
behøves ikke at vælges imellem den ene model frem for den anden. Både top-down og 
bottom-up tilgangene har sine berettigelse, hvorfor en total udelukkelse af den ene ikke 
ville være hensigtsmæssigt for at opnå det optimale udbytte (Daniels, 2010). Dertil har 
mange virksomheder en etableret top-down eller bottom-up kultur, der ofte er 
forbundet til det organisatoriske hierarki. En drastisk ændring eller omvæltning af det 
eksisterende system er ikke realistisk, særligt ikke på kort sigt.  

”Top-down-mening og bottom-up-engagement er således åbenlyst to 
komplementære sider af vellykket menneskelig ledelse og organisation” 
(Hildebrandt & Knoop, 2012) 

Det anses ikke for sandsynligt at vælge fravælge én ledelsestilgang fuldstændigt fremfor 
den anden, da der skal være en ledelse, der tager strategiske beslutninger og har det 
samlede overblik over alle virksomhedens afdelinger, funktioner og strategiske retning 
(Daniels, 2010). Men tilgangen med bottom-up ledelse kan i højere grad anvendes og 
bruges, sådan at forståelsen med at støttefunktionerne og ledelsens formål, er at 
facilitere og understøtte produktionen og de værdiskabende aktiviteter. Samtidig kan 
man som ledelse indtænke, hvordan ens top-down tilgang kan inspirere til vækst nede-
fra-og-op.   



 
- 6 Vidensgrundlag -

33 

6.5 Bottom-up ledelse i byggeriet 
Bottom-up lederskab handler som udgangspunkt om at ledelse, forandringer og 
udvikling også kan komme fra de nederste lag af organisationen (Butcher & Atkinson, 
2000). Bottom-up ledelse er inspireret af principper fra BygSol, den selvstyrende 
byggeplads, heraf højere inddragelse af bygningsarbejdere, og TPS-konceptet Gemba 
Kaizen. I Gemba Kaizen beskrives det, at forandring og beslutninger skal komme fra 
det ”sted” i virksomheden, der generer værdi. Hvis denne del af TPS og senere også i 
Lean overføres til byggeriet, kan det kaldes ’Gemba Kaizen in Construction’ eller 
’Bottom-up Leadership in Construction’ (Bertelsen, 2020).  

Definition af bottom-up ledelse i byggeriet: 

”Stadige forbedringer, på byggepladsen, udført af håndværkere og formænd, som 
gennem involvering og øget medansvar identificerer og løser forbedringstiltag til at 
fremme effektiviteten, samarbejdet og sikkerheden i de konkrete byggeprocesser.” 

I byggeriet foregår den værdiskabende produktion ved arbejdet på byggepladsen, og 
håndværkerne er dem, der udfører små stadige forbedringer, se figur 10. Bottom-up 
lederskab foregår ved en øget inddragelse og engagering af håndværkerne, sjakkene 
og formænd, så de får ansvar for stadig forbedring af byggeprocessen og samarbejde 
på byggepladsen.  

 

Figur 10: Illustration af bottom-up ledelse i byggeriet 
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Bottom-up lederskab starter fra det operationelle niveau af virksomheden. Dette stiller 
derfor også større krav og giver mere ansvar til medarbejderne på det niveau. De skal 
i højere grad være proaktive omkring at finde forbedringsmuligheder og komme med 
løsningsforslag i deres eget arbejdsområde. Eftersom formænd og håndværkere har 
bedst indblik i og forståelse af den fysisk udførte produktion, har disse dermed også 
bedre forudsætninger for at se udfordringerne og problemstillingerne.  

”Alle besidder en viden og erfaring, derfor vokser summen af viden og 
erfaring i takt med jo flere der bliver inddraget” (Møller, 2020) 

Bottom-up lederskab handler om, at den operationelle kompetence skal inddrages og 
aktivt benyttes af virksomheden, og at man forstår, at den kan tilføre virksomheden 
værdi (Arbulu & Zabelle, 2006). Men først og fremmest skal den enkelte medarbejder, 
der støder på et problem selv vurdere, om de har mulighed for at løse problemet på 
egen hånd. Bottom-up lederskab bygger på, at selvstyrende medarbejdere arbejder 
med at igangsætte og implementere procesforbedringer for de forhold, som de mener 
kan forbedres.   

Ofte bliver udfordringer eller problemer på byggepladsen løst mellem håndværkerne og 
formanden uden inddragelse eller behov for byggeledelsen. Mange formænd og 
håndværkere er selvstyrende og anvender allerede bottom-up lederskab i nogen grad 
uden at være bevidst om det. En højere bevidsthed og metodisk tilgang til bottom-up 
lederskab kan medføre en effektiv byggeproces og bedre samarbejde på byggepladsen 
samt et bedre arbejdsmiljø og bedre byggeri. Medarbejderne kan læres eller trænes i 
konceptet, så den enkelte får et større ansvar (Berroir et al., 2015; N. H. Bertelsen et 
al., 2020; Zanotti et al., 2017). 

Nøglepersoner blandt bygningsarbejderne 

Nøglemedarbejderne er de proaktive håndværkere og formænd, der viser engagement, 
samt ”griber og løber med stafetten”. Nøglemedarbejderne har såvel et fagligt 
kompetenceniveau, der gør dem egnede til at forstå arbejdsprocessen og komme med 
forbedringsforslag, men også en drivkraft og lyst til at gøre en positiv forskel, for dem 
selv og virksomheden (Prado, 2001). For at bottom-up ledelse skal fungere optimalt i 
praksis, kræver det, at nøglemedarbejderne og ledelsen opfatter hinanden som 
partnere i stedet for over- og underordnede med modstridende interesser (Mccrimmon, 
1995).  

I bottom-up ledelse antages det, at der findes nøglemedarbejdere i virksomheden, som 
har det nødvendige kompetenceniveauet og engagement til at udføre stadige 
forbedringer og udvikle virksomheden. Disse medarbejdere skal udvælges og oplæres i 
tilgangen og værktøjerne. Dette kan sammenlignes (McGregor, 1960) XY-teori, der 
beskriver at der er to former for menneskesyn. Y-ledere, med Y menneskesyn, anvender 
en involverende ledelsestilgang og har en optimistisk og positiv tilgang til deres 
medarbejdere. X-ledere har en mere autoritær ledelsesstil, som har vægt på kontrol og 
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diktering af ordre, samt en skeptisk holdning til om medarbejderne kan og vil udføre 
arbejdet uden kontrol og overvågning.  

Projektlederens rolle 

En bottom-up ledelsestilgang sætter også krav til byggeledelsen, da denne skal støtte 
og faciliterer sådan, at de der praktiserer bottom-up ledelse, får det nødvendige 
råderum og har mulighed for at blive hørt. Det er især igennem anerkendelse og 
understøtning, at ledelsen kan motivere deres nøglemedarbejdere, jf. motivationsteori 
beskrives nærmere i kapitel 6.7. Bottom-up ledelse er ikke det samme som, at ledelsen 
ikke har det overordnede ansvar, blot fordi håndværkerne er mere involverede og tager 
mere ansvar. Ledelsen spiller stadig en væsentlig rolle i at definere retning, sætte 
grænser og tage strategiske beslutninger og samtidig overlade de operationelle 
beslutninger til de udførende.  

”En byggeleder, der anvender en bottom-up ledelses tilgang, formår at lytte 
til folkene, skabe en gensidig tillid og formår at lede uden at diktere.” 
(Pedersen, 2020) 

Værktøjer til identificering af forbedringspotentiale 

Gemba walk og De 5’ hvorfor’er: Metoden handler om at identificere hovedårsagen 
til problemer. Dette gøres igennem en simpel øvelse, hvor der spørges ”hvorfor?” fem 
gange. Når problemer opstår, tages metoden i brug, ved at spørge ”hvorfor opstod 
problemet?”(Chen et al., 2010). Hvis svaret ikke belyser hovedårsagen til problemet, 
bliver vedkommende ved med at spørge ”hvorfor?” indtil hovedårsagen kommer frem. 
Det er en simpel men effektiv teknik til at udforske dybden af problemerne 
(Paraschivescu & Cotirlet, 2015). Når man kender hovedårsagen til problemerne, er det 
også nemmere at komme med effektive løsninger.  

Den videnskabelige metode for forbedringer (STM): Metoden er opdelt i 5 trin 
(Shingo & Dillon, 1985). Trin 0: Udfordring af arbejdsprocessen, ved at forholde sig 
kritisk til processen. Trin 1: Identificere problematikker i den nuværende 
arbejdsmetode. Trin 2: Forstå tankegangen bag arbejdsprocessen og problemerne, 
brug forståelsen til, at komme med forbedringsforslag. Trin 3: Udtænk en plan 
indførelsen af forbedringen. Trin 4: Implementer løsningerne i arbejdsprocessen.  
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6.6 Forandringsledelse  
Manglende forandringsledelseskompetence på alle organisationsniveauer er blevet 
identificeret som værende en af udfordringerne med succesfuld implementering af Lean 
(Nørgaard, 2009). Et af hovedelementerne i forandringsledelse er at forstå, at 
forandringer og ændringer i virksomhedens processer ikke kan implementeres uden at 
forstå virksomhedens kultur, og hvordan forandringen kommer til at påvirke 
organisationens medarbejdere. Hvor man i forandringsledelse kan opfatte målgruppen 
som kunden, eller dem, der skal anvende virksomhedens produkt (Holtzblatt & Beyer, 
2017), vil målgruppen i denne rapport opfattes som medarbejderne i virksomheden, og 
hvordan man bedst lykkes med forandringsprocessen i respekt for dem. De ansvarlige, 
der skal drive forandringen og derfor implementeringsprocessen kaldes i Lippitt’s 
forandringsteori for forandringsagenter (Kritsonis, 2005; Lippitt et al., 1958). 
Forandringsledelse har også fokus på og redskaber til at arbejde med den modstand, 
der er forventet at komme fra en forandring eller ændring i arbejdsprocesser. (Ferneley 
& Sobreperez, 2006; Ford et al., 2008) belyser, hvor vigtigt det er at have kontakt med 
og forståelse for, herunder at inddrage medarbejderne, der bliver påvirket af 
forandringen, hvis man vil sikre en vellykket implementering. Flere af disse træk går 
igen i TPS filosofien og i forståelsen af Bottom-up ledelse, som beskrevet i kapitel 6.5.  

Gill forklarer, at for lykkes med en succesfuld forandring kræves det, at ledelsen har en 
klar vision og strategi, at værdierne og formålet med forandringen er tydeligt og at 
ledelsen formår at informere, bemyndige, motivere og inspirere målgruppen (Gill, 
2002). I forandringsledelse erkender ledelsen, hvor væsentligt det er, at 
forandringsagenten eller ledelsen inddrager de berørte medarbejdere i 
forandringsprocessen. Ledelsen skal også kunne erkende, at modstand til forandring 
kan forventes. Flere kilder beskriver dog, at modstand ikke kun er negativt, men også  
kan bruges som et konstruktivt værktøj i forandringsprocessen (Ford et al., 2008; 
Waddell & Sohal, 1998), til at forme og tilpasse forandringen sådan, at den egner sig 
til målgruppen og dermed nemmere kan implementeres i organisationen.  

I Sensemaking forklares vigtigheden af at forstå, hvorfor målgruppen agerer eller 
reagerer, som de gør (Weick et al., 2005). Hvis forandringslederen kan forstå, hvilke 
mekanismer, der ligger til grund for problemerne, og samtidig også kan forstå 
modstanden, er det nemmere at tilpasse implementeringsprocessen og facilitere den 
nødvendige støtte (Pollack et al., 2013). Sensemaking er derfor et anvendeligt redskab 
i forandringsledelse og i implementeringsprocessen, og er i tråd med Gemba konceptet, 
der også spørge ”hvorfor”, med det formål at lære og udvikle organisationen (Ohno, 
1988). Kotter’s 8-trins model og Lewin’s forandrings teori ligger stor betydning i, at 
forandringerne bliver forankret som en afsluttende del af implementeringsprocessen 
(Hussain et al., 2018; Kotter, 1995; Lewin, 1951), hvilket skaber en undren om, hvorfor 
det ikke i højere grad er blevet taget i betragtning i de danske udviklingsprogrammer, 
beskrevet i kapitel 2.2. Men samtidig også forstærker incitamentet til at afprøve en 
implementeringsmodel, der netop omfavner forankringsaspektet. 
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6.7 Motivationsteori 
En undersøgelse fra (Gallup, 2017) viser, at kun 10% af medarbejderne er ildsjæle, der 
engagerer sig aktivt i arbejdet, mens 71% i et vist omfang er engagerede i deres 
arbejde, og 19% aktivt modarbejder virksomhedens formål. Baseret på resultatet af 
denne undersøgelse er der et potentiale i at få flere medarbejdere gjort mere 
engagerede og dermed mere aktivt bidragende til virksomhedens værdiskabelse. 
Gallupundersøgelsen beskriver yderligere, at der netop skal satses på udviklingen af 
medarbejderne i fremtiden. Statistikken er ikke brancheopdelt, men såfremt 
statistikken også afspejler byggebranchen, er det tilsvarende værdifuldt for 
entreprenørvirksomhederne at udfordre, hvordan man i ledelsen i højere grad kan 
motivere og engagere medarbejderne.  

Fra Maslows behovspyramide, figur 11, betragtes mennesket som værende motiveret 
af et hierarki af behov (Maslow, 1943). Ifølge teorien er individet mere motiveret, jo 
flere af behovene, der bliver indfriet. Maslow beskriver, at individet skal opfylde 
behovene på laveste niveau, de basale behov, før de kan bevæge sig op ad 
behovspyramiden. For at have motiverede medarbejdere er det relevant at betragte, 
om behovene på behovspyramiden bliver opfyldt hos medarbejderne igennem deres 
arbejde. En ledelsestilgang bør derfor tage højde for og omfavne og indarbejde Maslows 
behovspyramide for at skabe bedre vilkår for motiverede og engagerede medarbejdere 
(McLeod, 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11: Maslows behovspyramide, (Maslow, 1943) 
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At have engagerede medarbejdere er et succeskriterie for de fleste virksomheder, og 
det er også væsentligt ved en bottom-up ledelsestilgang, der i højere grad er afhængige 
af medarbejdernes input, drivkraft og lyst til at deltage aktivt i forbedringen af 
arbejdsprocesserne. En bottom-up ledelsestilgang bør understøtte og opfylde behovene 
i Maslows behovspyramide, i særdeleshed med fokus at understøtte de behov, som 
Maslow beskriver som ”mangel”-behov sådan at medarbejderen kan udvikle sig og opnå 
selvrealisering. Dette kan sammenlignes med (Herzberg, 1966) motivationsfaktorer.  

Fra teorien om situationsbaserede ledelse forstås, at mennesker reagerer forskelligt og 
har forskellige behov (Hersey & Blanchard, 1977). Derfor kan ledelsen ikke benytte 
samme motiveringsmodel eller ledelsestilgang til alle medarbejderne og forvente 
samme resultat. For at ledelsen effektivt skal kunne motivere og engagere 
medarbejderne, er der behov for at kende til og forstå den enkelte medarbejdes behov 
og kompetenceniveau, sådan at ledelsestilgangen kan tilpasses individet. I 
situationsbaseret ledelse beskriver Hersey og Blanchard også, at medarbejderen, 
igennem ledelsestilgangen, kan udvikles fra lav kompetence og engagement til høj 
kompetence og engagement. Denne udfordring, til at ledelsen skal stræbe efter at 
udvikle medarbejderne, er også omfattet af bottom-up ledelsestilgangen, der ligeledes 
ønsker at udvikle medarbejderne og give dem mere ansvar.  
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6.8 Implementeringsteori  
I dette kapitel belyses implementeringsteori og sidst i afsnittet foreslås en 
implementeringsmodel, der har til formål konkret i dette studie at afprøve og indsamle 
data om bottom-up ledelse i praksis på en byggeplads.  

Normalization Process Theory (NPT) er en teori, der forsøger at beskrive, hvordan nye 
måder at agere og arbejde på, bliver til en normaliseret del af medarbejdernes praksis 
og rutiner, og har derfor sin relevans ift. implementeringsprocesser (C. R. May et al., 
2009). NPT har en række værktøjer til at analysere og forklare de sociale 
adfærdsmønstre og processer, både individuelt og gruppeadfærd, der opstår igennem 
en implementeringsproces. Teorien betragter og opdeler normaliseringsprocessen i 3 
dele; Implementering, Forankring og Integration (C. May & Finch, 2009). 

1. Implementering 

Her menes organiseringen af at bringe en nye metode eller praksis til handling. 
Implementeringsprocessen vedrører den mekanisme, der har til formål at garantere 
den ønskede ændring i organisationen (Palfrey, 1995), dvs. de aktiviteter eller 
mekanismer, der er med til at inkorporere den nye arbejdsmetode, tænkning eller 
organisering af arbejdet i organisationen og/eller individet. Denne mekanisme kan 
sammenlignes med forståelsen af mediet i kommunikationsteori (Rubio-Tamayo et al., 
2017; Shannon, 1948). En implementeringsproces er ligeledes påvirket af støj, og hvor 
forandringsagenterne kan forstås som afsenderen, er medarbejderne modtageren. 
Implementeringsprocessen omhandler altså mekanismen eller mediet, der anvendes til 
at kommunikere og bringe den nye praksis eller metode ind i virksomheden. Det er ikke 
en forudsætning, at implementeringsmekanismen garanterer de ønskede resultater, og 
skal derfor tilpasses og evalueres undervejs (C. May & Finch, 2009), således at støj 
mitigeres, og budskabet gøres forståeligt og tydeligt. 

2. Forankring 

Forankring sker når de implementerede metoder eller praksisser bliver en naturlig del 
af  virksomhedens og medarbejderens arbejdsprocesser og rutiner (C. R. May et al., 
2009). Udfordringen har ikke været at implementere nye udviklingsprogrammer i 
entreprenørvirksomheder, men i stedet at fastholde dem over længere tid, jf. kapitel 
2.2, hvor Bedre bundlinje og andre udviklingsprogrammer indikerer, at der skal være 
et system, der holder det i skak (Elsborg et al., 2007; Nørskov, 2014). Derfor skal en 
implementeringsmodel ikke blot være en kortsigtet fremgangsmåde, der implementerer 
løsningerne her-og-nu, men også omfavne en plan for, hvordan den nye læring og viden 
kan fastholdes i virksomheden. 

3. Integration   

Integrationen foregår først efter, at de nye metoder er blevet implementeret og 
forankret i organisationen. Integrationen omhandler, hvordan og hvorved de 
implementerede metoder eller praksisser opretholdes og udformer sig i og på tværs af 
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organisationen. Integration omhandler også hvordan organisationen og dens 
medarbejdere anvender, tilpasser og nytænker de implementerede metoder i deres 
praksis. Dette studie omfavner  dog ikke integrationsdelen af normaliseringsprocessen, 
da tidshorisonten for de empiriske studier ikke er tilstrækkelig lang (C. May, 2013).   

Implementeringsmodel for bottom-up ledelse  

Det er essentielt ved implementering af nye metoder eller fremgangsmåder, at der er 
en implementeringsplan eller model, som virksomheden og dens medarbejde kan følge. 
Ved forandringsledelse er det vigtigt, at forandringerne skal tilpasses brugerne, og at 
der skal forventes modstand, når der ændres på arbejdsdagen (Waddell & Sohal, 1998). 
Af disse grunde er det vigtigt at have udtænkt en implementeringsmodel, der kan 
imødekomme udfordringerne og tilpasses igennem forløbet for at imødekomme 
uforudsigelige problemer. En undersøgelse foretaget af Lean Enterprise Institute viser, 
at de største barrierer for succesfuld implementering af Lean, er modstand fra mellem-
ledelsen, medarbejderne og mangel på viden om implementeringsprocessen (Lean 
Enterprise Institute, 2007). Det indikeres, at medarbejderne og mellem-ledelsen ikke 
er blevet inddraget i implementeringsprocessen og ikke er blevet informeret 
tilstrækkeligt. Samme indikation fremgår også af Vejledning i Byggelogistik, der 
beskriver;      

”Primært kobler man byggelogistik op på modeller som fx Toyota Production 
System (TPS), Just-in-Time (JIT), Lean Construction, Last Planner System 
(LPS) og Trimmet Byggeri. Erfaringerne viser, at disse modeller hovedsageligt 
er teoretisk funderede, og at de praktiseres som top-down management 
systemer. Samtidig viser det sig, at der er et stor underskud af viden om 
bottom-up leadership, praksislæring og udvikling” (N. H. Bertelsen et al., 
2020) 

En implementeringsmodel for bottom-up ledelse skal derfor drives af medarbejderne og 
tage afsæt i deres behov, viden og kompetencer.  

Mentoring som implementeringsmetode 

I TPS produktionsfilosofien benyttes mentoring som et redskab til at udvikle og oplære 
medarbejderne (Imai, 2005; Ohno, 1988). I TPS er mentoring hovedsageligt nævnt 
som havende en coachende og motiverende rolle overfor medarbejderne der oplæres 
af mentoren. (Gallup, 2017; Hameed & Waheed, 2011) belyser, hvor vigtigt det er at 
styrke og udvikle medarbejderne i virksomhederne, fra top til bund. Undersøgelsen 
foreslår bl.a. mentoring som et værktøj til at udvikle individet og at skabe en 
engagementskultur i organisationen. Evalueringen af BygSol påpeger ligeledes, at 
sparring i form af støtte og coaching, samt påskønnelse og konstruktiv feedback, er et 
behov på byggepladserne og i implementeringen af udviklingsprogrammet (Elsborg et 
al., 2007). Disse krav forsøgte udviklingsprogrammet at opfyldte igennem 
facilitatorerne på projekterne (Pedersen, 2020). Både BygSol og Bedre Bundlinje har 
haft succes med implementering med udefrakommende neutrale facilitatorer, der har 
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fungeret som drivkraften i udviklingsprojekterne (Nørskov, 2014). På baggrund af 
kilderne vælges et mentorforløb som mediet for implementering af bottom-up ledelse i 
studiet  (N. H. Bertelsen et al., 2020). Mentorrollen opfylder rollen som 
forandringsagenten i implementeringsprocessen, og kan ifølge (Alleman, 1986; 
Anderson & Shannon, 1988) indtage følgende funktioner:  

• Rådgivende 

• Støttende 

• Motiverende 

• Lærende 

• Sympatiserende 

Det kræver derfor gode ledelseskompetencer, der kan rumme de nævnte funktioner og 
som forstår at tilpasse mentorstøtten til den enkelte medarbejderes behov, i samme stil 
som en situationsbaseret ledelsesstil (Hersey & Blanchard, 1977), og sådan, at 
mentoren kan formidle, forklare og vejlede. For at kunne rådgive og oplære, ville det i 
en entreprenørvirksomhed også være nødvendigt for mentoren at besidde en vis 
erfaring og viden om byggeriet, herunder viden om den type arbejde, som 
medarbejderne udfører, for at være effektiv. Implementeringsmodellen, der er forslået, 
kan ses på figur 12, hvor den udefrakommende mentor skal motivere medarbejderne, 
heraf formænd/sjakket og projektlederen og oplære dem i bottom-up ledelse, med det 
formål at integrere arbejdsprocessen i virksomheden og dens medarbejdere. Hvis 
mentoren betragtes som forandringsagenten, så er mentee’s nøglepersonerne, der 
bliver oplært til at drive forbedringsprocesserne. 

 

Figur 12: Forslag til implementeringsmodel for bottom-up ledelse, egen tilvirkning 

Mentorforløbet er et midlertidigt forløb, men udføres med det formål, at finde ud af 
hvad det kræver af mentorrollen at køre forløbet, samt hvad det ville kræve af diverse 
repræsentanter fra virksomheden at påtage sig mentorrollen. Sådan at der fremtidigt 
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ville være interne mentors i virksomheden der driver og drifter udviklingen og de nye 
arbejdsmetoder. På figur 13 kan det betragtes, at den udefrakommende mentor skal 
finde de nøglemedarbejdere, der kan trænes i koncepterne bag bottom-up ledelse, med 
det formål at transformere dem fra menteés, til selv at overtage mentorrollen som 
interne mentors. De interne mentors spiller en central rolle i at sikre forankringen af 
bottom-up ledelse i firmaet, da det som udgangspunkt er en permanent funktion i 
virksomheden og er dem, der skal drive de implementerede arbejdsmetoder og 
opretholde lærings- og forbedringsprocessen i fremtiden.  

Bottom-up ledelse forsøger at overdrage stafetten fra akademier til håndværker, fra top 
til bottom, sådan at udvikling og forbedringer i byggeriet også kan udspringe fra 
produktionen. Et forslag til en 3-trins procedure for, hvordan mentoren skal indføre 
bottom-up ledelse i praksis, se figur 13.  

 

 

Figur 13: Indførelse af bottom-up ledelse igennem mentorforløb, egen tilvirkning 

1. Finde nøglemedarbejderne 

Det formodes, at der findes medarbejdere i virksomheden, som har kompetencerne 
og lysten til at bidrage aktivt i arbejdet – Nøglemedarbejdere. Ligeledes må det 
formodes, at det langt fra er alle, der har evnen og lysten til at arbejde med stadige 
forbedringer (Gallup, 2017). Det er mentorens rolle at identificere de medarbejdere, 
der har faglige erfaring og kompetencer samt lysten til at være mentee. Herefter 
bør mentoren lave en forventningsafstemning omkring hvordan, at mentorforholdet 
skal fungere baseret på mentee’ens behov (Lunenburg, 2010). 

2. Oplæring og tildeling af ansvar 

En bottom-up ledelsestilgang er en medarbejderudviklingstilgang, som ser 
medarbejderne som ressourcer, der skal udvikles og samtidigt understøtter bottom-
up tilgangen også, at medarbejdere får tildelt mere ansvar og inddrages i 
informationsstrømmen og beslutningstagen (Zanotti et al., 2017).  
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”Hvorfor skulle en medarbejder påtage sig mere ansvar, hvis vedkommende 
ikke fik lov til at bestemme mere eller gøre en forskel” (Pedersen, 2020) 

Nøglemedarbejderne oplæres og trænes i bottom-up ledelsestilgangen og de 
tilhørende værktøjer. Værktøjerne kan hjælpe med at identificere spild og 
forbedringsmuligheder og kan anvendes som en metodisk fremgangsmåde for 
nøglemedarbejderne. Når nøglemedarbejderne er blevet oplært, får de ansvaret for 
at tænke og udføre stadige forbedringer i arbejdsprocessen.  I dette trin vil mentoren 
sammen med mentéen udvælge et specifikt udviklingsprojekt eller 
forbedringsområde. Mentoren vil følge udviklingen af medarbejderen og 
udviklingsprojekterne og være opfordrende og motiverende, men også indtage en 
mere kontrollerende rolle for at sikre en gunstig udvikling og så mentee opbygger 
en fortrolighed med at processe forbedringstiltagene.  

3. Ophøje nøglemedarbejderne 

Når mentéen har vist at være kvalificeret i at anvende de lærte redskaber fra 
bottom-up ledelse til at udføre stadige forbedringer i produktionen, bliver de ophøjet. 
Ophøjelsen betyder, at de på egen hånd er i stand til at drive udviklingen og arbejde 
med stadige forbedringer. Samtidig betyder det også, at de har et forståelsesniveau, 
der kvalificerer dem til at lære fra sig og være repræsentanter for den nye 
ledelsestilgang. Mentoren vil træde i baggrunden og kun komme med råd eller 
vejledning efter behov, og over tid, overlevere det fulde ansvar til mentee som 
overgår i rollen som intern mentor, figur 12. De interne mentors kan betragtes som 
repræsentanter i virksomheden, som selv tager ønsker at bidrage aktivt til 
forbedringen af arbejdsprocesserne. Bottom-up lederne er også i stand til at lærer 
værktøjerne og tilgangen fra sig til andre medarbejdere.   

Repræsentanterne er på den måde med til at drive en forbedrings- og lærings kultur 
i virksomheden. De ophøjede medarbejdere har vist engagement og interesse i at 
udvikle dem selv, og har formået at gennemfører oplæringen. Samtidig besidder de 
en viden og erfaring, de har trænet til at identificere problemer og at finde løsninger 
på dem. I retur, bør ledelsen anvende den viden og engagement i planlægning og 
beslutningsprocesser under og før byggeriets udførelse.  

Disse tre trin forventes i første omgang at blive undergået af den udefrakommende 
mentor, men efterfølgende skal processen drives af de ophøjede medarbejdere, interne 
mentors, der igennem arbejde med bottom-up ledelse har opbygget et kompetence- og 
forståelsesniveau, der gør dem i stand til at lære konceptet fra sig til andre 
medarbejdere. Mentoring er valgt som implementeringsmetode på baggrund af flere 
kilder (N. H. Bertelsen et al., 2020; Elsborg et al., 2007; Gallup, 2017; Imai, 2005; 
Ohno, 1988), men er blot en ud af mange mulige implementeringsmodeller. Derfor er 
det relevant at evaluere på, om mentoring som implementeringsmetode har været 
succesfuld og hvordan den har påvirket organisationen. Evaluering af mentorforløbet er 
beskrevet i kapitel 7.5.  
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7 Mentorforløb 
Bottom-up ledelse omhandler, at håndværkerne og formændene i højere grad skal 
involveres og have indflydelse på hvilke ændringer, forbedringer og beslutninger, der 
tages. Dette er baseret på, at de besidder en stor viden om byggeriet, igennem deres 
erfaringer og uddannelse inden for diverse fagområder, og det er også dem, der er 
direkte involveret i hvilke aktuelle udfordringer, der er på byggepladsen. I 
mentorforløbet er det håndværkerne og formændene, der skal drive udviklingen, 
hvorfor det giver mening at have et mentorforløb. Mentoren indtager en neutral rolle 
og har ingen reel magt til at påvirke, hvordan arbejdet skal udføres. Mentorrollen 
opfordrer til en forbedringsorienteret arbejdsproces og bidrager blot med hjælp, indsigt 
og idéer om nødvendigt.  

I kapitel 6.8 beskrives det, at mentorforløbet blot er én ud af mange mulige 
implementeringsmodeller, men er valgt, fordi det er understøttet af teorigrundlaget. 
Mentorforløbet tillader som metode, at bottom-up ledelse bliver testet på et reelt projekt 
i en periode på 4 uger, hvilket muliggør bekræftelse eller afkræftelse af den bagom 
liggende teori. Samtidig er der er et potentiale ved at interviewe en forsøgsgruppe, der 
ikke blot har en teoretisk dialog om konceptet, men som får lov til at afprøve konceptet 
i praksis, hvilket muligvis kan frembringe et dybere perspektiv og en bedre indsigt, 
baseret på det erfaringsgrundlag, der bliver skabt under forløbet.  

7.1 Procesbeskrivelse  
På figur 14 ses strukturen af mentorforløbet. Forløbet har kan opdeles i 4 stadier; 

Uge 1. Forløbet sættes i gang ved opstartsmødet, hvor mentorprojekt og bottom-
up ledelse forklares. Resten af ugen er de involverede opfordret til at tænke på 
forbedringer i deres arbejdsgang og område.  

Uge 2. Udvælgelse af udviklingsprojekter og tovholder. Der afholdes et interview 
med de involverede. 

Uge 3. Arbejde med udviklingsprojekter. 

Uge 4. Evaluering og afsluttende interview. 

 

 

Figur 14: Mentorforløb, egen tilvirkning 
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Kontakten med de involverede personer i forsøgsgruppen er foregået igennem besøg 
på byggepladsen, hvor mentor har observeret og interviewet de enkelte personer ude 
på byggepladsen. Yderligere kontakt er foregået igennem telefonsamtaler med 
projektlederen, formænd og tovholdere hver uge, for at få en kort status over 
udviklingsprojekterne, samt hvordan bottom-up ledelse er blevet inkorporeret i 
håndværkernes hverdag.  

Forløbet er nærmere beskrevet i kapitel 7.3. I logbogen, bilag 4, er der en detaljeret 
beskrivelse af, hvad der fandt sted dato for dato, med hvilke personer, der blev 
foretaget interview og samtaler samt citater/udtalelser fra de involverede personer. 

7.2 Case 
Ud af tre adspurgte entreprenørfirmaer er det kun lykkes at etablere et mentorforløb. 
Entreprenørfirmaet Ommen A/S har valgt at deltage, i et ønske om at se, om det er 
muligt at forbedre deres processer og det interne samarbejde. Både afdelingschef, 
projektledere og formænd viste fra starten stor interesse for deltagelse i projektet og 
for bottom-up ledelse. Flere af projektlederne i firmaet anvender allerede en 
ledelsestilgang, hvor involvering og inddragelse af formænd og sjakkene vægtes højt. 
Det er derfor spændende at udforske, hvilke erfaringer formænd og projektledere har 
med deres egen form for bottom-up ledelse samt undersøge, hvilke forhold de mener 
er essentielle for, at en bottom-up ledelsestilgang kan understøttes og fungere, også 
på langt sigt.  

Kort om virksomheden – Ommen A/S 

Ommen A/S er et landsdækkende entreprenørfirma, der blev dannet i 2006. Firmaet 
beskæftiger sig med både private og offentlige projekter. Ommen A/S har tre afdelinger 
i Jylland og en afdeling på Sjælland. De løser opgaver inden for byggeri, beton samt 
betonrenovering og overfladebehandling i total-, hoved- og fagentrepriser, og 
virksomheden har 120 ansatte og en bruttofortjeneste på 85 mio. kr. i 2019.   

Projektet – Renovering af transmissionslinjen Mesballe-Trige 

I forbindelse med fornyelsen af Danmarks elnet skal en strækning nord for Aarhus 
kommune renoveres. Bygherren, Energinet, har udbudt projektet i flere etaper. 
Transmissionslinjen, der skal renoveres, strækker sig imellem Mesballe og Trige, og 
består af to parallelt gående 150 kV luftledninger. Byggesagen er utraditionel i den 
forstand, at ”byggepladsen” strækker sig over 35 km. Og de ca. 150 master, der skal 
renoveres, står med 500 meter til 1000 meters afstand imellem sig. 
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Figur 15: Projektorganisation, egen tilvirkning 

På figur 15 ses projektorganisationen. Ommen A/S samarbejder hovedsageligt med 
byggeherre samt entreprenørfirmaet Caverion A/S, der skal afmontere og montere 
luftkablerne. Eftersom Caverion A/S arbejder ligger tidsmæssigt før og efter, at Ommen 
indtager arbejdsområdet, skal byggetakten og logistikken planlægges.  

Ommen A/S står for renovering af fundamenterne og reparation af masterne. 
Forsøgsgruppen, som er interviewet i mentorforløbet, er fra fundamentrenoverings 
entreprisen. Hvoraf størstedelen af arbejdet omhandler renoveringer af fundamenterne 
til elmasten samt forberedende afstivningsarbejder af elmasterne. Ommen har en 
projektorganisation, som vist på figur 16.   

 

Figur 16: Projektorganisation Ommen A/S, egen tilvirkning 

Produktionen er opdelt i to sjak med hver deres formand. Det ene sjak står for 
renoveringen af fundamenterne og de medfølgende betonarbejdere. Det andet sjak 
opsætter og nedtager den nødvendige afstivning af masterne, sådan at betonarbejderne 
kan foregå sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Produktionen er opdelt i to sjak, der består 
af 8 betonarbejdere udover formændene. Derudover er der også en indlejet 
underentreprenør, der bistår med en gravemaskine og dertilhørende gravefører, til at 
grave fundamenter fri.   
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7.3 Forløb 
Indledende møde om planlægning af forløbet 

På det indledende møde blev indledende tankerne om mentorprojektet og forløbet 
præsenteret for projektleder MM., og formændene SP. og CB. Mødet havde til formål at 
tilrettelægge og planlægge mentorforløbet sådan, at forløbet blev tilpasset projektet og 
efter de projektinvolveredes behov og krav. Det blev aftalt, i hvilket omfang mentor 
kunne komme på besøg på byggepladsen, samt hvordan kommunikationen skulle 
foregå. Dato for opstartsmødet og starten på mentorforløbet blev planlagt, sådan at alle 
Ommens medarbejdere på projektet kunne samles og blive præsenteret for forløbet.  

Uge 1 - Opstartsmøde 

Uge 1 indledes med et opstartsmøde med alle medarbejderne på pladsen. Ved 
opstartsmødet bliver projektet og forløbet præsenteret for projektleder, håndværkere 
og formænd.  

Præsentationen foregik ved en 30 minutters fremlæggelse og forklaring af konceptet og 
forløbet. En kort beskrivelse af, hvad projektet gik ud på, hvorfor det var en interessant 
problemstilling, og hvordan det ville komme til at fungere i praksis i de kommende 4 
uger for de deltagende. Før præsentationen blev der uddelt en plakat, se bilag 5 og 
figur 17, til de deltagende, der beskrev konceptet og forløbet samt svarede på flere 
potentielle spørgsmål. Plakaten blev efterfølgende hængt op flere steder i skurbyen, i 
deres fælles mødelokale og ved lageret, se figur 18. Plakaten indeholder også mentors 
kontaktinformation. Præsentationen afsluttede med at svare på spørgsmål fra 
håndværkere og formænd.  

 

Figur 17: Plakat, egen tilvirkning                     Figur 18: Billede af plakaten i skurvognen 

Efter fremlæggelsen blev alle formænd og håndværkere opfordret til at tænke over 
problemer eller udfordringer på byggepladsen, som de ønskede ændret eller kunne 
forestille sig forbedret. Tilgangen var at udfordre rammerne og at udfordre ”det plejer 
vi at gøre” og tænke over hvilke ting, der måske kunne gøres bedre eller anderledes, 
og dermed initiere en kritisk tankeproces.  
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Det var essentielt, at sjakket gjorde sig nogle tanker om, hvilke potentielle 
udviklingsprojekter, der var, da det var dem, der havde kendskabet til de faktiske 
udfordringer på pladsen. Og da det efterfølgende også var dem selv, der skulle arbejde 
med at løse udfordringen, gav det god mening, hvis de havde en personlig interesse i 
at få det udbedret.  

Uge 2 - Udvælgelse af udviklingsprojekter og 1. interviewrunde  

En uge efter opstartsmødet skulle den tankeproces, der blev sat i gang ved 
opstartsmødet, anvendes. Der blev afholdt et kort morgenmøde med alle håndværkene 
og formænd, hvor forbedringsforslag eller idéer skulle diskuteres.  Herefter gik mentor 
rundt på byggepladsen for at observere arbejdsprocessen og forestod et kort uformelt 
interview med hver enkel person i forsøgsgruppen. I interviewet blev der bl.a. spurgt 
ind til om de var kommet med forslag til nogle forbedringer på projektet, om hvad de 
syntes om ledelsestilgangen, samt om deres motivation for at deltage i 
mentorprojektet. Se spørgerammen i bilag 6 og interview i bilag 7.  

Ved dagens afslutning blev fire udviklingsprojekter defineret ud fra de forslag, som 
formænd og håndværkere igennem dagen har fremlagt. Udviklingsprojekterne blev 
også tildelt en tovholder, der fik ansvaret for at drive udviklingen og om muligt løse 
udfordringen. De definerede udviklingsprojekter ses nedenfor og er nærmere beskrevet 
i kapitel 7.4: 

• Optimering af værkstedtrailer 

• Afdækning af master 

• Koordinering af information med entreprenørfirma X 

• Øget inddragelse af bygningsarbejdere på projektet 

Uge 3 – Tovholderne arbejder med udviklingsprojekterne 

De udvalgte tovholdere arbejdede fortsat med deres udviklingsprojekt sideløbende med 
deres arbejde. Mentor holdt i løbet af ugen en kort telefoninterview med tovholderne 
for at spørge ind til, hvordan det gik med udviklingsprojekterne, se telefoninterviewene 
i bilag 4.  

Uge 4 – Afslutning og evaluering 

I slutningen af uge 4 evalueredes mentorprojektet. Evalueringen var baseret på tre 
kriterier; 

• Udviklingsprojekternes forløb, og om de nåede i mål med forbedringerne 

• Medarbejdertilfredshedsindikation, for at undersøge hvorvidt bottom-up 
tilgangen har resulteret i mere motiverede og engagerede medarbejdere, 
igennem øget involvering og indflydelse.  
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• Mentorforløbet, hvordan har det været for de involverede at deltage, samt hvad 
der kunne gøres anderledes eller bedre i fremtidige mentorforløb 

Evalueringen foregik ved et afsluttende interview fysisk på byggepladsen med de 
involverede sjak og projektlederen, hvor der blev spurgt ind til de ovennævnte kriterier, 
se bilag 8 og 9.   

7.4 Udviklingsprojekter 
1. Optimering af værkstedstrailer  

Problemstilling: Byggepladsen strækker sig 35 km, og derfor kører 
bygningsarbejderne ud til den arbejdsplads/mast, der skal renoveres. Da der ofte er 
meget langt ud til arbejdsområder, vil der være stort tidsspild ved at køre frem og 
tilbage for at hente værktøj eller andet. De medbringer derfor en trailer, når de skal ud 
til de forskellige master. Traileren skal i udgangspunkt have alt værktøj og materialer 
med, da de ikke kommer tilbage til i løbet af arbejdsdagen. Derfor er det en fordel, hvis 
traileren kan optimeres, så den kan rumme alt værktøj og andet, som skal anvendes til 
dagens arbejder.  

Mål: At undgå spildtid ved at sikre optimal funktionalitet med rette værktøj og andet til 
arbejdets udførelse, samt sikre optimale arbejdsforhold med lys, strøm og plads. 

Tovholder: René M., Betonarbejder 

Løsningsforslag:  

• Arbejdsbelysning monteret på trailerens sider, så arbejdsområder kan oplyses 
fra traileren 

• Bøjler til at hænge tøj op og til tørre 

• Udsugning til, samt en kasse rundt om, kompressoren 

• Selvbyggede reoler/hylder, som skal anvendes til at opbevare personlige sager 

• En slangeopruller til ledninger, så de ikke ligger rodet i traileren  

Forløb: I løbet af uge 1 blev arbejdsbelysningen monteret på trailerens sider, se figur 
19, hvilket har hjulpet med at belyse arbejdsområderne, når der er mørkt tidligt om 
morgenen og sent på eftermiddagen. Sjakket kører 4 dages uger og arbejder derfor 10 
timer om dagen, og derfor også i flere af de mørke timer. En del af forklaringen til at 
arbejdsbelysningen blev monteret så hurtigt skyldes, at idéen allerede var blevet 
diskuteret før mentorforløbets begyndelse. De efterfølgende uger blev der ikke tid til at 
lave andre store forbedringer grundet arbejdspresset for tovholderen og de andre i 
sjakket. Dog blev der opsat bøjler til at hænge tøj op inde i traileren i løbet af den sidste 
uge af forløbet. 
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Figur 19: Værkstedstrailer med monteret belysning og bøjler til ophængning af tøj 

Evaluering: Optimeringen af værkstedstraileren er et vigtigt udviklingsprojekt, og 
under mentorforløbet formåede tovholderen også at komme i mål med flere af 
løsningsforslagene. Selvom der var mange forbedringsmuligheder, var der ikke tid i 
projektet til, at de alle kunne udbedres sideløbende med produktionen. Gennem forløbet 
er værkstedstraileren dog blevet optimeret på nogle punkter, hvilket har ført til positive 
forbedringer. Efter arbejdsbelysningen blev monteret har det gjort arbejdet nemmere 
og mere sikkert. Og der er ikke noget, der hindrer, at de resterende løsningsforslag kan 
implementeres i fremtiden.   

Erfaring: Det kræver tid, ressourcer og prioritering at udvikle og lave forbedringer.   

2. Afdækning af master  

Problemstilling: De fundamenter, der skal renoveres, behugges ofte og der er derfor 
behov for at der støbes. Problemet er, at masternes stålkonstruktion leder direkte ned 
i fundamentet og dermed også den nystøbte beton, se figur 20. Hvis det regner for 
meget direkte på den hærdende beton, vil det føre til støbeskader på overfladen, hvilket 
skal efterbehandles. Derfor skal der laves en afdækning af den hærdende beton. 
Afdækning skal være sikret sådan, at den ikke kan ”flyve” op i elledningerne, samt være 
robust nok til at kunne klare vind og vand. Afdækning skal være helt tæt og helst være 
nem at montere og afmontere.  

Mål: At udføre og konstruere en form for afdækning, der påsættes masten sådan, at 
den hærdende beton bliver beskyttet mod vind og vand.  

Tovholder: Carsten B., Formand 
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Løsningsforslag: 

• Totalinddækning 

• Opsætning af en presenning, der fastholdes af klemmer  

• En ”learning by doing” tilgang, hvor man afprøver forskellige idéer for at se, hvad 
der holder 

Forløb: Udviklingsprojektet har været anset som en vigtig problemstilling at finde en 
løsning til. Derfor var der også stort engagement fra tovholderen og sjakket om at 
komme med idéer til, hvordan det kunne løses. Udviklingsprojektet viste sig at være 
kompliceret at løse og finde en løsning, der overholdt alle parametre. Igennem ugerne 
kom der flere forslag på bordet, men ikke nogen konkrete forsøg på at udføre eller 
afprøve forslagene. Mentor forslog derfor tovholderen i uge 3, om det kunne være en 
god idé at afprøve nogle af deres forslag for at starte en ”learning by doing” proces, og 
se om nogle af de forslåede idéer kunne løse problemet. Dette forslag var i tovholderens 
mening også en god idé, for at afprøve nogle af deres tanker, og derefter finde frem til 
en permanent og holdbar løsning. Men grundet travlhed var der ikke tid til at afprøve 
de forskellige løsninger. Ved evalueringen af mentorforløbet var problemet derfor stadig 
uløst.    

 

Figur 20: Renovering af betonfundamenter ved mast 

Evaluering: Udviklingsprojektet er ikke blevet løst under mentorforløbet, dog har der 
igennem forløbet været en løbende dialog hver uge, hvor forskellige forslag er blevet 
diskuteret. Tovholderen gjorde under forløbet flere gange opmærksom på at der ikke 
var tid til at udvikle en løsning eller prøve sig frem. Det omhandlende projekt skal 
fortsætte frem til foråret 2021 og derfor ville en eventuel løsning kunne bidrage til en 
bedre arbejdsgang, hvis der blev afsat tid og ressourcer til at udvikle en holdbar løsning. 
Problemstillingen er ydermere relevant, da Ommen har flere tilsvarende projekter i 
landet, hvor fundamenter til transmissionsledninger skal renoveres på samme måde. 
Derfor vil en udvikling af en løsning, der kunne beskytte den nye støbte beton for 
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naturens kræfter kunne anvendes og benyttes på flere projekter, og dermed gavne 
nuværende og fremtidige projekter.  

Erfaring: Proces frem for resultat. Der skal afsættes den fornødne tid til at kunne 
forbedre processen og udføre løsningsforslag for at forbedre kvaliteten i arbejdets 
udførelse.  

3. Koordinering af information med entreprenørfirma X 

Problemstilling: Der har været nogle udfordringer med entreprenørfirmaet X, da de 
flere gange ikke rettidigt har informeret om ændringer i deres planlægning. Dette har i 
nogle tilfælde resulteret i, at formand Simon har været nødsaget til at afbestille lift og 
andet materiel, samt mandskab. Desuden har det besværliggjort dagens arbejder, da 
de planlagte opgaver ikke kunne startes og reduceret produktiviteten til følge.  

Mål: Bedre koordinering af information imellem Entreprenørfirma X og Ommen.  

Tovholder: Simon P., Formand 

Løsningsforslag:  

• Projektlederen aftaler med entreprenørfirma X, hvordan samarbejdet og 
koordinering skal foregå, sådan at lignende problemer ikke opstår i fremtiden 

• Formand Simon foreslår at have en løbende dialog med sjakket fra 
entreprenørfirma X.  

Forløb: Simon P. kontaktede i løbet af uge 2, på eget initiativ, formanden ved 
entreprenørfirma X, og bad dem om at opdatere og informere løbende, hvis der skulle 
opstå ændringer. Han fremlagde, at det ikke var i orden at ændre de aftalte planer, 
uden også samtidigt at informere Ommen omkring ændringerne. Siden da har der været 
bedre kommunikation imellem formændene i de to firmaer. I slutningen af uge 4 
ændrede entreprenørfirma X igen byggetakten, men informationen blev givet rettidigt 
til formand Carsten B. over en snak ude ved skurbyen, på vej ud til deres respektive 
arbejdsområder.  

Evaluering: Igennem mentorforløbet blev der taget aktion på at løse problemet, og 
det førte til en forbedring af kommunikationen og informationsstrømmen imellem 
formændene i de to firmaer. Men udfordringen skal ikke nødvendigvis kun løses af 
håndværkere og formænd, men også af projektlederen. Projektleder MM mente, at 
netop dette problem er noget, som han med fordel kunne aftale og løse sammen med 
projektlederen for entreprenørfirma X, sådan at de sammen sørgede for at koordinering 
af informationen blev forbedret, og at de aftalte planer blev overholdt.   

Erfaring: Ikke alle problemer kan løses udelukkende bottom-up.  
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4. Øget inddragelse af bygningsarbejdere på projektet 

Problemstilling: Der har været et ønske om, at det var muligt at engagere 
håndværkerne til, i større grad, at tage aktiv del i beslutningsprocesserne og selv 
komme med forslag og ændringer.  

Mål: At få håndværkerne til at bidrage mere med forslag og løsninger til 
problemstillinger i arbejdsprocessen.  

Tovholder: Simon P. og Carsten B., Formænd 

Løsningsforslag: 

• En løbende dialog med fokus på forbedringer 

• Et kort bottom-up møde/snak hver uge 

Forløb: Igennem mentorforløbet har formændene formået at inddrage og involvere 
deres sjak ved at opfordre til input eller forslag vedrørende de forskellige 
udviklingsprojekter, men også generelt. Alle gange, hvor mentor har kontaktet 
formændene over telefon eller ved besøg på byggepladsen, er det blevet observeret, at 
formændene har lagt op til åben diskussion og snakket med sjakket om 
forbedringsmuligheder. Igennem de to interviews har håndværkerne også vist interesse 
i at bidrage mere aktivt og været åbne for konceptet om bottom-up ledelse.  

 

Figur 21: Formand SP gennemgår dagens arbejder med bygningsarbejder MO og JM 

Evaluering: Det er svært at vurdere, om der har været en øget inddragelse af 
bygningsarbejderne på projektet i forhold til, hvad der plejer. Dog kan det konkluderes, 
at de involverede bygningsarbejdere har bidraget aktivt til at komme med forslag og 
løsninger i forbindelse med mentorprojektet. Yderligere har forsøgsgruppen beskrevet 
i interviews, at det var at foretrække, at arbejde med en formand og projektleder, der 
inddrager og involverer dem. Samt at en sådan ledelsesstil giver dem øget incitament 
til at være mere aktive i at komme med forbedringsforslag og at hjælpe til og tage 
ansvar.  

Erfaring: Der bør selekteres i forbedringsforslagene ud fra realiserbarhed og 
værdiskabning.  
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7.5 Evaluering af mentorforløb 
Ved afslutningen af mentorforløbet i uge 4 blev det evalueret sammen med de 
involverede projektarbejdere. Der blev evalueret på tre faktorer; Udviklingsprojekter, 
Medarbejdertilfredshed og Mentorforløbet. Evalueringen foregik ved et interview med 
de involverede i mentorforløbet, og kan ses i bilag 9. 

Udviklingsprojekter 

Ud af de fire udviklingsprojekter var det kun udviklingsprojekt 1, hvor der blev udført 
håndgribelige stadige forbedringer inden for problemstillingen. Udviklingsprojekt 2 kom 
aldrig i mål, og selvom der var engagement og motivation for at få problemet løst, var 
der ikke tid til at udbedre det. Udviklingsprojekt 3 og 4 omhandlede koordinering og 
inddragelse, hvorfor det er svært at måle og konkludere effekten af tiltagene. Alligevel 
udtrykte de respektive tovholdere for projekt 3 og 4, at de så forbedringer i begge 
udviklingsprojekter igennem forløbet. Det kan derfor konkluderes, at ikke alle 
udviklingsprojekterne kom i mål, hvilket primært skyldes travlhed for de involverede. 
Og der ikke var afsat nok tid og ressourcer til at tovholderne kunne løfte den ekstra 
opgave, selvom der var engagement og motivation til at udbedre problemstillingerne. 
Udviklingsprojekterne viste også, at håndværkere og formænd sagtens kunne udbedre 
og arbejde med problemstillinger egenhændigt og selv forestå at lave stadige 
forbedringer i produktionen. Der kom i mentorforløbet mange forslag og idéer til, 
hvordan de forskellige udviklingsprojekter kunne løses, og nogle af dem kom også i 
mål, hvilket medførte forbedringer. Udviklingsprojekterne viste også, at ved en 
inddragelse af sjakket, blev der belyst potentielle udfordringer, som ikke nødvendigvis 
ville være blevet opdaget, uden sjakkets inddragelse, hvilket var tilfældes i 
udviklingsprojekt 2.   

”Her i det korte forløb har vi jo haft de her 2-3 forbedringsprojekter, så vi har 
da sat lidt tankevirksomhed i gang. Men nogle af folkene gør det jo ikke, så 
det bliver nødt til at blive håndholdt og fastholdt.” CB, Formand 

”Jeg håber, at folkene har fået sat nogle tanker i gang om, at de har mulighed 
for at påvirke deres arbejde, og at de måske har fået øjnene op for, at de 
også selv er interesserede i at have den her ledelsestilgang. At de måske i 
større grad forstår, at det kan betale sig at bidrage lidt mere aktivt, også for 
dem selv. Og at de måske reflekterer lidt over, at de har mulig for at få 
indflydelse på denne plads, men det er jo ikke selvsagt, at man har det, så 
måske de vil benytte det mere.” SP, Formand 

Udviklingsprojekterne kan i mentorforløbet betragtes som de praktiske øvelser, der skal 
implementere bottom-up ledelse hos medarbejderne og kickstarte de små stadige 
forbedringer. På baggrund af citaterne fra de to formænd kan det konkluderes, at 
udviklingsprojekter satte gang i en tanke- og forbedringsproces hos de timelønnede 
medarbejdere, hvilket gav sig til udtryk i de forskellige løsningsforslag til 
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udviklingsprojekterne. Som den ene formand nævner, reflekterede sjakket over hvilke 
muligheder, en bottom-up ledelsestilgang tilbyder, hvilket måske kan være med til at 
motivere sjakket til at bidrage mere aktivt. Det bliver også beskrevet, at det ikke er alle 
fra forsøgsgruppen, der har haft interesse eller deltaget aktivt, og at der derfor bliver 
nødt til at være et system og en tovholder, der styrer og fastholder 
udviklingsprojekterne.  

Mentorforløb  

En evaluering af mentorforløbets effekt blev afdækket ved at spørge forsøgsgruppen, 
hvordan det har været at deltage i mentorforløbet. Forsøgsgruppen har også fremlagt 
aspekter, hvor mentorforløbet kunne forbedres og ændres, sådan at det i deres 
perspektiv ville have større effekt. For at vurdere om mentorforløbet har været 
succesfuldt, er det væsentligt at vide, om forsøgsgruppen forstår, hvad formålet og 
forløbet af mentorprojektet er. Respondenterne blev derfor i starten af projektet spurgt, 
hvor godt de følte, de var blevet informeret om mentorprojektet. Figur 22 viser 
fordelingen.    

 

Figur 22: Informeringsgrad, egen tilvirkning 

Den gennemsnitlige informationsgrad ligger på 7,6 på en skala fra et til ti. Dette er 
tilfredsstillende højt, da det er en forudsætning at forstå en opgave for at udføre eller 
respondere korrekt. Derfor kan der rettes en kritik mod, hvor to respondenter afgav 5 
og 6. Dette skyldes at den ene af respondenter ikke var til stede ved opstartsmødes, 
og derfor kun blev informeret om forløbet igennem formanden. Det er væsentligt, at 
respondenterne forstår både mentorforløbet og konceptet bottom-up ledelse for at 
kunne reflektere og besvare spørgsmålene i de to interview. Forsøgsgruppen indbød 
også med forslag til, hvordan mentorforløbet kunne forbedres eller ændres. Da 
mentorforløbet blev planlagt og udført på kort tid, og facilitatoren og de involverede 
ikke havde erfaring med lignende forløb var der flere ting, der kunne gøre anderledes i 
fremtiden.    
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”Det kunne måske være nogle møder, men det kræver en håndværksmæssig 
kompetence at komme med noget, der er værdi i. Men derfor kan der godt 
komme noget alligevel, og så er det vigtigt, at man lytter til dem.” CB, 
Formand 

”Det ville være bedre at havde mentorordningen lige fra starten, ved 
opstartsmødet for projektet. Det ville give mere mening, i stedet for at 
komme midt i projektet. Det kan jo måske også spredes ud over, at det ikke 
kun er i egne rækker, men at det er i alle entreprenører på byggepladsen. 
Det kan man jo måske tage på opstartsmødet at aftale, at det er den 
ledelsestilgang, man anvender. Eller informere om, at det er den ledelsesstil, 
man anvender i Ommen, og man opfordrer andre entreprenører til også at 
være med. Fordi formænd og håndværkere fra Ommen kan jo sagtens gå ind 
og snakke med formænd/håndværkere fra andre entreprenørfirmaer. Og så 
løse problemerne nede på pladsen.” SP, Formand 

”Men det behøver ikke nødvendigvis blive skrevet ned på papir og lave det til 
en stor ting. Men for dem, som ikke tænker forbedringer ind i deres arbejde, 
er det jo rigtig godt, for det er dem, der skal lære af det her.” CB, Formand 

Til fremtidige mentorforløb blev der af forsøgsgruppen foreslået, at der skulle være 
nogle møder og/-eller et samlingspunkt, hvor man gik udviklingsprojekterne igennem 
med fokus på nuværende status og planlægning af videre udvikling. Yderligere blev det 
også pointeret af tre respondenter fra forsøgsgruppen, at det ville give større effekt og 
mening, hvis mentorforløbet havde været en del af projektet fra starten. Dette havde 
været ideelt, da det kan være med til at oplyse og forankre initiativet helt fra starten, 
og på den måde kan mentorforløbet blive tænkt ind i dagligdagens gøremål inden første 
”spadestik”, hvilket muligvis kan bidrage til at normalisere arbejdsmetoden. Det blev 
også pointeret, at der ikke nødvendigvis var behov for et stort omfattende system, hvis 
medarbejderne og ledelsen er dygtige til at indtænke forbedringer i deres arbejde. Men 
for dem, der ikke allerede er dygtige til det, er det godt at have et system, der kan 
oplære og inkludere dem i bottom-up ledelsestilgangen.  

Det blev også undersøgt, hvorvidt det havde virket med en ekstern mentor, der 
opfordrede til bottom-up ledelse på byggeprojektet. Det blev indikeret, at 
mentorforløbet og mentoren havde en positiv virkning i den forstand, at det havde lagt 
op til en tankeproces og reflektion.   

”Ja, helt sikkert. Det har folkene taget til sig også fra de timelønnedes side. 
Der er blevet sat ord på, og der bliver tænkt nogle tanker. Jeg tror, at det 
vigtigt, at de fornemmer, at vi som ledelse giver luft til det her og er 
interesserede i at høre deres input. Og det ved jeg også fra Simon og Carsten 
(formænd), at folkene har givet udtryk for, at de er glade for. På den måde 
har forløbet jo gavnet mig som projektleder, fordi hvis de ikke allerede var 
klar over, at de blot kunne komme ind og snakke med mig eller formændene, 
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så er de blevet gjort opmærksomme på det. Og det er jeg ikke sikker på var 
sket, hvis vi ikke havde mentorforløbet, fordi det ryger ofte ud på sidelinjen, 
når der er meget andet at tage sig til. Så glemmer man ofte at gå ned og 
tage en snak med folkene” MM, Projektleder 

”Jamen, vi har gjorde det allerede, det er jo ikke sådan, at du har opfundet 
den dybe tallerken. Men det har været godt at få spørgsmål og ord på den 
måde, hvorpå man gør tingene på, og hvorfor man gør, som man gør. Og 
hvad det har af konsekvenser, så det har været en rigtig sund refleksion.” 
SP, Formand 

For de timelønnede havde det virket som en opfordrende påmindelse, hvor de havde 
muligheden og gjorde brug af denne ved at komme med forbedringsforslag og påtage 
sig ansvaret for at løse eller ændre problematikker i deres hverdag. Men alle 
respondenter var enige om, at mentorforløbet ikke havde været med til at implementere 
bottom-up ledelsestilgangen. Der var en gennemgående enighed om, at mange af 
principperne fra bottom-up ledelse allerede blev anvendt på projektet og af 
medarbejderne. Når man betragter helheden af interviewene, bekræftes det også, at 
der på projektet allerede var en meget inkluderende og involverende ledelsesstil på 
projekt. Dette blev udtrykket af projektlederen og bekræftet af formændene og 
håndværkerne.  

”Vi vil jo bruge det, som vi har gjort hidtil. Vi brugte det jo i en vis grad inden 
forløbet. Så jeg vil blive ved med at bruge det. Men det er rigtig godt, at der 
er fokus på det, det ved jeg også, at formændene synes. Det er jo fint nok, 
at vi lige bliver mindet om det, og hvorfor det er vigtigt.” MM, Projektleder 

På baggrund af interviewene i midten af mentorforløbet og ved evaluering kunne det 
konstateres, at mentorforløbet ikke havde stor indvirkning på at implementere bottom-
up ledelse på projektet, hovedsageligt fordi, at mange af principperne allerede var en 
integreret del af den måde, projektlederen og formændene styrede og ledede. Til trods 
for det, virkede mentorforløbet effektivt i form at skabe en opfordring til sjakket om at 
anvende muligheden for at tage ansvar og medejerskab og for at forbedre deres egen 
hverdag. Selvom forsøgsgruppen opfattede mange af principperne som allerede 
integrerede dele af deres arbejde, var det konstruktivt og effektivt, at der blev sat ord 
på de vigtige processer, og hvorfor det blev gjort, som det blev. Yderligere var 
udviklingsprojekter succesfulde i at skabe rammerne for et forbedringssystem, der drev 
udviklingen, fremfor at udviklingen blot sker ved tilfældige indfald eller gode idéer.  

For mentorforløbet som helhed kan konkluderes, at mentorforløbet kun i mindre grad 
var med til at oplære de involverede i en ny ledelsestilgang, eftersom forsøgsgruppen 
var bekendte med principperne, om end ikke i teoretisk forstand, men i praksis. Men 
mentorforløbet havde en positiv medvirkende effekt til at danne rammerne for at den 
viden og erfaring, som sjakket besad, blev aktiveret og benyttet igennem 
udviklingsprojekter og dialog, til at skabe forbedringer i produktionen.    
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Medarbejdertilfredshed 

For at afdække, hvorvidt den øgede involvering og indflydelse (bottom-up tilgangen) 
har resulteret i en mere motiveret og engageret medarbejder, blev der ved evalueringen 
spurgt til forsøgsgruppens holdning om ledelsestilgangen, og om hvordan det påvirkede 
deres tilfredshed som medarbejdere at arbejde med bottom-up ledelse.  

”Mig og Simon (formand), vi snakker jo godt sammen, så jeg tror ikke 
mentorforløbet direkte har påvirket samarbejdet. Men det er jo klart, at det 
hjælper os rigtig meget, når vi snakker om tingene, og hvad vi kan gøre ved 
problemerne. Det gør jo, at vi bliver mere selvstændige, og at vi forstår, hvad 
der skal gøres, uden at vi behøver at ringe til formanden og spørge. Når vi 
bliver involveret, så er vi ikke bare nogle marionetter, der gør, hvad de får 
besked på, men nogle folk, der bruger, det vi er uddannet til på en 
selvstændig måde, hvor vi løser problemerne ude på pladsen, selv uden hjælp 
fra formænd eller andre.” JM, Betonarbejder 

Som det fremgår af JM’s udtalelse, er det ikke fordi, at samarbejdet er blevet forbedret 
under mentorforløbet, eftersom at samarbejdet allerede blev opfattet som værende 
fungerende og konstruktivt inden. Forsøgsgruppen beskriver også, at flere af 
principperne fra bottom-up ledelse allerede bliver anvendt i en vis udstrækning og form.  

”Det er jo, at alle føler, at de bidrager, og hvis alle føler, at de bidrager til et 
fællesskab, så føler man sig også som en del af fællesskabet. Hvis man ikke 
involverer sine folk, så føler de sig ikke en del af fællesskabet og så har man 
dem ikke med på teamet, og over tid, så lukker man dem ude.” SP, Formand 

”Jeg kan dog sige, at hvis man som formand ikke lytter, så dur det ikke over 
en længere periode, fordi så har man til sidst ikke folkene med sig, så det er 
jo meget bedre at have en inkluderende ledelsesstil og at respektere sine 
håndværkere.” CB, Formand 

De to formænd beskriver, at de tænker over at inddrage og have en dialog med sjakket 
omkring, hvordan arbejdet skal udføres. Begge formænd viser også, at de forstår, at 
de igennem inkludering er med til at skabe lyst og engagement hos sjakket til at bidrage 
aktivt. Forsøgsgruppen blev udspurgt om, hvilken ledelsesstil de foretrak at arbejde 
under. Hvortil 4 ud af 5 beskrev, at de foretrak en bottom-up ledelsesstil, hvor de i 
større grad blev involveret og fik medejerskab.    

”Man føler sig motiveret, når man får mulighed for at styre sit arbejde. Hvis 
man bare fortalte, hvad der skal gøres, så dræber man jo lysten til at tænke 
selv og engagere sig, hvis man hele tiden bliver bremset i at tænke selv. Det 
ender med, at folk bare føler sig som hænder og fødder, og til sidst bliver 
man ligeglad med arbejdet og firmaet, også fordi man ikke oplever nogen 
succes.” SP, Formand 
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”Ja, jeg kan godt lide at være med til at bidrage og være en del af processen 
i stedet for bare at være en maskine.” RM, Betonarbejder 

”Ja, det gør jeg. Jeg vil meget hellere snakke om projektet og være med i 
processen i stedet for at stå på sidelinjen og ikke ane, hvad der skal ske, før 
dagens arbejder bliver forklaret. Jeg har også prøvet formænd, der bare deler 
arbejdet ud og så hænger der måske nogle tegninger inde i skuret, og det er 
det eneste, man får at vide, det virker ikke for mig. ” JM, Betonarbejder 

Der er også udfordringer ved en bottom-up ledelsestilgang. Som beskrevet nedenfor er 
tilgangen bl.a. begrænset af, om lederen er i stand til at håndtere og sortere i de 
forskellige forbedringsforslag. Udfordringer og begrænsninger ved bottom-up ledelse er 
nærmere beskrevet i analysen kapitel 8.2.  

”Ja delvist, fordi det giver jo god mening. Det kommer an på formanden, hvor 
god han er til at sortere i de forslag, der kommer, og hvor godt han selv har 
styr på det, og hvor god han er til at tænke nyt.” CB, Formand 

Det kan konkluderes, at mentorforløbet ikke direkte har forbedret 
medarbejdertilfredsheden, da der allerede var en høj tilfredshed hos medarbejdere. Til 
gengæld tyder det på, at den nuværende tilfredshed bl.a. er betinget af, at 
medarbejderne bliver involveret, at der er en åben og fri dialog om problemerne, samt 
at både formænd og de timelønnede har muligheden for at få og tage ansvar, i det 
omfang de har lyst og mod på det. Tilsvarende de grundlæggende principper i bottom-
up ledelse og motivationsteorien (N. H. Bertelsen et al., 2020; Daniels, 2010; Maslow, 
1943; McGregor, 1960). 
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7.6 Erfaringer  
Under mentorforløbet blev der dannet et erfaringsgrundlag igennem observationer, 
interviews og samtaler med forsøgsgruppen under mentorprojektet. Under og efter 
forløbet blev der identificeret følgende viden og forslag til et mere effektivt og 
værdiskabende mentorforløb.   

1. Man bør definere en tovholder til hvert udviklingsprojekt, men ikke 
påligge denne person hele ansvaret 

Det er ikke gavnligt at påligge et udviklingsprojekt til en enkeltstående person, i 
stedet bør man udpege en tovholder på udviklingsprojektet. Tovholderen får 
ansvaret for at styre og følge op på processen. På den måde er der en person, der 
sikrer sig, at der sker udvikling, og der bliver arbejdet med problemet. Og samtidig 
kan tovholderen ligge op til, at flere personer kan komme med input og diskutere 
løsninger. På projektet var det evident, at en person kom med et forbedringsforslag, 
mens en anden havde en idé til et løsningsforslag på problemet. Denne sunde 
diskussion i teamet bør ikke begrænses, og derfor skal enkeltpersoner ikke stå alene 
med udviklingsprojekter, men i stedet drage nytte af hinandens viden og ideer.   

2. Åbenhed og løbende information om udviklingsprojektet 

Det skal fremstå tydeligt, hvem der er tovholder på de enkelte udviklingsprojekter, 
og hvad udviklingsprojektet handler om. Det skal ske både igennem interne 
samtaler, men bør også fremgå visuelt, enten på en plakat, der bliver hængt op i 
skurvognen, eller på mail. Det er vigtigt at fremhæve hvilke projekter, der er i gang 
på nuværende tidspunkt, og hvor langt i processen, de er kommet.  

3. Mentor skal behovsafstemme og tilpasse forløbet til den enkelte sag 

Fordelen ved et mentorforløb er, at det kan tilpasses den enkelte sag igennem en 
behovsafstemning, da det ikke er en generisk og fastlagt model. Det er derfor vigtigt 
med en behovsafstemning, hvor de involverede parter forklarer, hvordan de gerne 
ville have, at mentorforløbet skal struktureres, hvor mange ressourcer, der kan 
afsættes til det, og hvilket fokus der skal være. På den måde er det klart defineret, 
hvad målet med mentorforløbet er, og hvordan forløbet kommer til at fungere i 
praksis. Behovsafstemning bør laves grundigt, før mentorforløbet opstartes, i 
samarbejde med projektlederen, og formænd.   

4. Der skal lyttes, men også handles  

Hvis der på projektet er et ønske om at udvikle og lære, er det vigtigt, at ledelsen 
og dem, som har ansvaret for at tage beslutninger, er åbne og villige til at lytte til 
de forslag, der kommer. Flere af de interviewede håndværkere og formænd var 
enige om, at hvis forslagene, ikke blev taget alvorligt, mister de hurtigt motivationen 
for at komme med forslag i fremtiden. Det er derfor også essentielt, at der bliver 
handlet på de gode forslag og idéer, der bliver bragt på banen. Det er netop 
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handlingen, som gør, at håndværkerne fornemmer, at de er blevet hørt, og som 
giver dem motivation for at blive ved med at komme med forslag.  

5. Der bør selekteres i forbedringsforslagene ud fra realiserbarhed og 
værdiskabning 

Det er vigtigt at sortere i de forskellige forslag og idéer, der bliver fremsagt. 
Selektionen bør ske ud fra kriterier som realiserbarhed og hvor værdiskabende i 
forhold til den investerede tid og økonomi. Dette kan dog være svært for en 
udefrakommende mentor, der ikke har den nødvendige faglighed eller kendskab til 
projektet. Sorteringsprocessen bør gennemgås i samarbejde med den nuværende 
projektleder eller formand. En intern mentor, der kender virksomheden og har 
erfaring med de typer af projekter og opgaver, der løses, vil derfor være bedre i 
stand til at sortere i de forskellige forslag.   

6. Det er vigtigt at fejre en succes for at fastholde lysten for udvikling 

Tre respondenterne mente, at det var vigtigt at fejre en succes for at skabe lyst i 
folk til at deltage, og overbevise dem om at bidrage aktivt i et mentorforløb. Både 
for at de, som har arbejdet med udbedringen, får et skulderklap og opfordres til at 
forsætte. Men også for at de, der ikke har været direkte involveret, får det 
tydeliggjort, hvilke udviklingsprojekter der er kommet i mål, samt hvilke 
forbedringer eller ændringer, det har resulteret i.    

7. Det kræver tid og ressourcer at lave forbedringer  

Projektmedarbejdere havde under forløbet en travl arbejdsdag med mange gøremål. 
Der var f.eks. mange fundamenter, der skulle afstives og støbes under forløbet, 
hvilket resulterede i mindre tid til at arbejde med udviklingsprojekterne. Det er helt 
afgørende, at arbejdet bliver udført, så diverse projektkrav og tidsplaner bliver 
overholdt, men der skal være et større fokus på at afsætte tid og ressourcer til 
procesforbedringer, hvis man ønsker at opnå forbedringer. To af de tre tovholdere 
nævnte, under forløbet at de ikke kunne finde tiden til at komme i mål med deres 
udviklingsprojekter, selvom de havde flere idéer, de gerne ville afprøve og udfører.   

8. Proces før resultater 

Det blev tydeligt under mentorforløbet, at det ikke altid er procesforbedringer, der 
bliver prioriteret, når produktionen udføres. Hos forsøgsgruppen var der større 
prioritering på at løse det ordinære faglige arbejde og de umiddelbare 
problematikker i forlængelse heraf, fremfor at arbejde med de udviklingsprojekter, 
der omhandlede fremtidige problematikker. Dette gjorde sig især gældende ved 
udviklingsprojekt 2, hvor der ikke blev afsat tid til at teste de forskellige 
løsningsforslag. Men som beskrevet i kapitel 7.4 havde en eventuel udbedring af 
udviklingsprojekt ikke kun gavnet det omhandlende projekt, men også andre 
projekter i virksomheden, der har samme udfordring. Derfor bør det tydeliggøres, 
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at det er processen, der afføder resultatet, og at der derfor bør være større fokus 
på at forbedre processen fremfor resultatet.     

9. Bygningsarbejdernes kompetencer 

Hvor teorien forudsætter, at medarbejdere med de nødvendige kompetencer og 
viden findes i virksomheden og i teamet, så er det langt fra en forudsætning i den 
danske byggebranche, hvor mange bygningsarbejdere er ufaglærte og for manges 
vedkommende uden uddannelse (Dansk Arbejdsgiverforening, 2018). Det er derfor 
vigtigt at sikre sig, at medarbejderne besidder de grundlæggende kompetencer for 
at skabe de bedste forudsætninger for et godt udviklingsforløb.  

10. Interne mentors - Skab accept ved hjælp af ambassadører blandt 
medarbejderne  

En af nøglerne til at lykkes med implementeringen af bottom-up ledelse på 
mentorprojektet var at få identificeret og udvalgt håndværker-ambassadører, 
menteés med potentiale til at blive interne mentors, der kunne få sjakket med på 
mentorforløbet, og dermed i bottom-up ledelse, til at bidrage aktivt i at komme med 
forbedringsforslag. Det var tydeligt under forløbet, at det var vigtigt at have 
signifikant opbakningen fra interne medarbejdere, herunder formændene, for at få 
overbevist sjakket om at deltage i mentorforløbet. Til fremtidige mentorforløb er det 
ligeledes essentielt at have opbakning af håndværkerne eller formænd, før forløbet 
sættes i gang.  

11. Ikke alle problemer kan løses bottom-up 

Under forløbet med udviklingsprojekt 3 blev det klargjort, at nogle problemer ikke 
udelukkende kan løses bottom-up. Der er nogle gange behov, for at ledelsen tager 
aktion og ansvar for at udbedre nogle af de problematikker, der kan opstå ude på 
byggepladsen. Det kan, som ved udviklingsprojekt 3 være, at koordinering af 
informationer imellem to aktører på byggepladsen kan forbedres. Der blev under 
forløbet med udviklingsprojekt afprøvet forskellige løsningsforslag fra tovholderen, 
uden at alle var lige effektive. Hvordan samarbejdet og koordinering imellem to 
aktører fungerer på et byggeprojekt, er ofte defineret af kontraktforholdene og 
aftaler imellem projektlederne. Udviklingsprojekt 3 er blot en af mange mulige 
problemstillinger, hvor forskellige forhold gør det svært for formænd og 
håndværkere at løse uden hjælp fra ledelsen.  

12. Erfarings- og løsningsudveksling skal udbredes i hele 
organisationen 

Mentorforløbet blev kun afprøvet på ét projekt i virksomheden. Men erfaringer, der 
blev gjort og de forbedringer, der blev arbejdet med på projektet, kan med fordel 
informeres ud i hele virksomheden til gavn for andre projekter og 
projektmedarbejdere, der eventuelt kan finde anvendelse af løsningerne. Det ville 
derfor være gavnligt for virksomheden at blive transparant med de erfaringer og den 
viden der blev tilegnet under forløbet, ved at gøre disse tilgængelige for alle 
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virksomhedens medarbejdere i form at et erfaringsbibliotek eller ved 
vidensdelingsmøder. Udveksling af information om udviklingsprojekter kunne også 
medvirke til at opfange og prioritere væsentlige forbedringspotentialer, for på den 
måde at kunne afsætte de nødvendige ressourcer til at løse de udviklingsprojekter 
først, som har stor effekt for virksomheden nu og i fremtiden.  

13. Længere varighed på mentorforløbet 

Erfaringsgrundlaget havde vokset markant med varigheden og det må konstateres 
at der er begrænset hvad der kan opnås af viden samt hvor stor effekt af 
udviklingsprojekterne der kan ses, på de 4 uger, som var muligt i dette studieforløb. 
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8 Resultater og analyse 
8.1 Resultater  
Det empiriske data, der er blevet anvendt til analysen, præsenteres kort nedenfor.  

Mentorforløbet  

Resultaterne fra mentorforløbet er hovedsageligt fra de to interviewrunder med 
respondenterne, bilag 7 og 9. De specifikke udsagn, der er anvendt til analysen kan ses 
mere overskueligt i analyseoversigterne, bilag 10 og 11. 

Figur 23 viser respondenternes funktionsfordeling. Dette skal tages i betragtning ved 
analysen, da der vil være forholdsvist flere udsagn fra nogle af funktionsgrupper end 
andre.  

 

Figur 23: Funktionsfordeling for forsøgsgruppe, egen tilvirkning 

Kvalitative interview  

De kvalitative interview er et supplement til mentorforløbet, der betragtes som den 
primære empiri. De kvalitative interview kan ses i bilag 1-3. Respondenterne fra de 
kvalitative interview er introduceret i kapitel 5.2.  
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8.2 Analyse 
Analysen er opdelt i afsnit i henhold til problemformuleringen og delspørgsmålene.  

Problemformulerings delspørgsmål 1: Hvad skal de forskellige 
organisationsniveauer og aktører i virksomheden understøtte og 
facilitere for en succesfuld implementering af bottom-up ledelse? 

Under mentorforløbet blev det gennem interviewene af de forskellige 
projektmedarbejdere indikeret, hvad en implementering af bottom-up ledelse ville 
kræve af henholdsvis ledelsen, formændene, håndværkerne og mentorrollen. De 
forskellige grupper havde krav til hinanden og til deres egen rolle og reflekterede 
igennem forløbet over hvilke omstændigheder, der skulle være opfyldt, for at de kunne 
udføre deres arbejde og samtidig have en bottom-up ledelses tilgang, hvor de arbejder 
med stadige forbedringer.  

Ledelsens ansvar  

Forsøgsgruppen blev spurgt ind til hvilke faktorer, der ud fra deres perspektiv og 
funktion var vigtige for, at mentorprojektet og bottom-up ledelse kunne lykkes. Der 
blev stillet nogle krav til ledelsen på byggeprojektet, herunder projektlederen og 
formænd.   

”Folkene skal føle sig respekterede. For at give dem en fornemmelse af, at 
de er inddraget og for at vise, at vi rent faktisk lytter. De skal kunne se og 
fornemme, at vi i ledelsen tager det til os og gør noget ved det” MM, 
Projektleder 

”Konceptet er jo fornuftigt, fordi der er nogle virksomheder, hvor det handler 
mere om, hvem der bestemmer, ”se mig og hør mig”. Der vil altid være én, 
der bestemmer, men det er bare ikke så sjovt, at arbejde med projektledere, 
der ikke lytter. Det er fuldt ud okay at være uenige, så længe man bare har 
fået muligheden for at sige sin mening. Så jeg er da interesseret i at arbejde 
i en virksomhed med en sund arbejds- og ledelseskultur, og det syntes jeg 
også Ommen har.” CB, Formand 

I overensstemmelse med Maslows behovspyramide er der behov for, at ledelsen 
inddrager og respekterer deres medarbejdere for at der skabes et engagement til at 
bidrage aktivt (Maslow, 1943). Ledelsen skal være med til at sikre, at der er et åbent 
forum, hvor der er rum til, at medarbejderne kan sige deres mening og komme med 
forslag. Samtidig forventer medarbejderne også, at deres forslag ikke blot noteres, men 
også tages alvorligt, og at der handles derpå. Ellers vil medarbejderne over tid miste 
lysten og engagementet til at bidrage til bottom-up ledelse, og til projektet i sin helhed. 
Hele ansvaret for at skabe engagement og motivation ligger ikke hos projektlederen og 
formændene, men ledelsen har muligheden og en væsentlig del af ansvaret for at 
kultivere engagementet og motivationen hos medarbejderne. Ud fra de to 
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interviewrunder med forsøgsgruppen var der blandt projektledere og formænd et ønske 
om en øget inddragelse af håndværkerne i, hvordan projektet skulle udføres. Der var 
enighed om, at inddragelse var en motivationsfaktor for medarbejderne og samtidig var 
det gavnligt, hvis der kunne drages nytte af den erfaring, som de udførende besad.        

”Jamen, det er jo egentlig min filosofi. Hvis der er nogle problemer, så spørg 
dem, der har forstand på det. Hvis man skal have lave noget, så spørg ham, 
der skal lave det og spørg ham om råd til, hvordan det kan laves nemmest. 
I stedet for at der sidder 3-4 projektledere og beslutter hen over hovedet på 
ham, der rent faktisk skal udføre det. Der syntes jeg, at man i stedet skal 
inddrage vedkommende, og så kan han være med til i hvert fald at have en 
dialog om, hvordan arbejdet skal udføres.” SP, Formand 

”Det er os, der er ude på pladsen hver dag og har det mellem hænderne, så 
det kan være, at man har noget viden eller en løsning, som kan hjælpe med 
et problem. Der har altid været en kløft mellem lederne og håndværkerne. 
Så idéen om at være et stort team, hvor der ikke er den her kløft imellem 
faggrupperne, og at man i stedet bruger hinanden mere, det syntes jeg er en 
super god idé.” MO, Betonarbejder 

Som beskrevet i kapitel 6.3 er det hovedpunkterne i Gemba Kaizen at inddrage 
nøglemedarbejdere, der udfører det fysiske arbejde i produktionen (Imai, 2005). I 
Gemba Kaizen beskrives også, at ledelsen spiller en vigtig rolle i at motivere og 
understøtte medarbejderne, og at ledelsen har et ansvar for at gå ud i produktionen for 
at finde svar og løsninger på eventuelle problemer. En af de ”fem gyldne” regler i Gemba 
Management er netop, at ledelsen skal rådføre sig med og inddrage de udførende. Både 
for at gøre op med kløften mellem ledelse og de udførende, der er beskrevet i citatet af 
MO, men også med det formål at identificere hovedårsagen til en problematik, gennem 
at anvende den viden, som de udførende besidder. Men også de udførende 
medarbejderne har et betydeligt medansvar i, at bottom-up ledelse kan lykkes.  

Medarbejdernes ansvar  

Det blev af flere af de udførende interviewede medarbejdere angivet, at der var flere 
forhold, der skulle være opfyldt for deres egen gruppe for at lykkes med bottom-up 
ledelse.  

”Lederen kan skal have den her indstilling, og det skal folkene også, det skal 
gå begge veje. Folk skal være åbne, vise initiativ og gøre noget ekstra.  Der 
skal være gensidig respekt.” RM, Betonarbejder 

”Det beror jo rigtig meget på, at håndværkerne har et kompetenceniveau og 
erfaringer, så de har noget, de kan bidrage med. Ledelsen skal sørge for, at 
der er ressourcer til at forbedringsforslag kan udføres og laves. Jeg synes 
uddannelse er rigtigt vigtigt og vil helst have, at mine folk er uddannet 



 
- 8 Resultater og analyse - 

67 

struktør eller hvad det nu må være. Så jeg synes også dem, der ansætter 
vores medarbejdere, har et ansvar i at få fat i de rette folk.” CB, Formand 

Der blev her særligt fokuseret på, at medarbejderne, som skal bidrage med 
forbedringsforslag og udføre de stadige forbedringer, har et kompetenceniveau, der gør 
dem bedre i stand til at udtænke brugbare og fornuftige løsninger. Kvaliteten af det, 
som medarbejderne kan bidrage med, afhænger dermed af deres uddannelse, viden og 
erfaring inden for deres fag. Bottom-up ledelse er derfor afhængigt af, at 
medarbejderne i virksomheden har tilegnet sig viden og erfaring og er kvalificerede til 
at anvende det til at forbedre eller nytænke arbejdsprocesserne eller udfordringerne i 
arbejdet.  

”Det er et problem, at der er mange folk i byggebranchen, der ikke er 
uddannede betonfolk, eller hvad de arbejder med. Der er mange håndfolk, 
der går ude på pladserne uden at have en faglig uddannelse, og dem kan 
man ikke regne med er i stand til at komme med faglige løsningsforslag. Det 
gælder også mange af de udenlandske folk, der går på pladsen. Og det synes 
jeg er den største udfordring i branchen, for at det her bottom-up ledelse skal 
fungere, så kræver det jo, at man har de rigtige folk, at man har nogle dygtige 
folk, der har styr på arbejdsprocesserne. Det er jo en forudsætning for, at 
man skal kunne komme med nogle anvendelig forslag.” CB, Formand 

Som beskrevet af formanden CB er der nogle udfordringer i netop dette aspekt, 
eftersom omkring 25% af i byggebranchen er ufaglært arbejdskraft (Dansk 
Arbejdsgiverforening, 2018). Hvis der er en sammenhæng mellem det at kunne 
forbedre en proces, og det at have et velkvalificeret byggefagligt grundlag, så kræver 
det en højnelse af det almene uddannelsesniveau blandt de udførende aktører.  

Mentorrollens ansvar 

Mentorrollen og dennes ansvar blev også diskuteret med forsøgsgruppen. I teorien 
fungerer mentoren som forandringsagenten i mentorforløbet og i indførelsen af bottom-
up ledelse.   

”Jeg tror, at hvis man havde en dikterende formand eller ledelsestilgang, så 
ville det helt klart hjælpe, hvis ledelsen havde sagt, at nu kommer der en 
mentor ud, der skal køre det her forløb. Jeg tror, det er svært at omvende 
personer, jeg tror ikke, at det kan lade sig gøre bare lige, heller ikke med en 
mentorordning.” JM, Betonarbejder 

Der bliver af betonarbejderen JM lagt vægt på, at det giver god mening at have en 
mentor, hvis der skulle være uvilje til at benytte sig af bottom-up ledelse. Mentoren 
opfylder en neutral rolle, der ikke er på hverken ledelsen eller håndværkernes side, men 
i stedet har fokus på at implementere og facilitere bottom-up. Dette er også en af de 
beskrevne problematikker ved forandringsledelse, at det er vanskeligt at ændre folks 
holdninger, især over en kort periode (Waddell & Sohal, 1998). 
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”Det skal jo være den rigtige person, der er mentor. Og det tror jeg er en, 
der forstår, at alle er dygtige til noget og respekterer alle i virksomheden som 
ligesindede.” JM, Betonarbejder 

I situationsbaseret ledelse fremgår det, at ledelsen skal forstå medarbejderne behov og 
tilpasse ledelsen derefter (Hersey & Blanchard, 1977). Mentorfunktionen kan være 
mangeartet og bør tilpasses det enkelte projekt, men også de enkelte medarbejderes 
behov. For at mentoren kan være succesfuld, kræver det derfor, at individet har nogle 
ledelsesmæssige kompetencer, herunder at skabe tillid og kunne afdække og forstå 
individuelle behov og motiver. Og inden for mentoring er der flere værktøjer at gøre 
brug af, afhængigt af, hvad mentee’s har behov for. Det er bl.a. coaching, vejledning, 
støtte eller lærende, afhængigt af de specifikke målsætninger, der er aftalt med 
mentee’en og i virksomheden.    

Da forsøgsgruppen blev spurgt om, hvad det ville kræve, hvis de selv skulle fungere 
som mentor, blev der tydeliggjort nogle forudsætninger. Der beskrives bl.a., at det ville 
kræve tid og ressourcer, hvis rollen skulle påtages sideløbende med det ordinære 
arbejde. Der er samtidig også en begrænsning på, hvor mange personer en mentor kan 
være mentor for, uden at miste kvalitet og overblik.    

”Det ville kræve noget ekstra tid. Det kommer jo an på, hvor mange personer 
man skal være mentor for. Hvis det kun er på den her plads, hvor vi kun går 
rundt 3 stykker sammen, så kunne man sikkert gøre det sideløbende med 
arbejdet. Men hvis man var mentor for et stort hold, så ville det jo kræve 
masser af tid og et godt overblik over folkene.” RM, Betonarbejder 

”Jeg tror, det er vigtigt, at de her mentorer har støtte fra 
virksomhedsledelsen, sådan at de bliver taget seriøst, når de kommer ud på 
projektet.” SP, Formand 

Mentoren vil også kunne håndtere de udfordringer, som opstår hvis mentorrollen og 
hvad det indebærer, ikke er støttet af ledelsen og organisationen. På samme måde som 
sikkerhedsrepræsentanter skal det være accepteret og et ønske i hele organisationen 
for at repræsentanterne kan være effektive.  
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Den lærende organisation 

Fire af de interviewede fra forsøgsgruppen beskriver det som væsentligt, at 
organisationen og virksomhedsledelsen understøtter bottom-up ledelse som en del af 
strategien, for at det skal være effektivt og anvend bart i firmaet.     

”Så jeg tror, at det også skal være en strategi i firmaet, det er sådan her vi 
gør, fordi hvis der er nogle, der går deres egne veje og ikke følger det her, 
så dur det ikke. Så man skal overbevise folk om, at det er bottom-up måden, 
man får mest ud af.” SP, Formand 

”Det ville jo være fantastisk, hvis man kunne få bottom-up ledelsestilgangen 
ind på alle projekter og i andre firmaer. Det ville være godt, hvis vi kunne få 
en sådan ledelse og vi var med fra starten af og fik tegningerne.” JM, 
Betonarbejder 

Hvis bottom-up ledelse skal gøres til en kulturforankring, er det vigtigt at topledelsen 
tydeliggør, at det ikke blot er en (valgfri) mulighed at anvende bottom-up, men et ønske 
eller, endnu stærkere, et krav fra virksomhedsledelsen, at man skal anvende bottom-
up. Det ville skabe udfordringer, hvis de forskellige sjak på nogle byggesager havde 
muligheden for at komme med og udføre stadige forbedringer, men ikke på andre 
byggesager. I overensstemmelse med Lean filosofien og TPS skal de nye initiativer være 
og virke i homogent i hele organisationen for at være effektive, og dette gælder også 
for bottom-up ledelse (Liker, 2004; Ohno, 1988).  

”For at gøre det til en god vane, så skal der være sat tid af til det, det skal 
være planlagt at være en fast del af vores arbejdsproces, ellers så er alle ude 
over stepperne og har en masse, de skal nå. Fra håndværkernes perspektiv 
så tror jeg, at vi har brug for nogle fastlagte møder, hvor man kan komme 
ind alle mand og snakke om problemer på pladsen og komme med forslag. 
Og så skal det være støttet fra top til bund, sådan at det er en 
virksomhedsaktivitet og ikke bare en aktivitet, der kun sker på nogle 
byggepladser og ikke på andre. Jeg synes også, at det er vigtigt, at der en 
kultur, hvor folk ikke er bange for at sige deres mening.” JM, Betonarbejder 

JM beskriver, at bottom-up ledelse skal være en fast del af arbejdsprocessen, der er 
afsat tid til og som der løbende bliver fulgt op på igennem møder eller andet. Der skal 
altså være et system og en proces i organisationen, som er forankret fra top til bund.  
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På baggrund af analysen er der identificeret forskellige krav, som de respektive roller 
på byggepladsen skal leve op til for en succesfuld implementering af bottom-up ledelse. 
For at nå målet og skabe en lærings- og forbedringsproces, er det er afgørende, at 
aktørerne samarbejder, bidrager og lever op til de krav, som forsøgsgruppen og 
analysen beskriver. Nedenstående tabel 3 opsummerer kravene i forhold til de 
forskellige aktører.  

 

 Krav: 

Ledelsen 

• Forståelse for at inddrage og benytte sjakkets viden 
og erfaring 

• Understøtte og facilitere medarbejderne i deres 
udvikling 

• Proces frem for resultat 

 

Medarbejderne 

• Kompetence- og erfaringsniveau til at komme med 
stadige forbedringer 

• Engagement og velvillighed 

 

Mentorrollen/ 
forandringsagenten 

• Motivere drivkraft og interesse hos de involverede 

• Omfavne og forstå de forskellige mentorroller og evne 
at tilpasse sig efter medarbejderens situation og 
behov 

• Støtte fra ledelsen 

 

Organisationen 

• System for at styre og fastholde bottom-up ledelse 
(f.eks. mentoring)  

• Acceptere hinanden som ligestillede  

• Bottom-up ledelse skal være gennemgående i hele 
organisationen 

 
Tabel 3: Oversigt over krav til de respektive aktører, egen tilvirkning 

Den lærende organisation er afhængig af de listede krav, og for at bottom-up ledelse 
bliver en del af virksomhedskulturen. Figur 24 viser den lærende organisation samt at 
aktørerne på de forskellige organisationsniveauer er afhængige af hinanden, for at 
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implementeringsprocessen lykkes (Lander & Liker, 2007; Smeds et al., 2003). Bottom-
up ledelse er, som meget andet, ikke stærkere end det svageste led i organisationen. 

 

Figur 24: Den lærende organisation, egen tilvirkning 

 

Problemformulerings delspørgsmål 2: Hvilke muligheder og 
udfordringer er der ved at praktisere bottom-up ledelse? 

Under mentorforløbet og i interviewene blev respondenterne bedt om at forholde sig 
kritisk til mulighederne og udfordringerne ved bottom-up ledelse, se bilag 10 og 11.  

Læring og anvendelse a de udførendes viden 

Der blev under mentorforløbet identificeret flere muligheder, men det der blev nævnt 
af samtlige 7 respondenter, var at bottom-up ledelsestilgangen muliggør og kultiverer 
en aktiv anvendelse af håndværkernes viden og erfaring. 

”Det kan give mere til formænd og projektlederen, hvis folkene bidrager 
mere. Og jo flere projektledere, der kommer ud uden en praktisk 
grunduddannelse, jo større behov er der for, at man anvender 
håndværkernes og formændenes viden og erfaring.” CB, Formand 

”Jeg håber, da at det kan være med til at bryde, hvordan vi ser på hinanden. 
Og at vi i stedet arbejder tættere sammen og bruger hinandens viden. Jeg vil 
gerne have ansvar over eget og have muligheden for at påvirke min hverdag, 
og derfor syntes jeg, at det er bedst hvis, man også får lov til det af formænd 
og projektleder. På den måde kan man komplettere folks arbejdsområder og 
forbedre hinanden. Men det virker kun, hvis vi kan mødes på midten og 
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hjælper hinanden i stedet for at være i to lejre, der er utilfredse og kæmper 
imod.” JM, Betonarbejder 

”Det er os der er ude på pladsen hver dag og har det mellem hænderne, så 
det kan være, at man har noget viden eller en løsning som kan hjælpe med 
et problem… Der har altid været en kløft mellem lederne og håndværkerne. 
Så idéen om at være et stort team, hvor der ikke er den her kløft imellem 
faggrupperne, og at man i stedet bruger hinanden mere, det syntes jeg er en 
super god idé.” MO, Betonarbejder 

Det, der bliver beskrevet af de tre respondenter, er hele essensen af Gemba Kaizen, 
nemlig at inddrage den viden og erfaring, der findes i hele virksomheden, og 
særdeleshed fra produktionen (Imai, 2005). JM beskriver, at når der er gensidig respekt 
og de forskellige aktører bruger hinandens viden, fører det til, at man komplementerer 
hinandens kompetencer og styrker det samlede kompetenceniveau. Der bliver også 
beskrevet, at håndværkernes praktiske erfaringen inden for byggeriet er vigtig at 
inddrage, når projektledelsen f.eks. består af nyuddannede eller er uerfarne med 
arbejdsopgaven. Dette aspekt bliver også nævnt af to respondenter fra de kvalitative 
interview.  

”Det er ledelsens rolle at være dem, der fremlægger informationer til 
håndværkerne og skal opfordre dem om at bidrage ved at inddrage dem. Og 
det foregår ved, at byggelederen blot kommer med en tegning og spørger 
håndværkerne, hvordan de tror, det bedst gribes an. For så får du udnyttet 
den viden og erfaring de har, fordi de har set det så mange gange. Der tænker 
jeg, at ledelsen har et ansvar og måske skal være dem, der tager initiativ til 
at anvende den viden, der findes i sjakket” (Pedersen, 2020) 

Højere ledelsesforståelse for produktionen 

Et andet væsentligt forhold, som blev nævnt i 1. og 2. interviewrunde var, at 
projektledelsen skulle være synlig og vidende om det operative arbejde.  

Kilden til værdifuld viden findes i Gemba-konceptet ude i produktionen. Det er i 
produktionen, at lederen bør finde information og svar på problematikker, hvorfor 
(Imai, 2005) direkte opfordrer ledelsen til at gå ud i produktionen for at danne sig et 
indtryk situationen. En af respondenterne har samme opfordringen til ledelsen: 

”Det kan være en god idé, at nogle af projektlederne skulle med ud og arbejde 
fysisk, for det giver dem lidt mere indsigt i vores arbejdsprocesser og 
udfordringer. Tag med ud sætte form op, ligge armering og støbe, sådan at 
de får en fornemmelse for, hvor bøvlede tingene faktisk er. I stedet for at 
sætte sig ind bag skrivebordet, så komme med ud. Det ville både styrke 
samarbejdet og forståelsen for hinandens opgaver. Før man skal får lov til at 
styre for meget i projekterne så skal man have en praktisk forståelse for, 
hvad der sker.” CB, Formand 
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Formanden CB efterspørger netop det, som Gemba Walk (Womack, 2011) omhandler. 
Hvor Womack beskriver Gemba Walks som en ledelsesøvelse initieret af ledelsen for at 
øge forståelsen for de vigtige arbejdsprocesser. Er det i dette tilfælde en fra det 
operationelle niveau, formanden, der efterspørger en større forståelse fra ledelsen. Det 
udtrykkes af CB, at han opfatter, at ledelsen nogle gange virker uforstående og er 
frakoblet fra den virkelighed, som håndværkerne arbejder i. Tilsvarende vil en højere 
forståelse for hinandens arbejdsprocesser kunne lede til at styrke samarbejdet imellem 
projektledelsen og håndværkerne.   

Manglende respekt mellem ledelsen og de udførende 

Der bliver imidlertid omtalt af 5 af respondenterne, at der er en kløft mellem ledelsen 
og medarbejderne. Kløften, der bliver omtalt, er ikke en reference til det nuværende 
projekt, men baseret på respondenternes generelle opfattelser og oplevelser i 
branchen.   

”Hvis man skal tænke stort, så kunne det da være, at samarbejdet mellem 
folkene på pladsen og folkene inde på konteret på sigt bliver bedre eller mere 
konstruktivt. Og at man generelt får mere respekt omkring mennesket i 
stillingen i stedet for kun at kigge på stillingen. Men der findes mange 
projektledere, der mener, at folk bare er et nummer, og hvis de ikke gør, som 
der bliver sagt, så kan de bare skrubbe af. Det er dem, som ville være 
spændende at nå med det her budskab og den her ledelsestilgang.” SP, 
Formand 

”Det ville være dejligt, hvis alle blev bedre til at se hinanden som ligeværdige 
og værdifulde, fordi vi er jo alle sammen kollegaer og det hjælper, da alle 
ved, at det kører og der er et godt samarbejde… Det kræver også, at 
håndværkerne ved, hvad de laver, så de kan komme nogle gode forslag, der 
kan bruges til noget. Så det kræver også noget mere på vores side af hegnet.” 
MO, Betonarbejder 

”Jeg tror, at den største udfordring generelt ligger hos ledelsen, både 
projektledere og formænd. Fordi der er, jo også er de her formænd, der tror, 
at de ved bedre end alle de andre. Man er gode til forskellige ting, så det 
gælder om at acceptere, at nogle er bedre end en selv. Man skal ikke være 
for stolt til at spørge folk til råds, at gå hen til en i en måske lavere stilling og 
indrømme, at man ikke har så meget erfaring på området, og derfor gerne 
vil have nogle råd. Jeg tror, at 19 ud af 20 gange ville folk 
(bygningsarbejdere, red.) elske at hjælpe, hvis en projektleder eller formand 
kom og spurgte om hjælp. Men det kræver også at man kommer og spørger 
om råd og involverer folk.” SP, Formand 

Denne kløft eller manglende respekt mellem faggrupperne kan være en udfordring ved 
en implementering af bottom-up ledelse, da det er en forudsætning at de forskellige 
faggrupper arbejder sammen mod et fælles mål. På den anden side viser det også at 
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der et potentiale for at styrke samarbejdet imellem faggrupperne. Og antages det, at 
en bottom-up ledelsestilgang implementeret i virksomheden kan være med til at forene 
faggrupperne om et fælles mål ved at lade alle faggrupper blive hørt og igennem 
inddragelse give plads for de forskellige faggrupper at demonstrerer deres styrker og 
kompetencer.  

Tid og ressourcer 

Som med alt andet, der skal gøres på en arbejdsdag, vil en implementering og 
fastholdelse af bottom-up ledelse kræve tid og ressourcer. Tid og ressourcer, som belyst 
ved mentorforløbet i kapitel 7, ikke altid er til stede. Virksomhedsledelsen bliver nødt 
til at acceptere, at udvikling af medarbejderne og forbedring af processerne ikke sker 
af sig selv, og at der er behov for at afsætte de nødvendige ressourcer for at komme i 
mål med en forbedrings- og læringsproces.   

”Det er vigtigt, at alle er afklarede med, hvem som har det reelle ansvar. For 
hvis der går økonomi i det, så kan folkene ikke bare komme med alverdens 
forslag. De timelønnede forholder sig ikke til økonomien på samme måde, 
som projektlederen eller formanden gør, så der kan godt komme nogle 
udfordringer” MM, Projektleder 

” Så det her med, at man bruger hinandens viden lidt mere aktivt, kan jo kun 
gøre os klogere og stærkere som virksomhed. Men jeg synes at den største 
udfordring er, at det ikke er alle, der kan bidrage med noget og så skal der 
jo også være afsat tid til det. Lige nu for eksempel der har vi jo rigtig meget 
der skal laves, og vi har ikke tid til at kreere den her afdækning til masterne.” 
CB, Formand 

Som det beskrives i citatet af projektlederen MM, er der en udfordring i at tillægge 
medarbejdere mere ansvar, når de ikke har et overordnet overblik eller indsigt i det 
økonomiske aspekt. En af bottom-up tilgangens svagheder er netop, at de udførende 
medarbejdere ikke altid har det nødvendige helhedsbillede til at kunne tage 
beslutninger (Daniels, 2010). Derfor kan det være interessestridigt, når medarbejderne 
ikke har ansvar over økonomi, og måske vil prioritere mere tid og ressourcer end 
ledelsen er billige eller hjemmel til at beslutte. Derfor er samspillet mellem top-down 
og bottom-up vitalt for en effektiv produktion.  

”Det er jo sværere at komme med et godt forslag, hvis man ikke er blevet 
sat ind i tingene og forstår det større perspektiv. Det er måske en udfordring, 
at folkene ikke har den nødvendige forståelse for projekt til at kunne anvende 
deres erfaring til fulde. Men vi kan jo ikke alle være projektledere, alle er 
gode til noget forskelligt, men nogle gange skal projektlederen eller 
formanden måske være klar over, hvilke kompetencer de forskellige folk har, 
så han kan udnytte det og involverer dem, hvor det giver mening.” JM, 
Betonarbejder 
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”Jeg kunne godt tænke mig, at man var mere med i opstartsmøder og i 
starten af projektet. Det der med at stå første dag uden idé om, hvad 
projektet handler om, og hvad man skal lave, er ikke specielt motiverende. 
Når man bliver inddraget i flere ting, får man også mere engagement og lyst 
til at arbejde. Jo mere man ved, jo mere feedback kan man også komme 
med, og jo mere ansvar kan man tage over processen.” JM, Betonarbejder 

Som det nævnes i citaterne af JM, er det nødvendigt at afsætte tid og ressourcer på at 
inddrage de timelønnede medarbejder for at få det største udbytte. Ting kommer ikke 
af sig selv, hvilket også er tilfældet med medarbejderudvikling. Så selvom ledelsen 
befinder sig i et dilemma, hvor der ikke er mange ressourcer eller tid at allokere 
udvikling og forbedringer i arbejdsprocesserne, er det fortsat en nødvendighed for at 
udviklingen kan lykkes. JM forklarer også, at jo mere involveret håndværkerne er i 
planlægningen af arbejdsprocesserne, jo større mulighed og chancer er der for at de 
kan komme med brugbare og relevante forslag, der er realistiske.  

Udvikling af medarbejderne 

Udvikling af medarbejderne er en af de muligheder, som bottom-up ledelse frembringer, 
da det handler om at finde nøglemedarbejdere, som oplæres i tilgangen og senere får 
tildelt større ansvar. Udvikles en medarbejder i bottom-up ledelse kan de anvende 
værktøjerne, Gemba walk, de 5 hvorfor og STM, som beskrevet i kapitel 6.5, til at lave 
små stadige forbedringer i produktionen.     

”Man skal jo investere noget tid i at udvikle folk, men måske kan man løfte 
dem op, sådan at investeringen betaler sig. Det er jo bestemt formandens 
opgave at udfordre sine folk og oplære dem.” SP, Formand 

”Vi skal oplære dem i den faglige kompetence, for at de kan komme med 
nogle mere værdifulde løsninger. Men jeg tror ikke rigtig på kurser eller små 
forløb, det skal være en ordentlig uddannelse eller en længere 
lærlingeperiode.” CB, Formand 

”Jeg tror godt, at det kan fungere, men det kræver en ledelse, der sætter 
nogle penge af til, at man kan gøre de her ting. Vi skal have lov til at bruge 
nogle mandetimer på at udvikle os og arbejde på forbedringsprojekter.” CB, 
Formand 

(Gallup, 2017) rapporten beskriver, at virksomheder i højere grad bør satse på 
udviklingen af medarbejderne, da det er dem, der driver virksomheden og er direkte 
relaterede til virksomhedens konkurrenceevne. (Hameed & Waheed, 2011) konkludere, 
at der er en korrelation imellem medarbejderudvikling og   medarbejderpræstation og 
dermed på organisations effektivitet. Men der er en udfordring i oplæringsperioden, da 
det kræver tid og ressourcer. Og som beskrevet i citaterne af CB og SP, er det ikke 
nødvendigvis nok med små kurser eller forløb, når man vil lave store ændringer i 
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virksomheden, som bottom-ledelse kan betragtes som. Udviklingen af medarbejderne 
vil kræve en stor indsats, også over længere tid.  

Drivkraft og engagement 

Forsøgsgruppen blev spurgt til, hvad der motiverede dem til at deltage i 
mentorprojektet og anvende en bottom-up ledelsestilgang.   

”Jo mere du får folk til at medbestemme, jo mere engagement får du. Jeg får 
mest ud af mine folk, hvis jeg inddrager dem og snakker med dem om 
tingene.” MM, Projektleder 

”Jeg synes, at det ville være fedt, hvis det kunne åbne øjnene op på 
projektledere og dem i de ledende stillinger, der ikke benytter sig af en 
bottom-up ledelses tilgang. Jeg mener også, at det er vejen frem for at få et 
bedre resultat, både økonomisk og tidsmæssigt, og styrke samarbejdet 
internt på projekterne. Når man giver folk plads og involvere dem, så er de 
også mere interesserede i at deltage og hjælpe hinanden. Man bliver mere 
som et fodboldhold, der kæmper for samme sag og gerne vil gøre en ekstra 
indsats, både over for hinanden men også projektet.” SP, Formand  

”Det giver jo en flad organisation og kommunikation med hinanden på en god 
måde. Man tænker måske mere, at vi alle i virksomheden er på samme hold, 
i stedet for at vi er opdelt efter funktion. Selvfølgelig skal der være én, der 
bestemmer, men det er dejligt, at man er på lige fod med hinanden” RM, 
Betonarbejder 

”Fordelen ved at engagere og involvere sine medarbejdere er, at du måske 
kan få bedre og mere selvstyrende personer, man ikke behøver at kontrollere. 
Det er derfor, jeg egentligt gerne vil give meget ansvar til mine folk, fordi de 
så i større grad kan klare sig selv. Det giver mig både mere tid, men også et 
bedre team, som jeg kan stole på. Og så kan vi arbejde hurtigere og tjene 
flere penge” SP, Formand 

Baserede på svarene fra respondenterne tyder det på, at en inddragende og 
medtagende ledelsestilgang, der kultiverer medejerskab hos medarbejderne, også 
medfører engagerede medarbejdere. Dette er i overensstemmelse med (Herzberg, 
1966)’s to-faktor motivationsteori, der beskriver at faktorer som ansvar, anerkendelse 
og mulighed for udvikling er de væsentligste for at engagere og motivere 
medarbejderne, hvilket også 6 ud af 7 respondenter lagde vægt på.    
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Oversigt over muligheder og udfordringer 

De i analysen identificerede udfordringer og muligheder ved bottom-up ledelse er 
sammenfattet i tabel 4, som værende de mest fremtrædende og signifikante, baseret 
på respondenternes udsagn.  

Muligheder Udfordringer 

• Intern udviklingsdrivkraft fra flere 
lag i organisationen 

• Øget inddragelse og effektiv 
udnyttelse af den totale viden og 
kompetence i firmaet 

• Skabelse af en forbedringskultur  

• Forbedringspotentiale, der kan 
påvirke bundlinje og arbejdsmiljø 
positivt 

• En lærende og udviklende 
organisation, som autonomt 
skaber løbende forbedringer 

• Tilfredse og engagerede 
medarbejdere 

• Mangel på tid og ressourcer 

• Implementerings- og 
oplæringsperiode, der kræver en 
investering af tid og ressourcer 

• Manglende kompetencer og 
erfaring hos medarbejderne  

• Manglende engagement fra 
medarbejderne og ledelsen, og 
personlige/politiske dagsordner  

• Modstand for forandring 

• Ændrende rammebetingelser og 
nye projektteams efter endt 
projekt 

 
Tabel 4: Udfordringer og muligheder ved bottom-up ledelse, egen tilvirkning 

Hvis bottom-up ledelse implementeres i virksomheden, giver det medarbejderne fra det 
nederste lag i organisationen mulighed for at kunne bidrage og tage ansvar i højere 
grad. Hvis det lykkes, vil det føre til, at udviklingen i organisationen ikke kun sker ved 
top-down initiativer og beslutninger, men også kan skabes fra bottom-up initiativer. 
Denne dualitet bekræftes i TPS-teorien (Imai, 2005; Liker, 2004; Ohno, 1988) og i 
respondenternes udsagn, hvor det er gavnligt at inddrage den samlede kundskab og 
kompetence i organisationen. Alle i organisationen kan ikke være lige dygtige til det 
hele, hvorfor det er vigtigt at forstå, men også give rum til at medarbejderne og 
organisationslagene kan komplimentere og hjælpe hinanden. Bottom-up ledelse 
muliggør denne inddragelse af medarbejderne fra bund til top. 

Mentorforløbet bekræftede, at det var muligt at initiere en midlertidig forbedringsproces 
under forløbet, der medførte små forbedringer på byggeprojektet. Forbedringskulturen 
er drevet af medarbejderne, som bliver involveret og driver processen med at 
identificere og løse forbedringspotentiale. Hvis denne forbedringskultur kan udbredes 
og forankres i hele organisationen, og forbedringspotentialet bliver udbedret gennem 
små stadige forbedringer, vil det over tid kunne påvirke bundlinjen og trivslen positivt. 
Samtidig vil en succesfuld implementering af bottom-up ledelse og forbedringskulturen 
resulterer i en lærende organisation, der udvikler sig selv og dens medarbejdere. Dette 
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aspekt er en attraktiv egenskab for en organisation, der ønsker at være 
konkurrencedygtig i et prisaggressivt og komplekst marked, som byggebranchen er.  

Der er også flere begrænsninger ved bottom-up ledelsestilgangen, samt udfordringer 
ved implementeringen af denne. Under mentorforløbet blev det også tydeliggjort, at 
mangel på tid og ressourcer var en stor hæmsko for udviklingen og udbedringen af 
løsningsforslag. Arbejdspresset fra produktionen fyldte for meget i forhold til arbejdet 
med forbedringsforslagene. Det er derfor vigtigt, at ledelsen forstår, at implementering- 
og oplæringsperioden i bottom-up kræver en investering af tid og ressourcer for at 
lykkes. Og at denne investering måske ikke lønner sig på kort sigt, men først på lang 
sigt. Flere af respondenterne omtalte også udfordringen i, at mange håndværkere i 
byggebranchen er ufaglærte og mangler kompetencer og erfaring, hvilket gør det 
sværere at komme med forbedringsforslag (Dansk Arbejdsgiverforening, 2018). 
Eftersom bottom-up ledelse er afhængige af, at medarbejderne er engagerede og selv 
ønsker at tage ansvar, bliver det en udfordring, hvis medarbejderne ikke ønsker at gøre 
en ekstra indsats, eller har egne dagsordener. Denne udfordring er bemærket i (Gallup, 
2017) rapporten, derfor er det nødvendigt at tage højde for, at nogle medarbejdere 
ikke ønsker være en del af udviklingen eller forandringer på arbejdet. Det må, også 
ifølge (Ford et al., 2008), forventes, at der kommer en modstand på forandringer fra 
medarbejderne, når nye tiltag, som bottom-up ledelse bliver implementeret. Denne 
modstand skal tillægges betydning og opmærksomhed fra ledelsen i 
implementeringsprocessen. Yderligere ligger der også en udfordring i, at de 
rammevilkår medarbejderne befinder sig i, ændrer sig fra projekt til projekt, både i form 
at projektteamet og rammebetingelserne. Dette ændrer dagligdagen og rutiner, hvorfor 
det også kan forventes, at bottom-up ledelses, som den fungerer i praksis på et projekt, 
måske skal tilpasses de nye omstændigheder og behov på det næste projekt. 

”Problemet er, tror jeg, at vi har det med at sætte et nyt hold, hver gang vi 
starter et nyt byggeri. Det er jo ikke de samme entreprenører, under- og 
fagentreprenører, der arbejder sammen hver gang, og det tror jeg er en af 
forklaringerne på, at man ikke får opbygget et tillidsfuldt samarbejdet mellem 
partnerne.” Michael H. (Nielsen, 2020), Direktør i DI Dansk Byggeri 

 

Problemformulerings delspørgsmål 3: Hvad skal der til for at bottom-up 
ledelse forankres blandt virksomhedens medarbejdere og anvendes i 
nye projekter?  

Respondenterne blev adspurgt, hvad der skulle til for at bottom-up ledelse blev 
forankret i virksomheden og gjort til en fast del af arbejdsprocessen. Respondenterne 
beskriver, at forankringen af bottom-up ledelse er betinget af at kravene fra tabel 3 er 
opfyldt. Men også, at der løbende foretages praktiske aktiviteter og øvelser der er med 
til at inkorporere bottom-up ledelse i arbejdsgangen på projektet.  
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”For at gøre det en god vane, så skal der være sat tid af til det, det skal være 
planlagt og være en fast del af vores arbejdsproces, ellers så er alle ude over 
stepperne og har en masse de skal nå. Fra håndværkernes perspektiv så tror 
jeg at vi har brug for nogle fastlagte møder, hvor man kan komme ind alle 
mand og snakke om problemer på pladsen og komme med forslag. Og så skal 
det være støttet fra top til bund, sådan at det er en virksomhedsaktivitet og 
ikke bare en aktivitet der kun sker på nogle byggepladser og ikke på andre.” 
JM, Betonarbejder 

”Måske skal man have nogle forsøgsprojekter og se, hvad det egentlig giver. 
Jeg kan jo se, hvor meget det hjælper mig, hvor meget det hjælper mine 
formænd, og hvad det giver til de timelønnede, at de føler, at de får mere 
ansvar og bliver hørt. Og når man har set det folde sig ud, så tror jeg at de 
fleste ville blive overbevist. Det koster lidt tid, men mere koster det ikke. Det 
er jo det fantastiske ved ledelse, det er svært, men det koster ikke noget.” 
MM, Projektleder 

JM beskriver, at bottom-up ledelse skal planlægges og forstås som en fast del af 
arbejdsprocessen og foreslog, at det sker ved at have ”bottom-up møder”. Projektleder 
MM beskriver, at en måde at gøre virksomhedens medarbejde opmærksomme på og 
samtidig forankre bottom-up ledelse i virksomheden kunne være ved at have 
forsøgsprojekter, som et mentorforløb. Hvor man afprøver bottom-up ledelse og ved 
afslutningen evaluerer på, hvordan projektet et er gået, og hvad der skal gøres 
anderledes for, at det kan fungere i fremtiden.   

”Så jeg tror, at det også skal være en strategi i firmaet, det er sådan her vi 
gør, fordi hvis der er nogle, der går deres egne veje og ikke følger det her, 
så dur det ikke. Så man skal overbevise folk om, at det er bottom-up måden 
man får mest ud af.” SP, Formand 

I overensstemmelse med TPS beskriver forsøgsgruppen behovet for, at udviklingen ikke 
kun foregår i et organisationsniveau eller gruppe, men bliver integreret i hele 
organisationen, for at være effektivt (Ohno, 1988). Det nytter ikke noget, at 
medarbejderne arbejder med bottom-up ledelse og stadige forbedringer, hvis ikke de 
bliver understøttet af ledelsen. 

Også Direktør for DI Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen, blev adspurgt i interview, se 
bilag 3, om hvad det kræver for at sikre en forankring af bottom-up ledelse i 
entreprenørvirksomheden: 

”Der skal være nogle værktøjer, som ledelsen kan begynde at udfolde og 
implementere. Det er jo ledelsen i virksomheden, der skal sige, at nu gør vi 
det her. Den tro skal der være i virksomhedsledelsen. Og så skal man forstå, 
ved at gøre det konkret, hvordan er det så, at vi klæder vores medarbejdere 
på til at agere som de nye forandringsagenter. I bottom-up er det jo de 
timelønnede, formændene og sjakbajserne, som man skal klæde på til at 
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påtage sig den rolle. Og det gør du ikke ved at blot at sige, nu gør vi det 
sådan her, det skal man jo italesætte, udvikle og implementere som ledelse.” 
Michael H. Nielsen, Direktør i DI Dansk Byggeri 

Det er dog langt fra simpelt at implementere en ny ledelsestilgang i hele organisationen. 
I virksomheder, hvor ledelsestilgangen er radikalt anderledes, kan en implementering 
af bottom-up ledelse kræve en ændring i virksomhedskulturen, hvilket er komplekst og 
en længerevarende proces (Lunenburg, 2010).   

”Jeg tænker, at hvis det var en del kulturen i virksomheden at vi tænkte på 
den her måde, så skal de jo fungere automatisk, så jeg ved ikke om der er 
behov for mentorer eller repræsentanter” JM, Betonarbejder 

JM beskriver også, at hvis det var en del af kulturen i virksomheden, var der ikke behov 
for repræsentanter eller mentorer. Erfaringer fra BygSol og Bedre Bundlinje viser dog, 
at denne tilgang er lidt naiv, i det at den antager, at bottom-up ledelse kan fastholdes 
i virksomheden uden nogle tiltag eller repræsentanter, der driver det (Elsborg et al., 
2007; Nørskov, 2014). Kun igennem et implementerings- og oplæringsforløb kan 
medarbejderne og virksomheden få et bottom-up mindset og kultur.  

”Hvis man vil bottom-up ledelse i byggeriet, som en ny tilgang i byggeriet, så 
skal man nok ”værktøjs-gøre” det på en måde, sådan at bliver nemt 
forståeligt for dem, der skal anvende det. Det tror jeg er udfordringen, fordi 
jeg er lidt i tvivl om, hvordan det skal anvendes, og præcist hvordan det skal 
forstås. Hvis du skal drive ledelse i byggeriet, som er en branche sammensat 
af praktikere og teknikere, så skal du gøre det ret operationelt, for at du får 
det implementeret. Fordi de bløde ledelsestilgange fylder ikke meget i 
byggeriet. Det er en ingeniør- og teknikerverden, og hvordan får du dem til 
at arbejde med det? Det gør man igennem at værktøjs-gøre det, eller sætte 
det i nogle forklaringskasser eller modeller, du kan anvende.” Michael H. 
Nielsen, Direktør i DI Dansk Byggeri 

Som MHN beskriver skal der opsættes nogle forklaringsmodeller med dertilhørende 
værktøjer, som appellerer til praktikerne og teknikerne og som direkte kan relateres til 
og tages i anvendelse i deres arbejdsproces.  
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9 Forslag til fremtidig udvikling 
For at kunne komme med et forslag til fremtidig udvikling og implementering af bottom-
up ledelse i byggeriet, er det vigtigt at betragte fem væsentligt forudsætninger, der er 
identificeret i studiet for en succesfuld implementering af bottom-up ledelse, uanset 
hvilken implementeringsmodel, der benyttes. Herefter vil et forslag til fremtidig 
udvikling blive gennemgået, på baggrund af erfaringsgrundlaget fra studiet. Forslaget 
omhandler, hvordan et eventuelt mentorforløb skal tilpasses for at forbedre chancerne 
for en succesfuld implementering.  

Succeskriterier for bottom-up ledelse 

De fem følgende forudsætninger antages som værende kritiske for en succesfuld 
implementering og forankring af bottom-up ledelse, baseret på vidensgrundlaget og 
empirien. 

1. Udvikling og læring skal stamme fra en kombination af bottom-up initiativer 
og top-down indsatser  

For at få det maksimale udbytte og effektivitet af bottom-up initiativerne og de stadige 
forbedringer, skal handlinger fra et top-down perspektiv også understøtte og tilføre en 
generelt og alment gældende indsats (Zanotti et al., 2017).  Dette vises på figur 25, 
hvor det kan ses, at udviklingen og læring bliver kultiveret igennem en kombination af 
top-down og bottom-up indsatser.  

 

Figur 25: Top-down og bottom-up indsats, egen tilvirkning 

Medarbejderne der arbejder med bottom-up tiltag, arbejder med konkrete og specifikke 
problemstillinger, som de forsøger at udbedre igennem stadige forbedringer (N. H. 
Bertelsen et al., 2020). Ledelsen skal understøtte og facilitere sådan, at bottom-up 
initiativer har ressourcer og legat til at udvikle sig. Yderligere spiller ledelsen også en 
rolle i at iværksætte udviklingen igennem generelle og almene indsatser, der pålægges 
hele virksomheden. Ultimativ er det en ledelsesbeslutning at implementere nye 



 
- 9 Forslag til fremtidig udvikling - 

82 

arbejdsmetoder og ledelsestilgange som bottom-up ledelse, hvorfor top-down handling 
ikke kan undværes.   

”Jeg tror ikke, at der er nogle, der kan være imod det, hvis de forstår, hvad 
det (bottom-up ledelsestilgang, red.) er. Der er sikkert også mange, som har 
samme holdning, men som glemmer at gå ud at gøre det. At gå ud på pladsen 
og involvere de timelønnede og formænd. Man skal også huske på, at der 
skal allokeres nogle ressourcer og noget tid til sådan noget.” MM, Projektleder 

”Vedrørende bottom-up og top-down så er det jo ikke altid den allerbedste 
idé at komme som ledelse, projektleder eller entrepriselede og fortælle 
håndværkerne, hvad de skal. Det er jo bedst at gøre i dialog med dem, og få 
dem selv til at pege på, hvordan man implementerer den her med-ledelse. 
Og derved danne noget medejerskab.”(Møller, 2020) 

Som projektleder MM beskriver, er det ikke nok at forstå og være enige i en bottom-up 
ledelsestilgang, for der skal også handles på ræsonnementet. Det er væsentligt i 
implementeringsprocessen, at idéerne og tankerne ikke forbliver som tanker og idéer, 
men at der handles derpå i praksis. Om denne handling er i form af et inddragende 
opstartsmøde, en dialog eller et mentorforløb er sekundært. Det vigtigste er at skabe 
medejerskab og engagement hos medarbejderne, så de kan være med til at skabe 
forandringerne og drive udvikling i virksomheden nedefra-og-op. Men i analysen bliver 
behovet for top-down indsatser også beskrevet af respondenterne. Ledelsen har en 
aktie i at motivere og engagere deres medarbejder til at komme med forbedringsforslag. 
Ligeledes beskrives det også, at for en succesfuld implementering af bottom-up ledelse 
og de tilhørende værktøjer kræver det, at ledelsen afsætter ressourcer og understøtter 
initiativerne.  

2. Implementeringsprocessen skal motivere drivkraft og interesse hos de 
involverede  

Implementeringsprocessen, hvad enten om det er et mentorforløb eller andet, skal 
motivere drivkraft og interesse hos de involverede. De analyserede 
udviklingsprogrammer fra kapitel 2.2, viser at systemer og udefrakommende 
facilitatorerne godt kan drifte en implementeringsproces, men når forløbet afsluttes, 
falder drivkraften, og over tid også initiativerne, til jorden. Derfor er det essentielt, at 
de involverede selv har en interesse i at deltage og bidrage til udviklingen, da det øger 
chancerne for at de har lyst til at bidrage aktivt og forsætte med at arbejde med de nye 
værktøjer efter implementeringsforløbet (Prado, 2001).  

3. Implementeringsprocessen skal tilpasses og baseres på målgruppens 
behov 

En måde at motivere og engagere medarbejderne i en implementeringsproces er ved 
at basere og tilpasse processen efter målgruppens behov (Pollack et al., 2013). Da det 
kan forventes, at der kommer modstand til forandringer, er det en fordel, hvis 
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modstanden er anticiperet og mitigeret. Derfor skal den valgte fremgangsmåde for 
implementeringsprocessen være tilpasset og tilrettelagt efter medarbejdernes og 
virksomhedens behov. Det sikrer, at der er en større chance for, at 
implementeringsprocessen lykkes og passer til virksomheden.  

4. Implementeringsprocessen skal indeholde konkrete værktøjer  

Som det nævnes af (Nielsen, 2020), der har været med til udviklingen af flere 
udviklingsprogrammer i byggeriet, er det essentielt, at implementeringsprocessen 
indeholder konkrete værktøjer. Værktøjer, som virksomheden og dens medarbejder kan 
anvende og forstå, skal være håndgribelige og konkrete. Og være designet sådan at 
bygningsarbejdere og fagfolk, kan forholde sig til dem uden at det ikke kræver en 
længere uddannelse eller periode.  

5. Implementeringsprocessen skal indeholde en plan for, hvordan 
transformationen kan forankres permanent i organisationen 

Som det angives i (Kotter, 1995; Lewin, 1951) forandringsteorier, er det væsentligt, at 
overveje, hvordan forandringer forankres permanent i organisationen. Dette studie 
forslår de interne mentors som et redskab til at drifte og sikre, at de nye tiltag forankres 
i organisationen. Udviklingsprogrammer som BygSol og Bedre Bundlinje har været 
afhængige af eksterne konsulenter til at drive udviklingen (Elsborg et al., 2007; 
Nørskov, 2014). Derfor forslår dette studie en implementeringsmodel, der oplærer og 
træne interne repræsentanter med det formål at de overtager driften af de nye 
arbejdsmetoder, efter de eksterne mentorer trækker sig ud. Uanset hvordan 
implementeringsprocessen foregår, anbefales det, at virksomhedens medarbejdere 
bliver inddraget i hvordan de nye arbejdsmetoder kan forankres i virksomheden. 
Eftersom det er medarbejderne, der om muligt på egen hånd, skal arbejde med 
arbejdsmetoder i fremtiden.  
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9.1 Optimering af mentorforløb 
Erfaringsgrundlaget fra kapitel 7.6 definerer nogle byggeklodser, der kan bruges til at 
optimere, og udbygges på mentorforløbet. Ved evalueringen af mentorforløbet stod det 
klart, at der var mange måder, forløbet kunne forbedres. Rammerne og tidshorisonten 
for studiet har også påvirket omfanget og længden på mentorforløbet. Et forslag til en 
optimereret model af mentorforløbet i relationen til byggeprojektets faser, kan ses på 
figur 26.   

 

Figur 26: Optimeret mentorforløb, egen tilvirkning inspireret af (Elsborg et al., 2007) 

Før projektet og implementeringen af bottom-up ledelse er det er vigtigt, at 
mentorforløbet tilpasses og planlægges efter projektets, medarbejdernes og 
virksomhedens behov. Dette kan ske ved en behovs- og forventningsafstemning, hvor 
det besluttes, hvordan forløbet skal tilrettelægges. Som det blev foreslået af 4 
respondenter, ville det være en fordel, hvis mentorforløbet kørte fra projekts start til 
afslutning, på den måde er det en integreret del af projektet fra første spadestik. Ved 
projektstart foreslås derfor et opstartsmøde, i samme stil med det var blev afholdt på 
mentorforløbet, hvor forløbet og bottom-up ledelse forklares. Herefter vil mentorerne 
begynde at finde de nøglemedarbejdere, der kan trænes og oplæres i værktøjerne, og 
i at finde stadige forbedringer. Under forløbet vil der løbende være møder og blive gjort 
status på udviklingsprojekterne, som de forskellige medarbejdere beskæftiger sig med. 
Hertil kan udvikles en informationsplakat, der distribueres og være synligt udvalgte 
steder, f.eks. i skurvognen, som skal hjælpe til med at strukturere og give et overblik 
over de forskellige udviklingsprojekter, se figur 27 og bilag 12.  
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Figur 27: Informationsplakat for mentorforløb, egen tilvirkning 

På mentorforløbet i dette studie var det kun mentoren, der havde et overblik over de 
forskellige udviklingsprojekter. Men oversigts-plakaten kan gøre det transparent og 
gennemskueligt for de forskellige medarbejdere på projektet over hvilke 
udviklingsprojekter, der er i gang hvor langt de er nået og hvilke løsningsforslag, der 
er blevet implementeret. Plakaten tages i brug ved de gentagende møder, hvor den 
hjælper med at danne et overblik og kan bruges som en dagsorden, når der skal gøres 
status på de forskellige udviklingsprojekter. Samtidig er det også en måde at 
dokumentere, hvilke aktiviteter og løsninger der er undergået i løbet af mentorforløbet. 
Plakaten kan derfor senere anvendes til vidensdeling og erfaringsudveksling. Plakaten 
og de løbende faste møder skal være med til at forankre arbejdsmetoden som en 
naturlig rutine i arbejdet. Efter forløbet er slut skal der evalueres på, hvordan forløbet 
er gået, og hvad der blev opnået. Erfaringerne og lærdomme bør deles, 
tilgængeliggøres og gemmes i et erfaringsbibliotek for virksomhedens medarbejdere, 
sådan at det ikke går tabt. På den måde kan erfaringerne bruges til at optimere 
fremtidig mentorforløb, men hovedsageligt arbejdsprocesserne på andre 
byggeprojekter. Ligeledes kan informationen også distribueres til den relevante 
supportfunktion, som kan vurdere om forbedringstiltagene skal allokeres yderligere 
ressourcer samt bruge de konkrete løsninger i andre projekter eller afdelinger.  
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10 Diskussion 
Resultater fra mentorforløbet 

Resultaterne fra mentorforløbet har flere begrænsninger, som kom til udtryk under 
forløbet og igennem analysen af dataene. Mentorforløbet kan betragtes som et 
eksperiment med det formål at teste, om og hvordan, bottom-up ledelse kan 
implementeres i et projektteam på en byggesag. Eksperimentet havde et kort forløb på 
blot fire uger, hvilket begrænsede mængden af data, der kunne indsamles samt 
procesvarigheden. Der blev i et vist omfang indhentet empiri omkring hvad de 
forskellige aktører på respektive virksomhedsniveauer skulle facilitere for en succesfuld 
implementering af bottom-up ledelse, og tilsvarende identificeret hvilke muligheder og 
udfordringer som der er ved at praktisere bottom-up ledelse.  

Hvad angår implementering af bottom-up ledelse i virksomheden, kan mentorforløbet 
og de tilhørende interview og observationer kun give identifikationer om dette, men 
ikke komme med et fyldestgørende svar herpå. For at kunne komme med et mere 
fyldestgørende datasæt, der matcher problemstillingerne, vil det derfor være 
fordelagtigt, hvis mentorforløbet havde været over flere måneder og helst fra projekts 
start til aflevering. Generelt har studiet af samme årsag svært ved at dokumentere, 
hvordan bottom-up ledelse kan forankres i virksomheden. Forankringen omhandler, 
hvorvidt de implementerede ændringer forbliver og benyttes efter implementeringen, 
og efter at forandringsagenter trækker sig ud. Dette aspekt har studiet ikke kunne 
dokumentere tilstrækkeligt, men har igennem interview kunne danne et 
indikationsgrundlag for, vigtige elementer og faldgruber. Derfor kan der argumenteres 
for, at det korte forløb har skabt usikkerhed omkring validiteten af den indhentede data.  

Yderligere ville det styrke reliabiliteten i studiet, hvis mentorforløbet havde været 
afprøvet på flere forskellige projekter, med flere respondenter og ved forskellige 
entreprenørvirksomheder. Byggeriet er mange ting, og hvert projekt og 
projektorganisation er ofte unik. Dette studie har kun haft ressourcer, tid og mulighed 
for at inkludere ét casestudie fra et mindre projekt, og med få respondenter. At have 
et større og bredere datasæt kunne være med til at danne et bredere og mere 
troværdigt grundlag, og samtidig give mulighed for at sammenholde resultaterne fra 
dette studie. Derfor kan det begrænsede eksperiment ikke understøtte endelige 
konklusioner, der kan pålægges hele organisationen hos den involverede virksomhed 
eller generisk for hele byggebranchen. Men resultaterne kan betragtes som et 
vejledende og repræsentativt casestudie, som tilskynder til yderligere forskning på 
området, nærmere beskrevet i kapitel 12. Hertil kan det også nævnes, at studiet 
fremlægger gennemgående fælles træk i de interviewede personer, der kan betragtes 
med relevans.  
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Mentorforløbet som metode har en styrke i netop at være en eksperimentel 
fremgangsmåde, der har afprøvet det teoretiske grundlag i praksis på en aktuel dansk 
byggeplads. Dette har styrket troværdigheden af den indsamlede data, eftersom 
respondenter ikke blot er blevet interviewet, men også er blev observeret. Mentorens 
tilstedeværelse under forløbet har gjort det svært for de involverede respondenter at 
skjule de reale udfordringer, der var på byggesagen. Og det har givet respondenterne 
en dybere forståelse af de teoretiske koncepter, der bliver diskuteret ved interviewene, 
at de ikke blot har haft en dialog om de teoretiske koncepter, men også skal arbejde 
med dem i praksis. Dette har styrket forståelsesrammen om bottom-up ledelse for 
respondenter, og dermed givet dem bedre indblik i at kunne identificere muligheder og 
udfordringer ved bottom-up ledelse under forløbet. Mange af de erfaringer, beskrevet i 
kapitel 7.6, er erfaringer, som respondenterne oplevede igennem forløbet ved at 
undergå de forskellige udviklingsprojekter. Derfor kan der argumenteres for, at et 
mentorforløb, hvor teorierne bliver afprøvet i praksis, har været en god metode for at 
indsamle data fra praktiske håndværkere og formænd, der ikke har samme teoretiske 
vidensgrundlag for at kunne diskutere spørgsmålene uden en praktisk tilgang. Andre 
metoder som spørgeundersøgelser, eller interviews med bygningsarbejdere ville ikke 
have samme forbindelse mellem teorierne og afprøvning i praksis, hvilket ville øge 
usikkerheden for, hvor gyldige resultaterne ville blive.   

Mentorrollen  

I mentorforløbet fungerede mentoren både som forandringsagent, facilitator og i rolle 
som mentoren og har tilstræbt at være neutral og objektiv, gennem en anvendelse af 
en antropologisk fremgangsmåde til at indsamle data. Men dertil kan det nævnes, at 
mentoren havde en aktie i, hvordan projekt og forløbet udspillede sig. Det udfordrer 
troværdigheden af studiet, når samme person der skal facilitere mentorforløbet, også 
er den, som skal evaluere det.   

Selve mentorrollen, som beskrives som værende både coachende og rådgivende m.m. 
har under mentorforløbet været forestået af et individ, der ikke tidligere har været 
mentor. Og som derfor ikke nødvendigvis opfylder de krav og kompetencer, der 
kendetegner en god og erfaren mentor. Erfaringsgrundlaget, beskrevet i kapitel 7.6, og 
analysen viser, at det mentorforløb, der kørte på byggesagen, ikke har været det 
optimale mentorforløb, netop fordi facilitatorer og mentoren ikke havde prøvet at 
facilitere et sådan forløb før. Dette kan også have påvirket resultaterne og 
implementering af bottom-up ledelse på den respektive byggesag.  
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Interview med fag- og branchespecialister 

De kvalitative interview med de tre respondenter, fungerede som supplerede data til 
resultaterne fra mentorforløbet. Interviewene blev afholdt undervejs i studiet og som 
kvalitative undersøgelser. Der blev ikke interviewet nok respondenter til at kunne 
forelægge generelle konklusioner, baseret på respondenters svar, hvilket heller ikke var 
formålet. Formålet med interviewene var indsamle data fra de tre respondenter, der 
har haft betydelige roller inden for udviklingsprogrammer, der blev analyseret i kapitel 
2.3. Alle de interviewede respondenter har fungeret som enten facilitator eller haft 
medvirkning i udviklingsprogrammer, og har derfor et kendskab til de udfordringer de 
respektive udviklingsprogrammer indeholdt. Derfor har deres viden og erfaring fra 
udviklingsinitiativer, der slægter principperne fra bottom-up ledelse på, virket som 
understøttende til studiet. De interviewede respondenters viden har medbragt et 
bredere perspektiv på studiets problemstillinger, da respondenterne hver især har 
opfyldt facilitator- eller ledelsesroller og har i dem forestået udvikling og eller undergået 
implementeringen af diverse udviklingsprogrammer. Da mentorforløbet ikke omfavner 
data fra virksomhedsledelsen eller facilitatoren, har de perspektiver været vigtige og 
brugbare for at få et mere fuldkomment billede af, hvad de forskellige 
organisationsniveauer og roller i organisationen skal leve op til. Dog ville der med fordel 
kunne være interviewet flere respondenter for at have et større datasæt at analysere.  

Eksterne forhold 

Der er flere aspekter, som dette studie ikke har omfavnet, men som udgør en betydelig 
rolle i, hvordan entreprenørfirmaer tilrettelægger og udfører deres arbejde. (Møller, 
2020; Nielsen, 2020; Pedersen, 2020) nævner, at der i byggeriet er nogle tværfaglige 
udfordringer, der opstår, når forskellige aktører med egne målsætninger mødes og skal 
samarbejde. Projektorganisationen bliver sammensat på ny, på hvert projekt, hvilket 
gør, at de involverede ofte ikke har arbejdet sammen før. Entreprenøren og deres 
medarbejdere skal arbejde sammen med de andre aktører under projektet og er derfor 
påvirket af, hvordan samarbejdet fungerer aktørerne imellem. Yderligere bliver den 
interne projektorganisation også mange gange opløst efter fuldendt byggeprojekt, 
hvilket gør, at nye medarbejdere og projektledere skal starte nyt samarbejde. Dette 
beskrives af respondenterne som en betydelig faktor for, hvorfor viden har svært ved 
at blive forankret i byggeriet. Byggeriets udbudsform og rammebetingelser har også en 
betydning i, hvordan entreprenørerne udfører og planlægger deres arbejde (Nielsen, 
2020). Entreprenørerne konkurrerer ofte på billigste pris, hvilket påvirker, hvor mange 
ressourcer og tid der kan afsættes til udvikling af medarbejderne og organisationen, 
hvilket også blev understøttet af respondenterne fra mentorforløbet. Dette studie har 
dog ikke omfavnet det tværfaglige aspekt, udbudsform eller byggeriets 
rammebetingelser. Alle disse faktorer, som studiet ikke har analyseret, vil naturligvis 
have indflydelse på, med hvilken relevans, som analysen og resultaterne kan betragtes.  
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Validitet og reliabilitet  

Det har styrket validiteten af rapporten, at der både har været en mentorforløb og 
kvalitative interviews, da dette har skabt et bredere perspektiv, men især fordi nogle 
af problemstillingerne er blevet besvaret af respondenter fra begge 
undersøgelsesmetoder. Desuden er respondenterne ved mentorforløbet blevet 
præsenteret for formålet med studiet og bottom-up ledelsestilgang, med mulighed for 
at stille afklarende spørgsmål til mentoren. For at forbedre resultaternes validitet ville 
der med fordel kunne være anvendt endnu flere forskellige undersøgelsesmetoder, hvis 
data kunne sammenholdes og samlet set besvare problemformuleringen bedre. 
Ligeledes ville et stører og bredere datagrundlag indsamlet fra flere og forskellige 
projekter, igennem casestudies, skabe et stærkere empirisk vidensgrundlag. Så bias fra 
hvert unikt projekt fylde mindre og samtidig kunne mønstret af besvarelser vise sig, så 
”sandheder” kunne hænges op på mere end én datakilde. 

Eftersom alle byggeprojekter er unikke og kan være forskelligt organiseret, har det 
været vanskeligt at imødekomme reliabiliteten grundet studiets ressourcer og tid. 
Mentorforløbet blev undergået i en kort periode, og var påvirket af byggeprojektets 
daværende udfordringer og problemstillinger, derfor er det svært at vurdere om samme 
resultater havde været indsamlet, hvis forløbet var undergået senere eller før i forløbet. 
Resultaterne har derfor dannet et øjebliksbillede af situationen, og kunne derfor med 
fordel blevet indsamlet over en længere periode og havde involveret flere respondenter 
for at styrke reliabiliteten. For at imødekomme denne udfordring er respondenterne 
blevet interviewet ad to omgange, hvilket også har styrket forståelsesrammen for 
besvarelse af spørgsmålene. Spørgsmålene i 2. interviewrunde har ligeledes haft 
sammenhæng med 1. interviewrunde. Dog kunne respondenterne med fordel være 
blevet spurgt, hvorvidt de er enige i udsagn fra erfaringsgrundlaget, der blevet dannet 
under mentorforløbet, se kapitel 7.6. 

 



 
- 11 Konklusion - 

90 

11 Konklusion 
Hvordan kan bottom-up ledelse implementeres i entreprenørens 

byggeproces? 

Studiet har identificeret en række krav, som ledelsen, medarbejderne og 
forandringsagenterne med fordel kan opfylde, for at en implementeringsmodel vil blive 
succesfuld. Disse krav kan bruges til at danne rammerne for, hvordan en 
implementeringsmodel kan formes samt til at identificere faldgruber og fokusområder i 
den enkelte virksomhed. 

Studiet er dog ikke kommet frem til en generisk implementeringsmodel, der kan 
ibrugtages af alle entreprenørvirksomheder. Dette begrundes med, at byggeriet er for 
komplekst til, at én implementeringsmodel af bottom-up ledelse kan omfavne alle 
byggeriets forskellige typer af entreprenørvirksomheder. De varierer i størrelse og 
organisation og især forskellen i, hvordan de indgår i byggeprojekter i form af fag-, 
hoved- eller totalentreprise, hvilket har en indflydelse på, hvordan arbejdet er 
struktureret og udføres.  

Studiet har identificeret, at der for en succesfuld implementering af bottom-up ledelse 
er behov for praktiske værktøjer, som medarbejderne kan oplæres i og tage i brug. 
Forandringsagenterne skal sørge for, at de praktiske værktøjer bliver en naturlig del af 
arbejdsprocessen igennem regelmæssige aktiviteter. 

Ud fra evalueringen af mentorforløbet blev det indikeret, at mentorforløbet kun i mindre 
grad forbedrede medarbejdertilfredsheden og var med til at oplære dem i en ny 
ledelsestilgang. Derimod var mentorforløbet succesfuld i at danne rammerne for, at den 
viden og erfaring, som sjakket besad, blev aktiveret på det pågældende casestudie. Det 
kunne konkluderes igennem udviklingsprojekterne, at respondenterne var kvalificerede 
til at udføre stadige forbedringer i produktionen. Hvis forbedringsprocessen fortsatte, 
ville det over tid påvirke bundlinje og arbejdsmiljø positivt. 

1. Hvad skal de forskellige organisationsniveauer og aktører i virksomheden understøtte 
og facilitere for en succesfuld implementering af Bottom-up ledelse? 

Studiet kan konkludere, at ved en implementering af bottom-up ledelse er de forskellige 
organisationsniveauer og aktører i virksomheden gensidigt afhængige af hinanden for 
at lykkes. Dette gælder både implementeringsprocessen, men også at drifte den nye 
arbejdsmetode i fremtiden. Succeskriteriet for bottom-up ledelse er derfor ikke 
stærkere end det svageste led i organisationen. Der er i studiet specificeret diverse 
krav, som lederen, medarbejderen og mentoren skal opfylde for en succesfuld 
implementering af bottom-up ledelse.    

Det er vigtigt. at ledelsen tydeligt kommunikerer ud om, at bottom-up ledelse er et 
bevidst strategisk valg for at involvere medarbejderne til proaktivt at medvirke til at 
forbedre produktiviteten. På dem måde vil medarbejderne forstå, at ledelsen er 
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interesseret i og samtidig forventer, at medarbejderne engagerer sig proaktivt i at finde 
løsninger. Dette kræver, at medarbejderne er informeret om arbejdsmetode og trænet 
i at bruge den. Sammenspillet mellem de forskellige organisationsniveauer og aktører 
er essentielt for lærings- og forbedringsprocessen. Både det teoretiske vidensgrundlag 
og empirien bekræfter, at aktørerne på virksomhedens forskellige niveauer skal bidrage 
og arbejde for implementering af bottom-up ledelse, hvis tilgangen skal implementeres 
succesfuldt og fuldkomment.  

2. Hvilke muligheder og udfordringer er der ved at praktisere bottom-up ledelse?  

Bottom-up ledelse kan forbedre produktiviteten og dermed indtjeningen, igennem 
udførelsen af stadige forbedringer i produktionen. Ved at aktivere medarbejdernes 
viden og erfaring gennem en større involvering af dem i beslutningsprocesser, kan 
medarbejderne engageres og motiveres til at bidrage i højere grad. Og ultimativt 
anvende deres viden til skabe positive forandringer i deres egen arbejdsproces. Hvis en 
bottom-up ledelsestilgang implementeres, vil det skabe et rum for, at alle medarbejdere 
fra bund til top har muligheden for at komme med forbedringsforslag, og summen af 
virksomhedens viden, erfaring og effektivitet vil vokse.   

Grunden til at det ikke lykkes, er typisk manglende medejerskab og manglende tid. 
Virksomhederne bruger forholdsvist meget tid og ressourcer på at løse opståede 
problemer, baseret på mangelfuld planlægning og ineffektive processer og ikke 
understøttende systemer, samt et begrænset kompetenceniveau. Ved at identificere 
hovedårsagerne til problemer, b.la. gennem Gemba Kaizen, kan man løse problemet 
bæredygtigt ved at skabe processer, der understøtter en effektiv produktionen og 
samtidig skaber grundlaget for en forbedringskultur. 

3. Hvad skal der til for at bottom-up ledelse kan forankres blandt virksomhedens 
medarbejdere og anvendes i nye byggeprojekter? 

For at bottom-up ledelse kan forankres blandt virksomhedens medarbejdere kræver 
det, at der er en systematik med løbende aktiviteter, der opretholder de nye 
arbejdsmetoder. Studiet indikerer også, at der er behov for interne forandringsagenter 
til at drive udviklingen, og som efterfølgende også kan medvirke til at fastholde 
arbejdsmetoderne. Der skal skabes en permanent ledelsesstil og metode i hele 
organisationen, og ikke kun i udvalgte pilotprojekter, sådan at arbejdet med stadige 
forbedringer og bottom-up lederskab bliver en naturligt integreret del i den samlede 
byggeproces. Derfor har ledelsens ejerskab og mellemledelsens vilje og evne til at 
involvere og give en større grad af beslutningsmandatet til de udførende medarbejdere 
stor betydning for, at arbejdsmetoden forankres i virksomhedskulturen. Og samtidigt 
stiller det krav til medejerskab og samarbejdsvillighed fra medarbejdernes side til at 
indgå i et mere proaktivt samarbejde med større ansvar for at forbedre 
byggeprocessen.   
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Løbende information og rapportering, såvel oppefra og nedefra i organisationen, om 
væsentlige forhold og løsninger skal cirkulere i hele organisationen, således at alle 
forstår, hvorfor det er vigtigt at bidrage til det samlede resultat. Dermed kan der 
initieres en positiv forbedringsspiral, som forstærker bottom-up lederskabet og de 
stadige forbedringer i kulturforankringen. Først når ledere og medarbejdere holder 
hinanden op på, at bottom-up ledelse er en metode, som praktiseres konsekvent i alle 
processer på alle projekter, forankres arbejdsformen yderligere og nyansatte bliver 
automatisk oplært i, at ”sådan gør vi her” og i en bæredygtig kultur, der fastholder 
denne praksis.   
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12 Perspektivering 
Et bidrag til et større forskningsprojekt? 

Fundene og den empiriske data fra dette studie havde til formål at afdække nogle af de 
udfordringer og nødvendige elementer ved en implementering af bottom-up ledelse i 
byggeriet, og kan derfor bruges som et bidragende supplement til forskningsprojektet 
”Bottom-up Leadership – Afprøvning af mentorstøtte”. Dette forskningsprojekt skal 
foretages af AAU Build med kick-off i 2021. Forskningsprojektet har bl.a. til formål at 
afklare, hvordan bottom-up ledelse kan gennemføres i praksis, og hvordan 
mentorstøtten kan organiseres. Målsætningen i forskningsprojektet er at afprøve og 
gennemføre bottom-up ledelse igennem et mentorforløb på 10-20 cases med 4-8 
virksomheder i Danmark i løbet af de næste 10 år. I dette studie er mange af de samme 
problemstillinger blevet afdækket igennem mentorforløbet, dog i mindre skala. Alligevel 
kan erfaringer og data fra dette studie være relevante og bruges til at sammenligne og 
sammenholde med fremtidige data. Samt give inspiration til teser, der kan afdækkes 
med et stærkere empirisk grundlag.  

Opfordring til yderligere forskning 

Som beskrevet i diskussion er det empiriske datagrundlag for at kunne konkludere 
effekten af både mentorforløbet og bottom-up ledelse for begrænset. Resultaterne fra 
mentorforløbet stammer fra en lille forsøgsgruppe på et enkelt byggeprojekt. Byggeriet 
er mange ting, projekter og aktører er forskellige fra sag til sag. Derfor tilskyndes der 
til videre forskning og afprøvning af bottom-up ledelse på flere danske byggepladser 
med flere forskellige aktører, for at danne et bredere empirisk datasæt, der kan give et 
mere generelt billede og indikationer af effekten på bottom-up ledelse i byggeriet. 
Studiet opfordrer ligeledes til videre forskning af bottom-up implementering ved et 
mentorforløb. Det anbefales, på baggrund af respons fra forsøgsgruppen, at 
mentorforløb skal afprøves på byggeprojekter fra projektstart til projektslut for at få 
større validitet. Samtidig anbefales det også, at et bottom-up implementeringsforløb 
skal afprøves over flere måneder, og på større projekter med flere håndværkere end 
ved forløbet udført ifm. dette studie.  

Håndgribelige værktøjer  

Byggeriets aktører kan ofte betragtes som teknikere og praktikere. Det er derfor 
essentielt, at teorien og de teoretiskemodeller bliver konkretiseret, gjort forståeligt og 
letanvendelig for praktikere og fagfolk. Derfor bør videre forskning i bottom-up ledelse 
med fordel fokusere på udviklingen af praktiske redskaber igennem en oversættelse af 
teorien til konkrete værktøjer, der kan anvendes af byggeriets projektledere, formænd 
og håndværkere på byggepladserne. Denne rapport og mentorforløbet belyser 
vigtigheden af at afprøve de teoretiske modeller i praksis, både for at bekræfte eller 
afkræfte hypoteser og usikkerheden i teorien. Men især fordi det giver muligheden for 
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at tilpasse og forbedre det teoretiske grundlag baseret på ellers uforudsete 
problemstillinger og indflydelser, der belyses under de praktiske eksperimenter.  

Afprøvning af nye implementeringsmetoder 

Studiet belyser også det væsentlige i at have en god implementeringsmodel for 
integrering af nye værktøjer og viden i byggeriet. Derfor opfordres der også til 
forskning, der fokuserer på, hvordan ny viden, værktøjer og forandring generelt bedst 
kan implementeres og forankres, og gerne på tværs af byggeriets værdikæde og dets 
respektive virksomheder. Hvis der kunne opstilles modeller eller teorier, der kunne 
tages i brug ved implementering og normalisering af ny teknologi, viden og læring i 
byggeriet, ville dette også gavne alle i byggeriets værdikæde. 
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14 Bilag  
14.1 Bilag 1 - Interview 22.09.2020 Finn Pedersen 
Faglærer på EUC Nord (1986-) og facilitator på BygSol Nordjylland  
Spørgsmål om BygSol 

1. Kort beskrivelse af dig selv. Baggrund og hvad du på nuværende tidspunkt 
arbejder med?  

”Jeg startede som murersvend og arbejde 9 år som det, efter jeg blev udlært. Og der 
var jeg på små og store byggepladser hos små og store firmaer. Så blev jeg faglærer i 
1986, og har været det lige siden på EUC Nord, og har undervist murerlærlinge. Men 
på et tidspunkt kom jeg til at lave efteruddannelser, og så begyndte det tværfaglige 
aspekt at krybe lidt ind på én. Og så blev vi involveret i sikkerhed på byggepladserne, 
og også lidt kommunikation. Og næsten som sendt fra himlen, kom der det her store 
EU-projekt, som hed BygSol.”  

2. Kort beskrivelse af udviklingen af BygSol igennem de sidste 20 år? 

”Det var midler fra EU, der var med til at skabe projektet. Teknologisk Institut var 
tovholder på projektet, og det forløb fra 2003 til 2007. Og på det tidspunkt var det jo 
et Københavner-projekt i den forstand, at det foregik på Sjælland. Men man begyndte 
at brede det ud til hele landet, og der bad vi (EUC Nord, red.) om at komme med. Og 
i første omgang var vi med på sidelinjen på et projekt. Det var BygSol i stor stil med 
partering og BygSol møder. Men det kan vi ikke spille med heroppe i Nordjylland, ikke 
i den udstrækning, da det kræver nogle større projekter. Reelt har vi jo kun en stor 
byggeplads for tiden, og det er Universitets Hospitalet. Og det har jo været sådan 
altid, så vi har gennem tiderne tilrettet BygSol, til det vi kalder den ”Nordjyske 
model”. Og vi fik så senere vores egne projekter, hvor vi kørte den her model. Vi har 
egentlig hovedsageligt leveret til bygherrerne, der har været interesserede i at få en 
god proces. Og der har så været i flere tilfælde, at bygherren skrev i 
udbudsmaterialet, at BygSol var en del af projekt- og tilbudsgivningen, sådan at de 
forskellige aktører forpligtigede sig til det.” 

”Bygherren kunne se og forstå formålet med det og ville gerne være delagtige. Men 
der var en masse små entreprenører, der syntes, at det var spild af tid at mødes og 
snakke. Man kan godt forstå, at en lille murermester ser praktisk på det og kan se, at 
der sidder 4 murersvende og snakker, så tæller han hurtigt den timeløn op. Og 
bagefter er det rigtigt svært at sige, om han har fået pengene tilbage. Det gælder for 
alle entreprenørerne, og det har været vores udfordring på BygSol. At man ikke har 
kunne bevise, at byggeriet gled mere gnidningsfrit, når vi lavede projekter, fordi der 
var jo ikke noget at sammenligne med. Det er jo altid one-of-a-kind. Så den 
dokumentation kommer vi aldrig at være i stand til at stille med. Men vi fandt nogle 
bygherrer, som troede på det. Jeg arbejdede også i lang tid med én fra MTH på et 
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BygSol projekt, og så spurgte jeg ham ”Hvordan dokumenterer I det?”, og så sagde 
han, at det kunne de heller ikke, men de troede på det. De kunne mærke det, havde 
en følelse af, at tingene blev nemmere. Efter det store EU-BygSol-projekt sluttede i 
2007, og alle pengene var brugt, fandt vi så en anden model, som vi ville kører 
heroppe i Nordjylland. Og den har vi så solgt, i hvert fald hver gang, at Hjørring 
kommune har bygget noget stort, som teater og haller. Og flere andre bygherrer har 
vi hjulpet med BygSol. Og så har det været den nordjyske model.”   

a. Hvad var grunden/formålet til at man startede initiativet?  

”For vores vedkommende på EUC Nord var det jo, fordi vi føler, at vores funktion er 
at forsyne byggebranchen med viden og lærdom. Vi gik ikke med i projektet, fordi 
der var penge med i det. Det var rent og skær for at yde en service til 
byggebranchen, hjælpe dem med bedre kommunikation samt bedre 
byggeprocesser.”  

b. Hvad har din rolle været i BygSol? 

”Jeg var facilitator og havde en neutral rolle, med fokus på at samle alle om det 
fælles mål. Men mit arbejde som facilitator var kun vedrørende samarbejde og 
kommunikation.”   

3. Hvordan har BygSol fungeret i praksis?  

Den Nordjyske model går egentlig ud på, at vi i starten forsøgte at holde et kickoff 
møde for alle. For bygherren, ingeniøren, arkitekten og entreprenøren. Og så prøvede 
vi at få alle de medarbejdere, der skulle arbejde på byggepladsen, med, men det var 
en udfordring for entreprenørerne, fordi i starten går der jo stort set kun jord- og 
betonfolk. Så har maleren og elektrikeren ikke en chance for at vide, hvem de skal 
sætte på den sag af håndværkere, flere måneder ude i fremtiden. Så de ville jo rigtigt 
føle, at sådan en dag med kickoff møde er spild af tid. Så derfor endte vi med at gøre 
det, at vi startede først BygSol projektet, da man var færdig med råhuset. Fordi det er 
kun en entreprenør, der gør det, og efterfølgende begyndte det at strømme ind med 
mange flere entreprenører. Og det er dér, det bliver kompliceret, når der kommer 
mange faggrupper. Og så holdt vi kickoff møde. Det er den dag, hvor bygherren 
fortæller om sin drøm, hvad han regner og håber, der kommer ud af det. Så kan de 
andre aktører se, hvad målet er, hvad der arbejdes imod, og så skaber man et fælles 
mål på byggesagen. Efter det fortæller arkitekten, hvorfor der er gjort, som der er. Og 
så kommer ingeniøren og fortæller om konstruktionerne. Og så har vi sat 
håndværkerne sammen i tværfaglige grupper, og de har fået mange tegninger. Så 
sidder de og drøfter det, de har hørt om formiddagen, og efter en time skal de komme 
frem med nogle bud på, hvor der kommer nogle udfordringer. Hvis der er noget af det 
tegnede, de ikke mener kan udføres, så diskuteres det sammen med arkitekten og 
ingeniøren. Sådan, at det, håndværkerne har kunnet forudse af udfordringer, tager 
man hånd om før, man går i gang. Og så har vi til sidst blandet de forskellige aktører i 
grupper, og bedt dem om at diskutere, hvad det er, der skal til for at gøre det her til 
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en god byggeproces, en god og sikker arbejdsplads. De udsagn, de kommer med, 
bliver så hængt op forskellige steder og bliver levereglerne for byggepladsen. Og det 
er faktisk lidt fantastisk, at man igennem en plakat kan hænge folk op på, at det er vi 
blevet enige om med hinanden. Jeg kan godt forudse, hvad der kommer til at stå på 
de dér plakater. Som respekt for hinandens fag, sikkerhed før økonomi og alt det, 
som vi alle ville sige, hvis vi skulle sige det rigtige. Men de siger det i fællesskab, og 
det er det vigtige. Efter kickoffmødet har vi ca. hver tredje uge holdt et BygSol møde, 
der foregår på byggepladsen. Det kræver også, at der er et skur, hvor alle kan 
samles, og det er væsentligt, men jeg ser også nu, at der er flere byggepladser, der 
har et fællesområde/kantine. Så faggrupperne ikke sidder hver for sig eller i deres 
biler. BygSol mødet foregår typisk ved en formiddagspause, hvor håndværkerne 
alligevel skal ind i skuret. Bygherren kommer normalt med kaffe, men jeg plejer at 
prøve på at få arkitekten til at lave kaffen. Det er sådan et smart trick, fordi så har 
han ligesom gjort lidt, fordi det er ofte ham, der bliver jagtet. Men bygherren, en 
repræsentant fra arkitekten, ingeniøren og så den daglige byggeleder skal være til 
stede. Jeg faciliterer bare mødet, og jeg tror, at det er vigtigt, at det er en person, der 
ikke har aktier i byggeriet, der faciliterer møderne. Fordi jeg bliver en neutral person, 
hvis det er en af byggelederne, så kan der godt sidde nogle og tænke, at 
vedkommende har en skjult agenda. Men mødet foregår ved at bygherren byder 
velkommen og fortæller, hvordan det går. Jeg har haft svært ved at få bygherren til 
også at sige, hvis der er noget, der går skidt, fordi de ofte gerne vil have et godt 
møde, så siger de, at tingene går godt. Men det er vigtigt at snakke om problemerne, 
og det man må forstå er, at der altid er en grund til, at tingen går galt. Og det er jo 
godt at kende og forstå den grund, og at alle ved det. Efter bygherren, så kommer 
fortæller byggelederen om status og siger, hvor fokus skal være de næste par uger. 
Og det beder vi så håndværkerne om at sidde og fundere over, hvor de tror, at det 
kan gå galt. BygSol møderne plejede at vare 1-1½ time. Princippet er, at alle skal 
høres, så jeg synes, det er vigtigt, at alle håndværkerne bliver inviteret, og at det ikke 
kun er formændene. Men det er ikke sådan, at alle får taletid, for det er ikke 
nødvendigt. Som det sidste beder vi faggrupperne om at snakke med hinanden om, 
hvad de har for udfordringer, og hvor de behøver hjælp. Sådan et møde er jo Guds 
gave for en byggeleder, mener jeg. Der får han muligheden for at kommunikere 
budskabet ud til alle på en gang, alle har hørt det samme og det er en måde at 
opbygge et fælles hold. Og når man har en ordstyrer, i form af facilitatoren, så 
snakker de jo ikke i munden på hinanden, de sidder og lytter. Når jeg har været 
ordstyrer, så var min fornemmeste opgave, at alle, der havde noget på hjerte, kom til 
orde. Derfor har jeg ofte kommet et par timer før på byggepladsen og gået rundt og 
snakket med de forskellige. Til mødet ville jeg så spørge nogle af de grupper, jeg 
havde fornemmet, havde problemer, om der var noget, som de ville sige.”  

4. Hvordan praktiseres BygSol nu og i hvor høj en grad? 

”Vi har ikke nogen projekter lige nu, og jeg tror, at det dør ud. Fordi når jeg sådan 
kommer på byggepladser rundt omkring, f.eks. på det nye stadion, der indførte man 
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noget, der hed spånplademøder hvor man hver morgen mødes kl.07.00. Så er der en, 
der står med en spånplade og en ny tegning. Og det er jo en afart af BygSol, fordi 
man samles og bruger kort tid på at snakke de forskellige udfordringer igennem. I 
Sindal Varmeforsyning indførte man noget, der hed toolbox talk, hvor man står på en 
værktøjskasse og siger det samme. Det var også hver anden dag. Så det lever derude 
i andre former i et eller andet omfang, men vi ser ikke noget på samme skala som 
BygSol mere.”   

5. Hvordan praktiserer du BygSol? 

”Vi lærer ikke ud af BygSol principperne på EUC Nord. Mit hovedfokus var lagt på 
bygherren, og jeg tænker jo også, at selvfølgelig skal en håndværker vide, at det her 
findes. Men det er jo ikke en håndværker, der skal komme på en byggeplads og sige 
”jeg synes, at vi skal lave BygSol.”. Det skal komme oppe fra ledelsen. Men det er 
godt at have nogle håndværkere, der tør spille med. Vi har lavet BygSol tiltag herpå 
skolen, og vi har lavet noget for lærerne, så i en eller anden grad smitter det af. På 
vores grundforløb 1, der holder man BygSol møder i undervisningen. Og der hænger 
også plakater, hvor der står, at de skal være gode til at samarbejde og rydde op. Det 
er jo det samme, som vi havde på BygSol-sagerne, så det smitter endnu af på vores 
bygge- og anlægsskole. Men det er ikke et skemalagt fag.”   

6. Hvad var de største lærdomme fra BygSol? 

”Det hele handler om at inddrage al den viden, der er til stede. Lederen skal lytte til 
sine håndværkere og til de andre aktører. Vi skal være gode til at kommunikere med 
hinanden, og der har man som leder et ekstra ansvar i at sørge for, at folk bliver hørt. 
Jeg synes, at BygSol har medvirket til, at der ikke er så mange, der går rundt med 
”skyklapper på” ude på byggepladsen, og at der er kommet en større forståelse for 
hinanden. Der er nogle gange nogle akkordsjak, der kun tænker på at optimere deres 
egen proces og er ligeglade med de andre. Men jeg har også oplevet akkordsjak, der 
har sagt, at jo bedre det går på byggepladsen, jo flere penge tjener de. Fordi så er 
der ikke så mange forhindringer. Men jeg synes, at BygSol har fået taget ”nogle 
skyklapper af”, fordi det medbringer gennemsigtighed og åbenhed for de ting, der 
sker i byggeprocessen. De eneste, vi ikke har blandet os i, er økonomi, men det har 
været arbejdsmiljø, kommunikation, samarbejde og måske planlægning.” 

”Vi havde et projekt, hvor der var en gruppe af håndværkere, der var udenlandske, 
hvilket resulterede i, at de ikke var en del af den her BygSol-proces og samarbejdet. 
Og det var tydeligt, at de fik og havde flere problemer end de andre, og viste igennem 
projekt at det var vigtigt at alle deltager.” 

”Jeg fornemmer, at de steder, vi har været, har der været en tro og et forsøg på at 
kommunikere godt. Og så kommer samarbejdet jo efter. Og dér tror jeg, at BygSol i 
min opfattelse var med til at skabe en god kommunikation og styrke samarbejdet, og 
at det ene medfører det andet. Det tror jeg også gik op for aktørerne.”  
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”Men som jeg ser det nu, så går jeg med en fornemmelse om, at alle de her smarte 
digitale værktøjer har nogle begrænsninger. Min påstand er, at når mennesker samles 
og skal arbejde sammen tværfagligt, så sker der nogle ting, som computeren ikke kan 
følge med i. Og det skal en byggeleder være rigtig god til at fange det.”  

7. Har lærdommene rodfæstet sig? Benyttes de stadig? Hvis ikke, hvorfor? 

”Altså nogle af lærdommene lever jo videre i ændrede former, som spånplade-møder 
og toolbox talks. Så det findes i andre former og bliver måske anvendt af nogle af 
dem, der var med i BygSol. Jeg tænker, at der kan være to grunde til, at det ikke 
benyttes særligt meget længere. Akademikerne har en teoretisk viden, og den er fin, 
den kan slet ikke undværes, men de har ikke? oplevet så meget som håndværkerne 
har. Og de to ting spiller ikke så godt sammen. Hvis jeg skal sige det groft, så har jeg 
oplevet en ganske ung byggeleder, der kom med en masse papirer og programmer på 
computeren, og så trykkede han ”enter” og forventede, at så kørte byggeriet. Han 
kom til byggemødet hver 14. dag. Så akademikere, der ikke forstår, at alle dem ude 
på pladsen, er dygtige og bør inddrages. Og den anden side af mønten er de 
håndværkere, der synes, at det er spild af tid og ikke kan se værdien i at mødes og 
være fælles omkring byggeriet. Og lige nøjagtig de her to ting, at akademikerne og 
håndværkerne er i to forskellige lejre med to forskellige opfattelser af, hvad der er 
vigtigt, gør, at BygSol principperne har svært ved at overleve. Så der er måske et 
kulturproblem, fordi jeg syntes nogle gange det er lidt svært at få alle med. Der er 
nogle kulturrødder, der er svære at overkomme, især synes jeg at have oplevet det 
ved gamle murermestre, der ikke gider deltage. Men så kommer der jo andre ting 
som Lean Construction og Trimmet byg. Men jeg ved da om ét firma, der holder 
kickoff møder stadigvæk. Og så kan jeg egentlig godt slå mig til tåls med, at så har vi 
fået sat noget i gang.”  

”Jeg tror også, at man er presset på tid, det er hvad, der bliver sagt ude på 
byggepladserne. At de ikke har tid til at holde møderne.”  

8. Som en del af BygSol initiativet satte man flere forskellige 
implementeringsplaner i gang. 

a. Hvilke implementeringsmetoder var mest succesfulde? Hvad virker og 
hvad virker ikke? 

”Jamen, det var jo de her Kickoff møder og BygSol byggepladsmøder, de fungerede 
rigtigt godt og synes jeg opfyldte formålet, nemlig at skabe et fælles forum og et 
fælles mål. Vi i den nordjyske model var jo aldrig rigtig med til den helt store 
implementering af BygSol med partnering. Vi solgte en nordjyske model, der er mere 
fokuseret på håndværkerne. Hovedparten af håndværkerne er kommet efterfølgende 
og har sagt, ”Det var godt, at vi gjorde det”, men lige når det startede op, og man 
skulle bruge en hel arbejdsdag uden produktion, så er der mange håndværkere, der 
tænkte, at de allerede var bagud. Og fokuserede man på, at det kostede penge. Så de 
fleste har sagt, at det er godt. Men de tager heller ikke initiativet selv, så jeg tror, at 
det skal komme fra bygherre eller hoved/totalentreprenøren.” 
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9. Hvor i organisationen kommer nye tiltag eller forslag til ændringer fra på 
BygSol-sagerne?  

”Det kommer an på, hvad det handler om. Sådan noget som arbejdsmiljø har altid 
været et vigtigt punkt på BygSol-møderne, og der har håndværkerne været gode til at 
komme med forslag til. Der er de ofte også bedre til end byggeledelsen. Så 
arbejdsmiljømæssigt er der kommet mere fra håndværkerne. Men det jeg synes er 
det væsentlige er, at man skaber et forum, hvor det er muligt at både ledelsen og 
håndværkerne kan komme med forslag, og alle har chancen for at blive hørt. Og man 
bliver hørt af alle deltagende.” 

Spørgsmål om Bottom-up ledelse 

10. Hvordan vil du definere bottom-up ledelse i byggeriet? 

Det handler jo om at inddrage håndværkernes viden. En byggeleder, der anvender en 
bottom-up ledelses tilgang, formår at lytte til folkene, skabe en gensidig tillid og 
formår at lede uden at diktere. Jeg tror også, at bottom-up ledelse, og det vi prøvede 
i BygSol, var at skabe en åbenhed og gennemsigtighed. Det handler om inddragelse, 
og at vi får et forum, der tillader den inddragelse. Så kan dem, der har noget på 
hjertet, byde ind og blive hørt. Men det kræver, at man mødes og frembringer ting, 
som man er i tvivl om, og få håndværkernes synspunkt på det. Men man kan ikke 
bare slippe kontrollen som leder, så man skal på en eller anden måde bevare 
kontrollen uden at være en tyran.   

11. Hvad er forskellen på en traditionel murermester og en 
murermester, der anvender en bottom-up ledelsestilgang? 

”Forskellen er nok, at han lytter til folkene og har tillid og kender deres formåen og 
deres begrænsninger. Og det er jo stort. Man skal holde møder med de forskellige 
aktører og forstå at inddrage dem. Men man skal også holde møder med 
håndværkerne og spørge hvad de syntes om planen. I samme øjeblik man henvender 
sig til dem, så har man jo vundet rigtig meget. Det er jo at inddrage deres viden på 
en seriøst vis.”  

12. Hvilke fordele og ulemper er der ved bottom-ud ledelse i 
byggeriet? 

”Der er også en udfordring i, at når der starter et nyt byggeprojekt er det en ny 
bygherre, nye projekterende og i ,et helt nyt hold, der skal bygge det. Og der er 
måske ikke nogen af dem, der har prøvet det før. Så det er jo lettere, hvis alle kendte 
hinanden og havde arbejdet sammen før. Men i byggeriet skal man spille sammen 
med nogle andre, one-of-a-kind hver gang. Og samtidig med, at den konstellation 
ændrer sig hver gang, så vælger man jo altid det billigste i licitationen. Sven 
Bertelsen udtalte jo, at det var en af byggeriets store udfordringer, at man altid køber 
det billigste. Det gør man jo ikke som privat person.” 
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”Jeg har jo prøvet komme ned på en byggeplads som facilitator, hvor der var en 
murersvend, der var bekymret for, om en anden faggruppe kunne nå at blive færdig 
til tiden. Og dette snakkede han så med mig omog spurgte mig, hvor lang tid jeg 
troede det ville tage, fordi han var bekymret. Så foreslog jeg, at han kunne da bare 
spørge den her faggruppe om, hvor længe det ville tage, fordi han var sådan en 
forsigtig type. Det resulterede jo i, at de to faggrupper snakkede sammen og kom til 
en fælles forståelse. Det viste, at håndværkerne og formændene sagtens kan løse og 
samarbejde ude på byggepladsen. Samt at de måske bare behøver at blive opfordret 
eller motiveret til at gøre det, for at det kan lykkes.”   

”Der kan måske være en fordel i, at håndværkerne kan kommunikere med hinanden 
uden at gå igennem kommandovejen med projektlederen. Men så står du i den 
udfordring, at der er en byggeleder, der ikke ved, hvad der foregår. Så der skal man 
sikre sig, at den beslutning bliver accepteret og kommunikeret til lederen. Så 
selvfølgelig kan de lave aftaler indbyrdes, men der er jo én, der skal have overblikket. 
Fordi det kan jo have indvirkning på noget andet. Men jeg tror ikke, at det er en 
uoverkommelig udfordring, og i BygSol oplevede vi nogle gange, at ledelsen sagde, at 
der var rigtig mange småting, der slet ikke kom ind til dem, fordi håndværkerne 
havde løst det indbyrdes. Men hvis det har indflydelse på en tidsplan, er man nødt til 
at kommunikere det. Så det kræver måske, at håndværkerne skal have et større 
overblik over byggesagen.” 

”Vi har jo også oplevet i BygSol, at der er har været nogle projektledere eller 
ingeniører, der tænkte ”Vi er klogere end håndværkerne” og derfor har jeg gjort 
meget ud af at komme i mit murertøj og tage håndværkernes parti. Fordi så tænker 
de, at de har en allieret, som de kan støtte sig ved, og så er det netop, at de har 
nemmere og mere lyst til at bidrage. Fremfor hvis de skal henvende sig til en 
projektleder, der ser ned på dem. Så man skal ikke være tyran eller diktator, men 
stadig være autoritær. For når sagen opgøres, er det ikke håndværkerne, der står 
med ansvaret.”  

13. Hvad kræver det af medarbejderne og virksomheden, hvis man 
forsøgte at benytte bottom-up ledelse i byggeriet? 

”Jeg tror, at man skal være robust som byggeleder. Fordi man kan jo ikke bare slippe 
styringen, fordi man tænker, at nu kommer håndværkerne med den viden, og den 
skal de bare have lov til at bruge. Der er jo viden begge steder fra der skal spille 
sammen, og det er det, som er kunsten. Og derfor skal man som byggeleder være 
autoritær, fordi det er jo byggelederen, der skal tage beslutningerne, men man kan 
stadigvæk godt søge de gode løsninger hos håndværkerne. Så jeg tror ikke,  
håndværkerne skal kunne løfte det hele uden ledelsen. Måske vil det netop kræve 
endnu mere af lederen i en bottom-up sammenhæng, fordi han skal kunne tage 
beslutninger, men samtidig inddrage håndværkerne. Det er en balancegang, fordi det 
kan lynhurtigt komme til at koste penge, hvis man slipper kontrollen. Når 
håndværkerne får mere ansvar, skal de også kunne bære det ansvar, så det ikke 
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kører af sporet. Så det er en balance med ikke at slippe kontrollen, men stadig lytte til 
de håndværkerne, fordi deres viden har en værdi.”     

”Og så er der viljen til at samarbejde og kommunikere. Jeg tror også, det er meget 
person betinget, for at det kan lykkes. Der skal være en lille flok eller en leder, der 
har evnen til at skabe tillid, god til at lytte og som kan danne sig et overblik. Og det 
er noget af en person.” 

a. Hvilke forhold skal være opfyldt for at det kan lade sig gøre? 

”Jeg tror, at man skal rykke sig væk fra at fokusere på timepris og på at få det 
laveste tilbud i licitationen. Branchen er gennemsyret af at alt, der handler om 
penge, og det gør det svært at fokusere på processen. Håndværkerne har svært 
ved at se værdien i BygSol-møder og samarbejdet. Bygherren vælger det laveste 
tilbud, så ofte har entreprenøren ikke det store råderum.” 

b. Hvad ville du mene er særligt vigtigt at have fokus på ved 
implementering? 

”Det er jo meget forskel på en byggeplads, hvor der er 25-30 håndværkere og en 
hvor der går 300 mand hver dag. Og der kan man jo ikke på samme måde holde 
møder og drøfte tingene igennem. Så man skal finde en måde at kommunikere på, 
der passer til byggesagen. Og så man kan få involveret de relevante. Information 
er rigtig vigtig, for hvis man ikke forstår hvorfor tingene sker, så er det svært at 
danne sig et overblik og forstå de andre aktører eller kollegaer. Så uvidenhed duer 
ikke.”   

”Jeg tror, at der er en kultur ændringen er på vej. Jeg kan godt forstå, at du 
spørger til, om vi underviser om det her, fordi det bør også være en del af 
undervisning. I vores skole har det smittet lidt af på lærere og undervisere. Vi 
forsøger at have et miljø, hvor alle er fælles. Men jeg tror heller ikke, at vi når mål 
med det.”  

c. Hvordan kan man opnå et øget engagement og motivation fra formænd 
og håndværkere? 

”Det er involvering og tillid. Vise dem, at man kan bruge deres viden. Og det gør 
man igennem møder og kommunikation. Så hvis man som leder involverer og viser 
tillid, så tager håndværkerne også mere ansvar. For hvorfor skulle en medarbejder 
påtage sig mere ansvar, hvis vedkommende ikke fik lov til at bestemme mere eller 
gøre en forskel.” 

”Guleroden er jo de her 12 milliarder, det koster i fejl og mangler om året. Hvis 
man kunne få en procentdel, er det værd at kæmpe for som virksomhed. Man har 
altid forsket i, hvorfor sker det og hvorfor går det galt. Jeg tror, at halvdelen af de 
milliarder kunne mitigeres, hvis man var bedre til at kommunikere og samarbejde. 
Der er ingen tvivl om, at byggevirksomheder kan optimere deres processer.”  



 
- 14 Bilag - 

110 

d. Hvad er byggeledelsens rolle i bottom-up ledelse, og hvad skal de sørge 
for? 

”Det er ledelsens rolle at være dem, der fremlægger informationer til 
håndværkerne og skal opfordre dem om at bidrage ved at inddrage dem. Og det 
foregår jo ret simpelt ved, at byggelederen blot kommer med en tegning og spørger 
håndværkerne, hvordan de tror, det bedst gribes an. For så får du udnyttet den 
viden og erfaring de har, fordi de har set det så mange gange. Der tænker jeg, at 
ledelsen har et ansvar og måske skal være dem, der tager initiativ til at anvende 
den viden, der findes i sjakket. Det kan også være ved møder, hvor man 
frembringer udfordringer eller andet. Der kan jo også være ting, som man som 
byggeleder ikke er i tvivl om, men som håndværkerne har en bedre løsning på, og 
det er egentlig det, man skal prøve at få fat i. Og det kan kun gøres ved at man 
kommunikerer, tovejs.” 

”Coaching som et værktøj er også guld værd, for man kan stille nogle spørgsmål, 
der gør at folk kommer i gang og bliver motiveret. Jeg tror, at mange byggeledere 
ville have gavn en coaching uddannelse. Fordi det kan hjælpe med at styre dem i 
den rigtige retning.” 
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14.2 Bilag 2 - Interview 08.10.2020 Hans Ulrik Møller  
Markedschef, Titan nedbrydning A/S 

Spørgsmål om BygSol 

14. Kort beskrivelse af dig selv. Baggrund og hvad du på nuværende 
tidspunkt arbejder med?  

”Jeg var chef for erhvervsuddannelser inden for byggeri og anlæg på EUC Nord. Og nu 
er jeg markedschef for Titan Nedbrydning A/S. Markedschef med fokus på bæredygtig 
vækst og bæredygtighed ud fra et klimastandpunkt, fordi vi er i en farlig branche. 
Både fordi man arbejder i højden og med tunge løft, men også fordi vi beskæftiger os 
med en masse forurenede byggematerialer. Dem skal vi sortere fra og derfor enten 
brændes eller deponeres. Så hvis man vækster skylder man jo at tage et grundigt 
hensyn til de folk, der står i forreste linje og arbejder med alle disse giftige materialer. 
Bæredygtigheden ligger i, at man arbejder under hensyntagen til det omgivende 
miljø, altså man får sorteret rigtigt, og man har et godt arbejdsmiljø og passer på 
vores folk, så de ikke sætter deres helbred over styr. Jeg har arbejdet i Titan 
Nedbrydning siden august 2020. I forhold til bæredygtighed kører vi hundredvis af 
tons af byggeaffald til deponi, forbrænding og nedknusning, og det, der skal 
deponeres, kan der ikke ændres på, men alt det andet kan man sætte spørgsmålstegn 
ved. Kan det ikke komme i recirkulation igen? Og spørgsmålet er så, hvordan man lige 
gør det. Og jeg tænker som udgangspunkt, at det må være et forretningsområde, 
fordi vi står med alle de her materialer, som vi smider væk, så vi bør undersøge, hvad 
der er af værdi, og hvilket marked, vi kan henvende os til med de her materialer. Så 
det er egentlig det, der er min opgave, at få det marked formaliseret og få 
organisationen til at arbejde i den retning, at man ser det her som en relevant 
forretning. Og det er noget, alle forventer vil komme til at fylde mere og mere inden 
for en periode af 10 år. Så vi arbejder på at være en del af det marked og endnu 
bedre, så vil vi gerne være first-mover på det. Som et eksempel kan jeg nævne, at vi 
er meget optaget af, at man ikke sidder i sin egen osteklokke og tænker, hvordan 
man kan komme videre med det her områder. Men at man indgår i nogle relationer 
med andre, som f.eks. nedbryderne, arkitekten og ingeniøren og så drøfter de her 
muligheder, og der ligger også noget BygSol tænkning i det. For hvis man står i den 
her gruppe af forskellige aktører, så sker der jo noget forskelligt i hovederne på hver 
især, og det er sådan set de her tanker, som udvikler sig til noget, man ikke havde 
troet. Så vi står i dag med et konkret orangeri, der er lavet af genbrugsmursten, 
termoruder og genbrugstagsten. Det har vi lavet et koncept på, og så kan man, hvis 
man er interesseret i at arbejde med CO2 reduceret byggeri og i et orangeri, så kan 
man købe et sådan ét. Og det er vores prototype på en forretningsmodel, vi gerne vil 
udvide på og optimere arbejdsprocesserne omkring. Men drømmen er, at vi kan flytte 
det fra enkeltstående tilfælde til en forretning. Så det er et nyt marked vi skal ind på, 
og alle materialerne kommer fra vores hovedforretning.” 
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15. Hvordan har man i virksomheden praktiseret BygSol?  

Vi praktiserer det formentlig som de fleste andre entreprenørvirksomheder. Der er jo 
en kommunikation i forvejen, og alle er organiseret med en ledelse, projektledelse, 
entrepriseledere, nogle teamledere (sjakbajser) og nogle håndværkere. Men alle 
virksomheder er jo organiseret på den måde. Så der er jo en kommunikation ned 
igennem og i et eller andet omfang frem og tilbage. Jeg tror ikke, at der er nogen 
firmaer, hvor man benhårdt kører top-down. Jeg har været på byggepladser i 
Tyskland, hvor man har det fineste skur på byggepladsen, og der sidder 
projektlederen, og han sidder der med pænt tøj og alle tegningerne. Han går ud og 
fortæller alle håndværkergrupperne, hvad de skal lave, og ham har de respekt for. 
Han kigger ned på dem, og de gør som de får besked på. Og jeg tror ikke engang det 
er særligt karikeret, men det er en udbredt top-down måde at lede på, og den tror jeg 
simpelthen ikke ville gå herhjemme. Så det ligger allerede implicit i vores måde at 
arbejde på, at vi snakker sammen og lytter interesseret til, hvad alle har at bidrage 
med. Jeg tror forskellen ligger mere i, hvorvidt man har systematiseret det og 
struktureret det og måske i bund og grund værdisat den stemme, der kommer fra 
håndværkerne.”  

”Da vi (EUC Nord) havde den nordjyske koncept af BygSol og præsenterede det for en 
virksomhed, skulle man tage stilling til, om man skulle have et BygSol møde hver 14. 
dag eller hver måned. Og ellers var det et spørgsmål om at samle alle aktører på 
projektet. Og så sad man sammen en time og snakkede om projektet og gennemgik 
de forskellige problemstillinger.  Det her med metodisk at inddrage og benytte 
håndværkernes viden var lige præcis det, Finn Pedersen (interview 1) var rigtig god 
til. Og jeg tror, at når Finn har været succesfuld med det, så er det også, fordi Finn er 
den, han er. Fordi folk vil gerne lysne op og bidrage med en positiv tone med i det her 
BygSol forum med Finn som facilitator. Men jeg har også kendskab til, at andre har 
forsøgt uden at nå det samme resultat. Jeg tror, at i det der med at facilitere så 
mange forskellige grupper, er evnen til konflikthåndtering vigtig. Det, Finn lavede som 
facilitator, er jo det her med at løse konflikter, før de opstår. Tømmerne, der bliver 
sure på malerne, fordi de ikke respekterer og viser hensyn til hinanden. Så alt det der 
har konfliktpotentiale i sig, og det er jo facilitatorens dagsorden. Og i tillæg prøve at 
kigge en eller to uger frem og se hvilke sten, der ligger i vejen.”  

”Hos Titan Nedbrydning har vi en god arbejdskultur og lytter til medarbejderne. Jeg 
kan nævne eksempler på, at vi har nogle dygtige og engagerede teamledere, der 
tager ansvar og som løser tingene. Når man kommer ud på byggepladsen, så har de 
udtænkt og løst problemerne. Og de har stor værdi for virksomheden, og de kender 
godt betydningen af arbejdet frem mod de der løsninger, fordi der er penge i det. Man 
reducerer spildtid med at træffe de rigtige beslutninger. Det har jeg mange eksempler 
på, at de gør i forvejen, men vi har stadig også situationer hvor vi oplever, at der er 
spild, man går i stå eller arbejdet er uhensigtsmæssigt eller man går i konflikt med 
andre. Så vi har en viden om, at den her kommunikation har en virkning, men vi er 
ikke særligt systematiske omkring det. Og vi har ikke BygSol konceptet på en 
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systematisk måde med et opstartsmøde hvor alle er med, og hvor man følger op på 
det til møder en gang om måneden.”  

”Men nu har vi lige akkurat arbejdet med strategien hos Titan og har sat en retning 
for de næste par år, også selvom vi er indstillet på, at de måske ikke altid går som 
forventet eller ønsket. For vi har vækstet meget kraftigt de seneste tre år, både på 
omsætning og personale. Der var en artikel om Titan i dagbladet Licitationen, her for 
et par uger siden, hvor vi er det hurtigst voksende nedbrydningsfirma i 2019. Så det i 
sig selv er en succeshistorie. Vi har haft en personalefremgang på 47%, så nu er vi 
omkring 85 medarbejdere. Så det er en udfordring for os at følge med i den vækst, vi 
er i og når man er i en udfordret vækst, så betyder det, at man oplever for meget 
spild i sin organisation. Så nu har vi besluttet os for, at vi sætter vores vækststrategi, 
forstået som omsætning, i bero og så går vi efter at øge vores indtjening. Vi vil gerne 
havde dækningsgraden op, hvor den plejede at være, før vores omsætningsvækst. Så 
det handler om at få organiseret vores arbejdsprocesser, både på kontoret, fordi der 
kommer mange nye folk til, og på byggepladsen. Og så taler vi om det her skisma, at 
hvis man skal optimere processen og reducere spildet på byggepladsen, så må vi 
ansætte nogle flere ledere. Men nu lader vi os forstyrre af den kendsgerning, at der 
ligger det her store potentiale i vores håndværkere og teamledere (Sjakbajser). Så 
det er det strategien, går på at mande op ift. ledelse, men også at få mere bottom-up 
ledelse i spil for at reducere det her spild. Præcist hvordan vi vil løse den opgave i 
praksis, er vi ikke sikre på. Strategien er næsten udarbejdet, og så er vi klar til at 
kommunikere den ud. Hvilket også er en af de væsentligste punkter, sådan at alle har 
den som fælles værdigrundlag. Så det vil sige, at der er nogle, der skal til at realisere 
den her strategi og implementere en øget inddragelse af vores håndværkere. Så det 
kommer vi til at diskutere, hvordan vi vil gøre det. Og vedrørende bottom-up og top-
down så er det jo ikke altid den allerbedste idé at komme som ledelse, projektleder 
eller entrepriselede og fortælle håndværkerne, hvad de skal. Det er jo bedst at gøre i 
dialog med dem, og få dem selv til at pege på, hvordan man implementerer den her 
med-ledelse. Og derved danne noget medejerskab. Nu er det sådan, at størstedelen 
af vores nedbrydere er rumænere, og det er fastansatte folk, som vi har haft igennem 
rigtig mange år. De er rigtigt dygtige og godt motiverede, men det er ikke alle, der 
taler engelsk. Men der er nogle teamledere (sjakbajser), og det er sådan nogle, der 
går foran og som er dygtige til engelsk. Så det første vi har besluttet er, at vi vil 
plukke alle teamledere ud og holde nogle jævnlige teamleder-møder, hvor vi rykker 
de her folk tættere på. Fordi, hvis vi skal have en kommunikation fra ledelsen og ud til 
vores nedbrydere, så skal det ske igennem de her teamledere, der sprogligt står i 
begge lejre, som mellemmænd og formidlere. Vi har tænkt, at der skal være en mere 
synlig karriereudvikling som en mulighed. Vi gør jo det, som de fleste andre, at når 
nogle gør det godt, så giver vi bedre løn og roser dem for deres indsats. Men det 
kunne man godt lave mere retningsbestemt, så man i større udstrækning ved, hvad 
det er for nogle værdier, som vi værdsætter og belønner. Så vi tænker, at hvis vi 
rykker teamlederne tættere på os og virksomhedens mål, og igennem dialog med 
dem for talt om hvad det handler om, nemlig –”byggeprocessen, kroner og øre, med i 
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god tid og tidsplaner”. Det, der altid er i spild. Og at vi er optaget af hvordan vi kan 
bringe dem ind i det her samarbejde, om at få det her til at lykkes. Så er det ud fra de 
værdier, der må kendetegne de indsatser, at man kunne overveje at belønne dem.”  

”Man skal jo altid som leder arbejde med sig selv, hvordan man kommunikere bedst 
muligt, så man både bliver forstået og lykkes med at inddrage. Den samtale har nogle 
særlige vilkår for os, fordi vi netop har udenlandsk arbejdskraft.”  

16. Hvad er de største lærdomme fra BygSol? 

”Det er strukturen, forstået som fastlagte tilbagevendende begivenheder. - 
opstartsmøder og månedsmøder. Og så er det facilitatorens rolle, evnen til at føre en 
samtale, hvor alle har en stemme. Fordi byggeprocessen er en fremadskridende 
proces, så det er vigtigt at holde sig for øje at skabe en konflikts-opløsende tilgang 
byggeprocessen. Fordi det er jo modparter, der mødes på projekterne og skal arbejde 
sammen, det er også det, der gør det til en særlig udfordring at være facilitator. Der 
er forskellige dagsordner og sjak, der arbejder på akkord, og det er ikke indregnet, at 
man tager hensyn til hinanden. Man passer sig selv, fordi man vil optimere sin egen 
indtjening. Arkitekten er også ligeglad, fordi han har sit at kæmpe for. Han har lavet 
nogle fejl i tegninger og bliver punket af håndværkerne. Og sådan er det også med 
ingeniøren. Så alle de der roller, der er rundt om bordet, er beskrevet som nogle der 
sidder og vogter på deres eget, fordi man har penge eller stolthed i klemme. Så 
bolden er som udgangspunkt givet op til, at der skal komme konflikter i 
byggeprocessen. Derfor skal der være en neutral rolle, og som får folk til at stille 
deres våben, inden de går ind til BygSol mødet. En neutral facilitator, der forstår alle 
aktørernes udfordringer og kan skabe den gode stemning. Så en god facilitator er 
enormt vigtigt, som formår at skabe et fælles mål, og at få de forskellige aktører til at 
bidrage til det. Men det er ikke alle, der kan løfte den opgave, for det kræver én, der 
er god til konfliktløsning og som kan få folk med på hans hold, én som er sympatisk.   

17. Når man implementerer nye tiltag som BygSol i virksomheden. 
Hvordan tænker du, at man gør det succesfuldt og bedst når ud til alle?  

”Benspændet ligger i, og det kan sige om min egen organisation, at før jeg kom, var 
der ingen der vidste hvad BygSol er. Og hvis du stak en mikrofon op i næsen på dem, 
ville de stadig sige, at de aldrig havde hørt om. Og det er jo noget man skal have ind 
på kroppen og have prøvet, før det går op for en, hvad det er for noget. Fordi det er 
jo bare nogle ord, man i forvejen bruger; kommunikation og samarbejde. - ”Det gør vi 
jo allerede, hvad nyt er der i det?”. Det er enormt svært at overbevise folk om, at de 
skal gøre det, når det er noget de ”gør” i forvejen. Der er sådan et ledelsesmæssigt 
værktøj, der hedder ”Garbage can”, fx når man har den her strålende idé med BygSol, 
og den præsenteres for målgruppen. Så kan man hurtigt mærke på samtalen, hvor 
motiverede de er på at gå videre med idéen. Der er dem, der afviser den med det 
samme, som siger, at det gør vi i forvejen, og så er der dem, der siger, at det kan vi 
måske se på, men vi har sgu’ lidt travlt. Og sidstnævnte er nok det, de fleste siger. 
Og så skal man måske bare lade idéen ligge der i den såkaldte ”garbage can”. Og så 
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lader man tiden gå, og så opstår der en problematik på en byggeplads, og så er det jo 
relevant at tage den der idé op igen og stille spørgsmålet ”Skal vi så prøve at se 
nærmere BygSol, kan det være det som kan hjælpe os fremover?”. Det er det, der 
kan være med til at skabe motivation. Få folk til at kigge tilbage på et byggeprojekt, 
der gik skidt, og så granske hvad der gik galt.”   

Spørgsmål om Bottom-up ledelse 

18.Hvordan vil du definere bottom-up ledelse i byggeriet?  

”Jeg tænker, at vi laver bottom-up ledelse, når vi har vores teamleder-møder, og 
tager dem ind omkring bordet. Så definerer vi som ledelse en retning, men diskuterer 
hvordan vi kommer til det mål med vores teamledere.”  

”Højere grad af involvering, fordi det er håndværkerne og sjakbajserne, der er derude 
på byggepladsen. Det gælder både optimering af arbejdsprocessen, men vi er også 
meget optaget af arbejdsmiljø og sikkerhed. Så imens man arbejder på, hvordan man 
kan optimere sin arbejdsproces for at tjene flere penge til virksomheden, skal man 
samtidigt drøfte, hvordan man oveni kan optimere sin arbejdssikkerhed. Sådan noget 
som arbejdsmiljø spiller jo af gode grunde en stor rolle for os. Og der hvor 
udfordringen ligger, er at få folk til blive ved med at gå med maske og overholde 
reglerne, når formanden er gået. Så det der med at have en bevidsthed om 
arbejdsmiljøet og sikkerheden, er en særlig opgave for ledelsen at få kommunikeret 
ud.  

19. Hvilke fordele og ulemper er der ved bottom-ud ledelse i 
byggeriet? 

Ulempen er helt klart, at man som leder kan blive usynlig. Tag hele den offentlige 
sektor, som har været præget af public management, fordi man pludselig blev klar 
over, at den sektor ikke havde nogen ledelse. Kommuner, regioner, skoler og 
hospitaler. Hvor alle jo vidste, hvad de skulle lave, så man kunne jo bare arbejde. Og 
så kunne man se, at man spildte en masse tid, og så kiggede man ud på 
erhvervslivet, og så at her havde man management. Så det må man jo så 
implementere. Men problemet med en højere grad af selvledelse er, at man som leder 
måske vil vænne sig til at ”Så behøver jeg ikke at komme, de klarer den nok selv”. 
Men jeg tror, at der er behov for lederen, specielt når man skal have implementeret 
en strategi. Det er jo en ledelsesmæssig opgave at sørge for at den strategi bliver 
forankret ude i de processer der sker ude hverdagen. Hvis den navlestreng bliver 
kappet over, så arbejder sjakket måske godt, men måske også i den forkerte retning. 
Men problemet er, at virksomheden ikke ved det og har kontrol på det. Man finder 
først ud af det, når der kommer nogle røde tal eller en person er kommet til skade, og 
derfor er der behov for styring. Så det er det der skisma, med at man som leder skal 
være opsøgende, interesseret og kontrollerende. Der er mange, som ikke bryder sig 
om ordet kontrol, men jeg tror, at de flestes erfaring går på, at det må man bare 
acceptere. Man uddelegerer så meget man kan, og man motiverer ved at lade sine 
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folk tage ansvar, da det giver engagement, men at tro at undlade kontrol af, det er 
efter min opfattelse naivt.  

”Fordelen er helt klart, at vi hver især besidder en viden og erfaring. Og hvis der er ti 
mennesker i virksomheden, men kun bringer to i spil, så er der en væsentlig 
begrænsning ift. at bringe alles viden og erfaring i spil. Alle besidder en viden og 
erfaring, derfor vokser summen af viden og erfaring i takt med jo flere, der bliver 
inddraget.” 

”Der mangler nok et væsentligt element i studiet, hvilket er det tværfaglige 
samarbejde. Tværfagligheden er en af de store benspænd for byggebranchen, især 
fordi man skifter projektorganisation hvert projekt. Man må vente på hinanden. Og de 
aftaler eller tidsplaner man har lavet, ikke bliver overholdt. Så er der nogle, der 
mister noget på grund af det. Bottom-up er jo mere en traditionel lean proces, end 
det er BygSol. Man fokuserer på, hvordan sjakket kan være mere effektive. ”  

20. Hvad kræver det af medarbejdere og virksomheden, hvis man 
forsøgte i højere grad at benytte bottom-up ledelse i byggeriet? 

”Man skal være klar over, at der er en magtrelation mellem leder og medarbejdere. 
Så det der med at tro, man har en fordomsfri samtale, det har man jo ikke. Samtalen 
er begrænset af magtforholdet. Men man kan være opmærksom på den, fordi den 
spiller ind ift. tillid. Hvis man ikke formår at skaber tillid til sine medarbejdere, så kan 
det være, at medarbejderne ikke siger noget overhovedet, eller siger det, man tror 
lederen gerne vil høre. Så det der med at få skabt et tillidsforhold skal lederen være 
opmærksom på og arbejde med.  Så lederen skal bane vejen for en tillid til 
medarbejderne, men det kan være svært. Og det er jo meningen med facilitatoren i 
BygSol, han er magtløs og kan derfor nemmere skabe det åbne forum, hvor folk tør 
sige deres mening.” 

”Grundlæggende tænker vi jo, at en større benyttelse af bottom-up ledelse vil bidrage 
til en bedre proces, bedre arbejdsglæde og mere engagement. Men hvordan det 
potentiale folder sig ud, og med hvilken hastighed, det ved vi ikke. Der er vi nødt til at 
være undersøgende og eksperimenterende. Fordi vi finder ikke den perfekte løsning 
første gang. Så jeg tror, at man skal have en vis risikovillighed, når man går ind i det 
her. Man skal tro på, at det er umagen værd at arbejde med, og så skal man holde 
ud. De her teamledere er i et dilemma, fordi de sidder der, som kollega til deres 
medarbejdere/folk. Så det vil være naivt at tro, at man kan bede dem om at være en 
slags leder, der er kontrollerende, så man skal finde ud af, hvor grænsen går, for 
hvad man kan bede dem om. 
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14.3 Bilag 3 - Interview 30.11.2020 Michael H. Nielsen 
Direktør i DI Dansk Byggeri  

Forankring af viden i branchen 

1. Hvad er årsagerne til, at der ikke er sket en forankring af initiativerne - hvor går 
det galt - hvem skal tage ejerskab – hvordan? (BygSol, Bedre Bundlinje, Trimmet 
Byggeri, Værdibyg). 

”Der er nok to forskellige perspektiver på det. Jeg tror, det nok er lidt flot at 
konstatere, at det ikke har bidt sig fast i nogle af de virksomheder, der har været 
involveret. Mange af de her udviklingsprojekter har gået på at ændre eller skabe mere 
effektive byggeprocesser som et samlet begreb. Mindre spild, mere effektiv 
produktion og bedre koordinering mellem de aktører, der skal udføre en byggeopgave. 
Det handler jo om, at realisere det potentiale, som bl.a. Søren Wandall har peget på, 
netop, at en tredjedel af tiden bliver brugt på real produktion, en tredjedel bliver 
brugt på at forbedre produktionen, og den sidste tredjedel er spildtid. Når vi snakker 
om mere effektive byggeprocesser eller lean, går det jo på at minimere 
forberedelsestiden og frem for alt minimere spildtiden i et byggeprojekt. Og hvis vi 
siger, der ligger en tredjedel af spildtid, så er det jo et stort potentiale der kan 
aktiveres der, og det er det, vi har forsøgt at aktiverer i BygSol, Bedre Bundlinje og 
værdibyg. Hvor BygSol og Bedre Bundlinje kiggede på, hvordan kan vi forbedre det i 
den enkelte virksomhed og gerne imellem flere virksomheder på projektet, så har 
Værdibyg et bredere perspektiv, der kigger på hele forløbet fra bygherre til der bliver 
afleveret en færdig bygning. Altså kontrahering, projektering og udførelsesfasen.”  

”Så din undren bunder sig i, hvorfor der ikke er nogle virksomheder, der har taget ved 
læring af lean. Der vil jeg så sige, at det tror jeg også, der er. Jeg tror bare, at det er 
blevet indarbejdet i nogle nye former i de enkelte virksomheder. Problemet er, tror 
jeg, at vi har det med at sætte et nyt hold, hver gang vi starter et nyt byggeri. Det er 
jo ikke de samme entreprenører, under- og fagentreprenører, der arbejder sammen 
hver gang, og det tror jeg er en af forklaringerne på, at man ikke får opbygget et 
tillidsfuldt samarbejdet mellem partnerne. Der er en ny trend nu i byggeriet, som 
handler om strategiske partnerskaber og længerevarende partnerskaber, som 
kommunerne og nogle bygherrer prøver af i øjeblikket. Som Københavns kommune 
har haft det her TRUST, hvor de udbyder et længerevarende samarbejde. Og det 
samme har FSB og KAB, som har også haft nogle udbud, hvor de udbyder 
længevarende samarbejder. Og det tror jeg måske er lidt et forsøg på at få nogle af 
de gevinster, der er ved at have det samme hold og bevare de erfaringer og  
samarbejdet, som projektteamet opnåede i deres projektet.” 

”Jeg tror ikke, at man kan konkludere, at de virksomheder, der var involveret i de her 
udviklingsprogrammer eller initiativer, ikke stadig gør det. MT Højgaard lavede jo Trim 
byg, som var deres model af trimmet byggeri eller Lean Construction, som i en del år 
var med til at sætte en dagsorden i MT Højgaard. Men så er fokus måske blevet 
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fjernet lidt fra det igen, men jeg tror, at der er nogle virksomheder, der stadig er 
bevidste om væsentligheden i det der med at optimere og planlægge sit projekt. I 
hvert fald nogle af dem, som vi har haft med i forløb.”   

”Så kommer der jo nogle nye medarbejdere, husker vi så at få dem uddannet og lært 
op i det her, eller kommer de med deres nye og dårlige vaner. Så på den måde 
kræver det et konstant ledelsesfokus. Men jeg tror sådan en virksomhed som 
Enemærke og Petersen har meget fokus på at optimere deres processer ift. de timer 
og de hold, de har.” 

”Men jeg tror også, at byggeriets måde at organisere deres opgaver på, står meget i 
vejen for at få de her effektiviseringsgevinster hjem. Fordi netop det her forhold om, 
at vi konkurrerer på laveste pris, selv vi også nogle gange konkurrerer på mest 
fordelagtige tilbud eller kvalitet som tilbud. Men det ender alligevel med, at det er 
prisen, vi konkurrerer på og så sætter vi nogle hold sammen, som ikke nødvendigvis 
har arbejdet sammen før. Og så tror vi, i og med, at vi har fået nogle lave priser, så 
får vi også et godt byggeri. Det gør vi også nogle gange, men det gør vi ikke altid. Så 
jeg tror, at den måde vi organiserer byggeriet har stor betydning for den måde, vi får 
sammensat de hold, der skal producere en opgave. Og det gælder jo også i 
totalentrepriser, hvor det er en hoved- eller totalentreprenør, der sætter holdet og 
ofte bliver fristet af, at de kan få nogle lave tilbud. Og så sætter de nogle parter 
sammen, der ikke er vant til at arbejde sammen, fordi de har fået det laveste bud på 
fra forskellige parter. Så det ensidige reale fokus på laveste pris som parameter for at 
sætte parter sammen i byggeriet, tror jeg er nået af det der står mest i vejen for at få 
nogle af tankerne fra BygSol, Bedre Bundlinje og Lean Construction til at leve i 
virkeligheden.”  

”Udbudsloven står jo også lidt i vejen for at man siger, jeg vælger at arbejde sammen 
med det her team af entreprenører, da det påligger det offentlige regler om, at der 
skal laves en konkurrence hver eneste gang, de udbyder. Og det bliver desværre ofte 
til en konkurrence på laveste pris.”    

2. Hvad er det, der gør, at læring og viden ikke bliver videreført og forankres? 

”Det har også noget at gøre med at hverdagen indfinder sig. Som leder af en 
mellemstor eller mindre entreprenør virksomhed, så er din hverdag jo blandet op af 
mange gøremål, og får du der også tænkt ind at du skal være med til at drive ledelse 
ift. at optimere byggeprocessen. Det kræver noget ledelsesmæssigt fokus, som nok 
ikke er til stede eller som de ikke tager fat på. Og så tror jeg alligevel, at det er en 
sandhed med modifikationer, fordi der er mange virksomheder, der er dygtige til at 
optimere. Jeg tror, at vores selvforståelse og selvfortælling omkring, at byggeriet ikke 
er effektivt, er lidt forkert. Fordi jeg taler med mange forskellige små og mellemstore 
firmaer, som er rigtig dygtige til at optimere og trimme deres proces, og som tænker 
meget på optimering. Og det tror jeg de gør, uden at kalde det Lean eller Trimmet 
byggeri, men stadig er meget bevidste om, hvordan de optimerer deres produktion.”  
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”Lad os sige, at nu kommer vi gang med det her bottom-up ledelse og får det til at 
køre. Så tror jeg, at vi om fem år kan mødes og så kan vi sige, at de steder, vi havde 
de her mentorer og mentee’s uddannet, jamen så blev de også indhentet af den 
hverdag, der hedder, at vi har en akkord og vi skal optimere vores egen produktion. 
Jeg ved det ikke, men jeg tror, at det vil have sin opmærksomhed og så fases det ud. 
Og så er der nogle, der holder fast i det og andre slipper det, og gør tingene på nogle 
andre måder. Og derfor tror jeg, at det er rigtig godt, at vi bliver ved med at tale om 
ledelse i byggeriet og erkender, at byggeriet er mange ting. Det er mange ting at 
organisere og måder at producere på.”  

3. Hvad skal der til, for at vi kommer fremad? 

”Det er jo et godt spørgsmål. Det kan jo godt være, at vi periodisk skal arbejde med 
de her nye ledelseskoncepter og produktionsfilosofier. Lean Construction lever jo 
stadigvæk, og der nogle ildsjæle, der driver det og mødes omkring det og deler viden. 
NCC og E&P er aktive i Lean Construction, det er der jo en grund til, at de er på 
ledelses niveau. Det er fordi, at de tror på, at de stadig skal være med til at forandre 
det og også tager nye koncepter til sig. E&P kom her for noget tid siden med 
Integrated Product Delivery. Der er jo en grund til, at de bliver ved at arbejde med 
det, jeg kalder varianter af lean i deres virksomhed. Jeg tror, at det handler om  hele 
tiden at vil holde sig skarpe og udfordre sig selv og deres medarbejdere. Dem der 
tror, at man bare kan gå på kursus og lærer noget en gang for alle, det holder ikke. 
Ledelse er noget, vi hele tiden skal arbejde med og være skarpe på. Bevidst eller 
ubevidst. Så tror jeg, at der er rigtig mange virksomheder, lidt afhængigt at hvilke 
konstellationer de er inde i, så arbejder de måske ubevidst med at være effektive. Og 
derfor kan nye koncepter være godt at komme med fra tid til anden. Fordi det kan 
være med til at skabe noget ny energi eller nyt fokus. For eksempel strategiske 
partnerskaber, der er nogle bygherrer, der vil være med til at afprøve noget nyt og 
udfordre udbudsloven. Og det er jo også med til at drive ny nærig til læring i 
byggeriet. Det kan være, at der kommer en ny trend, som så har sin storhedstid i en 
periode, og nogle, der på den måde arbejder med ledelse på en ny måde i byggeriet. 
Og efter noget tid så dør der måske ud, det er jo ikke anderledes fra industrien, hvor 
der også er forskellige ledelsesteorier, der har deres tid. Men så kommer der ny 
teknologi eller samarbejder, så er det nye måder, man skal arbejde og lede 
virksomheden på. På samme måde tror jeg, at det er i byggeriet, det der med at vi en 
gang for alle lærer at producere mere effektivt, det findes ikke. Det er en evig proces 
og ledelsesdisciplin at arbejde med hele tiden at udvikle den måde man producere på. 
Det er heller ikke lige meget, hvilken virksomhed, det handler om, for der er jo ikke 
en måde at drive virksomhed på og ikke en generisk måde, der kan virke til. Så det at 
diskutere ledelse i byggeriet, det bliver vi aldrig færdig med. Det der så kan gøre en 
frustreret er,  at der kan blive ved med at være meget spildtid i byggeriet, det som 
bl.a. Søren Wandall gjorde opmærksom på. Hvordan er det, at vi kan realisere det 
potentiale, der ligger der.”  
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”Jeg tror, at dem der siger eller opfatter sig selv som, at nu kan vi lean, og tror de er 
færdige med at udvikle deres virksomhed, har ikke forstået, hvad det handler om. Du 
skal hele tiden optimere ift. alle de udefrakommende faktorer, der påvirker den måde, 
du driver virksomhed på. Hvis der kommer fremgang i teknologien, og vi lige pludselig 
skal dele viden på iPads og BIM-modeller, så ændrer det jo de andre parametre og 
hvordan, man skal lede virksomheden. Så jeg tror lidt min pointe er, at ligesom alle 
andre brancher, så bliver vi nødt til hele tiden at se på, hvordan vi driver ledelse og 
tilpasse den efter den aktuelle situation.”   

Bottom-up ledelse 

1. Hvilke fordele og udfordringer ser du med bottom-up ledelse?  

”På den ene side er jeg tilfreds med det, der kom ud af BygSol og Bedre Bundlinje, 
fordi vi satte en dagsorden. På den anden side havde vi troet, at vi skulle forandre 
hele byggeriet, så må jeg sige nej. Men det er igen noget med, hvad er den realistiske 
forventning til, hvad vi kan ændre eller forbedre. Jeg tror, vi fra tid til anden er nødt 
til at holde fokus på ledelse kørende, hvad er så den nye trend, og det var det vi 
prøvede med Bedre Bundlinje, og det virkede jo under det forløb. Og det er med til at 
udfordre den måde, vi tænker ledelse og produktion i byggeriet. Og nu er der så 
dether Bottom-up ledelse, der også udfordre, hvordan vi tænker ledelse og 
produktion, og det er jo sundt for branchen og udviklingen. Så fordelen kan være, at 
vi får en ny anledning for at snakke ledelse, inspirere nogle til arbejde med ledelse og 
giver nye værktøjer til branchen. Det er ting, der går ind og udfordrer, hvordan vi 
tænker på nu. Noget af det, vi var frustreret over efter BygSol, var, at vi troede, at  
virksomhederne stod klar til, for egen regning, at rekvirere den viden, der var blevet 
opbygget på Teknologisk Institut. Der var mangel på betalingsvilligheden og 
betalingsevnen til at hyre eksterne konsulenter, og foretage den investering, det 
kræver at understøtte og implementere de her værktøjer. Hvis man ser på 
dækningsgraderne, så er der jo ikke mange penge til at arbejde med 
ledelsesudvikling. Det er jo en af de store problemer i den her branche. Så på den ene 
side var vi skuffede over, at der ikke var en stor eftervirkning af initiativerne, men på 
den anden side fik vi sat en dagsorden, der spillede videre i Bedre Bundlinje. Alt 
sammen var inspireret af Lean Construction tankegangen, som jo på en eller anden 
måde er blevet fordansket. På den ene side kan man godt være frustreret over, at 
BygSol og de andre udviklingsprogrammer ikke har sat en mere markant dagsorden i 
byggeriet, men på den anden side bliver man også nødt til at se, hvad er det for en 
kontekst, ledelse bliver drevet i den her branche. At ledelse skal krydres med noget 
nyt hele tiden, som er afhængigt af Leavitts faktorer og ud fra den erkendelse af, at 
ting hænger sammen.”  

”Men er det ikke det man gør, når man arbejdet med Last Planner System, 
tavlemøder og andet i udviklingsprogrammerne? Det var jo nogle centrale elementer i 
det, der blev forsøgt implementeret og som også nogle virksomheder har taget til sig 
med BygSol og Bedre Bundlinje, sådan at man gav håndværkere og formænd 
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medejerskab. Men fordringsledelse starter jo med, at en ledelse vil sætte en ny 
dagsorden ind. Det er stadig ledelsen, der skal ligge linjen for, hvordan vi skal prøve 
at drive produktionen. Det er der, jeg tænker at den der bottom-up, i min verden, 
ikke fungerer. Det starter jo med, at ledelsen mener, at man skal agere på en ny 
måde, for hvis ledelsen ikke mener det, så bliver der ikke ændret ret meget på den 
måde, man producerer. Jeg har svært ved at se, hvordan det kan køres igennem, hvis 
ledelsen ikke er med på det. Det er ledelsen der skal sætte det igennem.”  

”Jeg ser også nogle udfordringer ved akkordsystemet, som er lagt op til at nogle 
medarbejdere får en opgave, og jo hurtigere de kan producere den, jo mere tjener de. 
Ud fra det, der burde være maksimalt motivation for at producere så hurtigt de kan, 
godt nok med suboptimering inden for deres eget felt, opnår man måske ikke  
optimering i forhold til det samlede projekt.”  

”Det er også en udfordring, hvis det ikke er fuldstændig klart, hvad bottom-up ledelse 
er, og hvilke modeller, det baserer sig på. Grunden til, at jeg tror, at Lean fik et 
rimeligt liv i byggeriet og kom til at leve i mange forskellige varianter, er fordi man 
lavede nogle værktøjer, som er til at forklare og nogle begreber, som folk kan 
begynde at se en sammenhæng i.” 

”Jeg tror, at nogle af de ting, der kan forhindre, at det kommer til at ske, er 
byggeriets organisering, de mange forskellige virksomhedstyper og ledelsestilgang.” 

2. Hvad skal der gøres anderledes i implementering? jf. manglende forankring af 
initiativer som BygSol, Bedre bundlinje, trimmet byggeri? 

”Problemet er jo i byggeriet, når du sætter forskellige parter sammen, der ikke har 
arbejdet sammen før, at så kommer de med forskellige forståelser af, hvad de her 
koncepter er og betyder i praksis. Så der skal være en forståelsesramme, der gør, at 
vi snakker om det samme og klart definerer, hvad det er vi mener, når vi siger Lean 
eller Bottom-up. Og hvis man ikke er enige om, hvordan man arbejder sammen, så 
sker der nogle ledelses-crash, fordi der er forskellige kulturer, samarbejdsformer og 
tilgange til arbejdet, der støder mod hinanden. Nogle gange på en god måde og 
måske, desværre, oftest på en dårlig måde.”  

”Hvis man vil bottom-up ledelse i byggeriet, som en ny tilgang i byggeriet, så skal 
man nok ”værktøjs-gøre” det på en måde, sådan at bliver nemt forståeligt for dem, 
der skal anvende det. Det tror jeg er udfordringen, fordi jeg er lidt i tvivl om, hvordan 
det skal anvendes, og præcist hvordan det skal forstås. Hvis du skal drive ledelse i 
byggeriet, som er en branche sammensat af praktikere og teknikere, så skal du gøre 
det ret operationelt, for at du får det implementeret. Fordi de bløde ledelsestilgange 
fylder ikke meget i byggeriet. Det er en ingeniør- og teknikerverden, og hvordan får 
du dem til at arbejde med det? Det gør man igennem at værktøjs-gøre det, eller 
sætte det i nogle forklaringskasser eller modeller, du kan anvende. Det er ikke nok at 
sige, at det her er en ny filosofi. Fordi så forstår man ikke, hvad det er, man skal 
gøre, hvordan man skal anvende det og agere. Hvis man ikke kan operationalisere det 
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for branchen, så får det ikke et langt liv. Det kræver en forståelsesramme, som man 
kan begynde at anvende i sin virksomhed og forklare sine medarbejdere.”   

3. Hvilke forhold skal være opfyldt for en succesfuld implementering?  

”Der skal være nogle tydelige koncepter, hvor man kan begynde at operationalisere, 
hvordan man så driver ledelse i den her rationelt tænkende branche, som er befolket 
af ingeniører og konstruktører. I BygSol var der tavlemøder og last planner, som man 
implementerede. Der skal være nogle værktøjer, som ledelsen kan begynde at udfolde 
og implementere. Det er jo ledelsen i virksomheden, der skal sige, at nu gør vi det 
her. Den tro skal der være i virksomhedsledelsen. Og så skal man forstå, ved at gøre 
det konkret, hvordan er det så, at vi klæder vores medarbejdere på til at agere som 
de nye forandringsagenter. I bottom-up er det jo de timelønnede, formændene og 
sjakbajserne, som man skal klæde på til at påtage sig den rolle. Og det gør du ikke 
ved at blot at sige, nu gør vi det sådan her, det skal man jo italesætte, udvikle og 
implementere som ledelse.”  

4. Hvordan sikres overgangen fra de teoretisk akademiske metoder til praktiske 
implementeringsmetoder, som forankrer læring og arbejdsmetoder hos de 
medarbejdere der skal udføre og arbejde med de nye værktøjer/metoder? 

”Hvis noget er diffust, så bliver det svært at arbejde med, og det bliver også svært at 
forklare andre. Det var noget, man i Trimmet byggeri og Lean Construction lykkedes 
med at gøre konkrette værktøjer, man kan tage og bruge. Enten sammen eller hver 
for sig. Sven Bertelsen kæmpede jo den kamp at få det tænkt ind i byggeriet og fik 
udfoldet nogle værktøjer, der tog udgangspunkt i de teoretiske modeller. Han var med 
til at gøre lean i byggeriet til noget konkret, der så er blevet anvendt på mange 
forskellige måder.”  

Fremtidig udvikling  

1. Jeg har identificeret følgende væsentlige forhold:  
a. At ledelsen understøtter og faciliterer medarbejdernes udvikling.  
b. At medarbejderne skal have et fagligt kompetenceniveau, der gør dem i 

stand til komme med input.  
c. At en lærende organisation forstår værdien i udviklingen af medarbejderne 

og tilfører de nødvendige ressourcer.  
d. At uddannelsessteder og branchen tager større ansvar for læring og 

udvikling.  

”Dybest set tror man skal passe på, at vi ikke opfatter formand og sjakket er dumme, 
fordi det er de jo ikke. Så på en måde er kunsten jo at få dem fanget ind til det her, 
og det er i sidste ende ledelsens ansvar. Det er ikke nok med, at vi bare kommer med 
nogle konsulenter, der okkuperer virksomheden, det skal jo være sat igennem fra 
ledelsen.” 
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”Der er også nogle overvejelser hos bygherren om, hvordan man vil sætte rammen 
for det, man skal have produceret. Bygherren har også en stor rolle, fordi det er dem, 
sætter holdet og kan igennem strategiske partnerskaber sætte nogle stærkere hold. 
Og så kan de få et bedre eller billigere byggeri, det er der flere bygherre der begynder 
at få øjnene op for i stedet for altid at udbyde på laveste pris.”  

2. Hvordan kan man forbedre det? Hvad skal der til? 

”Man skal lave nogle koncepter, der er forståelige for de medarbejdere, der skal tage 
det til sig og anvende dem. Og det er der, jeg synes at tavlemøder og Last Planner er 
geniale, fordi man på en byggeplads kan stå og planlægge til et tavlemøder om 
morgenen. Der bliver optimeret imellem sjakket og de forskellige fagentreprenører, og 
det er jo der, hvor praktikerne tager en teoretisk model ind og bruger den, fordi de 
kan se, at den giver mening for dem. Så hvis man er i stand til at give dem nogle 
værktøjer, så de er i stand til at handle på en mere klog måde, og dermed bliver vi 
bedre til at optimere. Det er jo der, hvor E&P er dygtige til at give deres medarbejdere 
ansvar for at disponere ude på byggepladsen.” 

3. Hvordan får man uddannelsessteder, arbejdsgiverforening, bygherreforening, 
entreprenører og rådgivere til at tage en større ansvar for, at erfaringerne 
formidles og forankres som en naturlig del af virksomhedernes byggeprocesser? 

 

”Nogle gør, andre gør ikke. Det er en af grundene til, at vi kører Værdibyg konceptet, 
fordi vi prøver at se på tværs af aktører i byggeriets værdikæde. Fordi det  jo ikke er 
ligegyldigt, hvordan en bygherre vælger at udbyde sit projekt, og hvordan de vælger 
at inddrage de kompetencer, der i et byggeprojekt, som skal aktiveres. Det er 
grundtænkning i Værdigbyg. Det blev startet, fordi vi så, at når vi overleverede 
projektet fra en aktør til anden, f.eks. de projekterende til de udførende, var der er et 
enormt informationstab. Der var viden, der gik tabt, og kunne man fastholde den 
viden, der gik tabt, igennem nogle modeller og vejledninger. Og der var det jo 
praktikere, som vi har sat til at lave vejledningerne.”  
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14.4 Bilag 4 - Logbog  
Logbogen er en detaljeret beskrivelse af mentorforløbet. Den beskriver, hvad der 
fandt sted dato for dato, med hvilke personer, der blev afholdt samtaler med, og 
citerer udtalelser fra de involverede personer. Interviews, samtaler og observationer 
fandt sted på byggepladsen ved Hjortshøj.  

Projektledere, formænd og sjak blev interviewet af flere omgange, heraf d. 
10.11.2020. En afsluttende evaluering af forløbet fandt sted d. 26.11.2020.  

28.10.2020 Indledende aftale 

På det mødet blev indledende tanker om projektet og forløbet præsenteret for 
projektleder, Michael M., og formænd Simon P. og Carsten B.. Det indledende møde 
havde til formål at tilrettelægge og planlægge mentorforløbet, sådan at 
mentorforløbet kunne tilpasses efter de projektinvolveredes behov og krav. Det blev 
aftalt, i hvilket omfang mentor kunne komme på besøg på byggepladsen, samt 
hvordan kommunikationen skulle foregå. Dato for opstartsmødet og starten på 
mentorforløbet blev planlagt, sådan at alle Ommens medarbejde på projektet kunne 
samles og være del af forløbet.  

Michael M., Projektleder: ” Jeg har en ledelsestilgang der er meget bottom-up. Jeg 
giver mine formænd mulighed for at komme med idéer og osv. ” 

Uge 1 – Opstart af mentorforløb 

03.11.2020 Opstartsmøde  

Uge 1 indledes med et opstartsmøde med alle folkene på pladsen. Ved opstartsmødet 
bliver projektet og forløbet præsenteret for projektleder, håndværkere og formænd.  

Præsentationen foregår ved en 30 minutters fremlæggelse og forklaring af konceptet 
og forløbet. En kort beskrivelse af hvad projektet går ud på, hvorfor det er en 
interessant problemstilling og hvordan det kommer til at fungere i praksis i de 
kommende 4 uger for de deltagende. Før præsentationen blev der uddelt plakater til 
de deltagende, der beskriver konceptet, forløbet og forsøger at svarer på eventuelle 
spørgsmål. Plakaterne blev efterfølgende hængt op flere steder i skurbyen og ved 
lageret, se billede i hovedrapport. Plakaterne indeholder også mentors 
kontaktinformation. Præsentationen afsluttes med at svarer på spørgsmål fra 
håndværkere og formænd. Plakaterne blev hængt op i skurvognen, deres fælles 
møderum og i lagerbygningen.  

Carsten B., Formand: ”Det betyder rigtig meget, hvilke folk der er på pladsen, om det 
er uddannede bygningsarbejdere eller folk uden uddannelse, der ikke ved noget om 
byggeri. Jeg syntes, at der burde være større fokus på at ansætte uddannede 
håndværkere, og at man i lovgivningen sagde at man skulle være uddannet struktør 
eller anlægsarbejder for at arbejde med beton og anlæg.”   
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René M., Håndværker: ” Jeg har prøvet sådan noget Lean før, og det virker slet ikke 
hvis ledelsen ikke sætter sig ind i håndværkernes situation. Hvis ledelsen ikke lytter, 
nytter det ikke noget at komme med forslag. Jeg kan godt lide tilgangen, men nu er 
det sådan at det ikke er alle der respekterer andres mening” 

René M., Håndværker: ” Det ville ikke gå, hvis vi ikke havde Carsten (formand), der 
lader os komme med forslag og lytter til folkene”  

05.11.2020 Telefonsamtaler 

Telefonsamtaler med henholdsvis formand Carsten B. og formand Simon P. 

Samtalerne omhandlede en status på hvordan det er gået med at komme med forslag 
og idéer til forbedringer eller ændringer i arbejdsprocessenerne på byggepladsen. 

Carsten B., Formand: ”Vi har snakket lidt og de er begyndt skrive nogle forslag ned. 
Nu er der jo ikke gået så lang tid siden opstartsmødet, men vi er i gang.”  

Simon P., Formand: ”Vi har snakket lidt om det, men vi har allerede en god proces. Vi 
har gjort det mange gange før og har allerede løst nogle af de problemer der var i 
arbejdsprocessen. På det her projekt er arbejdet jo en gentagelse af, hvad man 
allerede har gjort. Men vi laver en brainstorm i morgen og ser, om der er noget, der 
kan gøres bedre”  

Det blev aftalt at mentor udvælger og definere udviklingsprojekter med de 
involverede samt følger produktionen hele dagen d. 10.11.2020.   

Uge 2 - Udvælgelse af udviklingsprojekter og 1. interviewrunde 

10.11.2020 Interview og samtaler med forsøgsgruppe på mentorprojektet 

Mentor var på besøg på byggepladsen og kørte i løbet af dagen rundt med de to sjak 
for at observere arbejdsopgaverne, arbejdsområderne og snakke med hver enkelte 
håndværker. De interviewede personer; 

• Simon Petersen, Formand 
• Carsten B., Formand 
• Michael Madsen, Projektleder 
• René Mortensen, Betonarbejder 
• Jan Madsen, Betonarbejder 
• Villas T. Wulf, Betonarbejder 
• Martin O., Betonarbejder 

Interviewene fremgår af bilag 7.  

10.11.2020 Udvælgelse af udviklingsprojekter  

Ved dagens afslutning udvalgte mentor og mentee’s i fællesskab hvilke 
udviklingsprojekter der skulle arbejdes med i mentorforløbet. For hvert 
udviklingsprojekt vil der valgt en tovholder, der havde det overordnende ansvar for 
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styringen og udførelsen af udviklingsprojektet. De udvalgte udviklingsprojekter ses 
nedenfor: 

Udviklingsprojekt 1 – Optimering af værkstedstrailer 

Udviklingsprojekt 2 – Afdækning af master 

Udviklingsprojekt 3 – Koordinering af information med entreprenørfirma X 

Udviklingsprojekt 4 – Øget inddragelse af bygningsarbejderne 

Udviklingsprojekterne og deres forløb er nærmere beskrevet i hovedrapporten.  

Uge 3 – Arbejde med udviklingsprojekter 

19.11.2020 Telefonsamtaler med tovholdere på udviklingsprojekterne 

Telefonsamtaler med henholdsvis formand Carsten B., formand Simon P og 
betonarbejder René M. 

Samtalerne omhandlede en status og opfølgning på, hvordan det gik med 
udviklingsprojekterne. 

Carsten B., Formand: ”Jeg tog en snak med folkene i går, for at vi kunne diskutere 
hvad der kunne gøres med afdækningen af masterne, men det er ikke ligetil bare at 
løse det, så vi kom ikke på en endelig løsning. Men vi snakker om det og tager os 
også tid til at diskutere det. Måske man bare kunne smide nogle plader op, men vi 
ved det ikke.  

Mentorforslag: Måske man skulle afprøve nogle af jeres idéer, så finder i ud af hvad 
der virker og hvad der mangler? Måske en af jeres idéer allerede fungere? 

Carsten B., Formand: ”Ja, det kan da være en måde at løse det på. At vi prøver os 
frem til noget der er holdbart. Vi har bare rigtigt travlt for tiden, så jeg føler heller 
ikke vi har tid til at prøve forskellige ting af, det må vi bruge nogle regnvejrsdage på. 
Men det er en løbende proces, vi er i gang med, vi bliver bare også nødt til at passe 
vores arbejde.” 

Simon P., Formand: ”Det går rigtig godt, vi snakker godt sammen i teamet. Og 
gutterne har været opmærksomme på nogle ting der har manglet og så har vi sørget 
for at få skaffet de materialer og værktøjer. Der er jo frit lejde til at komme idéer, og 
det kan jeg også mærke, at folkene er glade for. Men jeg syntes det går godt med at 
inddrage folkene, og vi har nogle gode snakke. Det er jo meget menneskeligt, 
hvordan man får det bedste ud af hver enkelt person. Ikke alle modtagelige for 
samme ting, og folk har også forskellige behov…. I forhold til samarbejdet med 
entreprenør X er det blevet bedre, siden jeg gik ind og sagde til formanden, at det 
ikke var i orden, at vi ikke blev informeret om ændringer i planerne. Nu er det sådan 
at når vi render ind i hinanden, så snakker vi lige kort sammen og fortæller planerne 
for dagen, så det godt for samarbejdet, også at man ved hvorhenne de er. Forleden 
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ville de gerne have at vi støbte ved mast 80 i stedet for 66, så der ringede formanden 
(ekstern) til Carsten B. (formand) og opdaterede ham på det. Så der nåede vi at 
skifte planer, sådan at vi hjalp dem, og det var jo gavnligt for alle. Da det gjorde, at vi 
dagen efter ikke havde et hul i dagen, hvor der ikke var noget planlagt. Der blev vi jo 
informeret i ret tid. Jeg har også fået nummeret til en af dem, sådan at jeg bare kan 
ringe, hvis der er noget jeg er i tvivl om.”   

René., Betonarbejder: ”Ja altså vi har jo en masse idéer til traileren, også som vi 
snakkede om sidst, men jeg har ikke haft tid til at udføre dem endnu. Vi er ret 
pressede med støbninger, vi skal både behugge og støbe flere fundamenter denne 
uge, så jeg har ikke haft tid. Men jeg tænker stadig over forbedringsforslag, men det 
kræver noget tid, for når man er ude i marken hele dagen, får man ikke ført idéerne 
ud i livet. Så har vi også diskuteret med Carsten i går, hvordan vi skulle gøre med 
afdækningen af masterne, hvor vi er kommet med nogle idéer til et halvtag, men det 
skal jo også være nemt at montere og afmontere, så vi har stadig ikke fundet en god 
løsning…. Så har vi jo de her selvgjorte plader, vi lægger ud, når der er en skråning 
eller det er meget mudret i arbejdsområdet. Den har vi brugt den her uge, og nu 
lavede vi dem godt nok for et par uger siden, men vi har lige lavet nogle flere. Det er 
jo noget, vi er kommet op med, for at gøre vores arbejde nemmere og især for 
sikkerheden, så vi ikke snubler og falder. Så de plader har vi med i traileren nu og har 
alle tre været med til at finde på/lave dem.”  

Uge 4 – Evaluering af mentorforløb 

26.11.2020 Evaluering af mentorforløb og 2. interviewrunde 

Mentor besøger byggepladsen og interviewer de involverede i mentorforløbet og der 
bliver evalueret på hvordan udviklingsprojekterne er gået, og hvordan det har været 
arbejde med udviklingsprojekterne. 

De fire udviklingsprojekter bliver evalueret igennem afklarende interviews med 
følgende projektansatte: 

• Simon Petersen, Formand 
• Carsten B., Formand 
• Michael Madsen, Projektleder 
• René Mortensen, Betonarbejder 
• Jan Madsen, Betonarbejder 

Evalueringen kan ses i hovedrapporten kapitel 7.5. Interviewene er vedlagt i bilag 7 
og 9. 
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14.5 Bilag 5 - Præsentationsplakat 
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14.6 Bilag 6 - Spørgeramme ved 1. interviewrunde 
Mentorforløb uge 2 - 10.11.2020 

1. Hvor godt føler du, at du er blevet informeret om mentorprojektet (skala 1-10) 

a. Hvad mangler du svar på? 

2. Hvad syntes du om konceptet bottom-up ledelse?  

3. Hvad er din motivation for at deltage i mentorprojektet?  

4. Hvad ønsker du, at der kommer ud af udviklingsprojektet? 

5. Hvilke udfordringer tænker du kan opstå i forløbet?  

6. Hvilke faktorer mener du er vigtige for at projektet skal lykkes/forløbet går godt? 

7. Hvilke muligheder mener du, at mentorprojektet giver dig? 

i. Hvilke begrænsninger ser du?  

8. Hvad ville det kræve, hvis man skulle forankre den her ledelsestilgang i 

virksomheden? 

9. Hvordan kan man oplære andre i bottom-up ledelse? 
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14.7 Bilag 7 - Transskribering af interviewrunde 1  
Mentorforløb uge 2 - 10.11.2020 

Jan Madsen, betonarbejder: 

10.Hvor godt føler du, at du er blevet informeret om mentorprojektet (skala 1-10) 
a. Hvad mangler du svar på? 

”Jeg var ikke med til opstartsmødet men har snakket en del med Simon (formand) om 
det. Så måske 6 ud af 10.” 

11.Hvad syntes du om konceptet bottom-up ledelse?  

”Det er meget den indstilling, vi har på pladsen. Nu har jeg kendt Simon (formand) i 
mange år, og vi siger bare tingene som de er. Man skal kunne sige sin mening og det 
gælder begge veje. Og så er det selvfølgelig vigtigt, at der bliver lyttet og at der er 
respekt for hinanden. Det skal være den sunde fornuft, der er vigtigst, og ikke hvem, 
der er chef eller har mest magt. Hvis der er noget, der ikke holder, så siger man til, 
og så er det selvfølgelig kun sjovt, hvis der bliver hørt efter. Hvis der ikke bliver hørt 
efter, så har man jo ikke lyst til at komme med forslag eller hjælpe til. Så det er den 
måde jeg bedst kan lide at arbejde på.” 

12.Hvad er din motivation for at deltage i mentorprojektet?  

”Jamen, det er godt selv at kunne bestemme og være med til at bestemme ting. Jeg 
kan godt lide at være med til at påvirke min hverdag, og jeg syntes også, at man skal 
få lov til det. Og så er det jo, at man får ansvar over eget og at man føler, at man har 
en vigtig rolle i stedet for bare at være et nummer.” 

13.Hvad ønsker du at der kommer ud af udviklingsprojektet? 

”Alle har noget at bidrage med, men man bliver nødt til også at få chancen. Jeg kunne 
godt tænke mig, at man var mere med i opstartsmøder og i starten af projektet. Det 
der med at stå første dag uden idé om hvad projektet handler om, og hvad man skal 
lave, er ikke specielt motiverende. Når man bliver inddraget i flere ting, får man også 
mere engagement og lyst til at arbejde. Jo mere man ved, jo mere feedback kan man 
også komme med, og jo mere ansvar kan man tage over processen. Jeg kan også 
bedst lide at arbejde med formænd, hvor man får lov til at sige sin mening og snakke 
om tingene. Der er ikke nogen, der udvikler sig ved at have en formand der siger, Nu 
skal i gøre sådan og sådan, og hvor kommunikationen kun går en vej, og man ikke 
selv må komme med forslag eller idéer. Det motiverer i hvert fald ikke mig, og jeg har 
svært ved at arbejde med sådan nogle formænd og projektledere.” 

14.Hvilke udfordringer tænker du kan opstå i forløbet?  

”Klasseopdeling, det er helt klart den største udfordring. På nogle projekter er der 
projektledere, der ikke engang hilser, når de går forbi. Det fungerer jo ikke, og man 
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føler sig ligegyldig. Så der bliver nødt til at være den rigtige indstilling. Men det 
gælder både den ene og den anden vej, at der skal være en åben indstilling.”  

15.Hvilke faktorer mener du er vigtige for at projektet skal lykkes/forløbet går godt? 

”Projektlederen og formanden skal lytte og respektere folkene, ellers har man ikke 
lyst til at bidrage. Men det syntes jeg også at Simon (Formand) og Michael 
(Projektleder) gør. Mig og Simon har et godt samarbejde, og vi siger bare vores 
mening til hinanden, når der er noget der ikke holder… Det er også vigtigt, at folkene 
har gejst og gåpåmod, man bliver nødt til selv at bringe noget til bordet og komme 
med forslag. Man skal ikke bare sige nej til idéer og have nejhatten på. I stedet for at 
være uenig eller afvise forslag skal man selv have noget at komme med og vise. Det 
gælder begge veje at der skal være en åbenhed for hinandens viden og erfaring.”  

16.Hvilke muligheder mener du at mentorprojektet giver dig? 
i. Hvilke begrænsninger ser du?  

”Alle har noget at bidrage med og det er vigtigt at folk respekterer hinanden, sådan at 
folk får lov til at komme med idéer. Der skal være åbenhed omkring det, der er ingen 
tvivl om, at de folk, der går på pladsen med 40 års erfaring har viden, der kan bruges 
og det samme gælder for projektlederen. Så det er vigtigt, at man respekterer 
hinanden og siger sin mening. Det gælder begge veje, hvis vi skal have det bedste ud 
af projektet. Jeg vil personligt gerne have ansvar over eget og have muligheden for at 
påvirke min hverdag, og derfor syntes jeg, at det er bedst hvis, man også får lov til 
det af formænd og projektleder. På den måde kan man komplettere folks 
arbejdsområder og forbedre hinanden. Men det virker kun, hvis vi kan mødes på 
midten og hjælper hinanden i stedet for at være i to lejre, der er utilfredse og kæmper 
imod.” 

Martin Olsen, betonarbejder: 

1. Hvor godt føler du, at du er blevet informeret om mentorprojektet (skala 1-10) 
a. Hvad mangler du svar på? 

” Det er nok 8 ud af 10…. Der er ikke rigtigt noget, jeg mangler svar på” 

2. Hvad syntes du om konceptet bottom-up ledelse? 

”Jeg kan godt lide konceptet. Det er sådan det burde være sådan (bottom-up ledelse). 
Vi lytter jo til dem (ledelsen), hvis der er noget vi mangler. Så det burde også gå den 
anden vej. Det er os der er ude på pladsen hver dag og har det mellem hænderne, så 
det kan være, at man har noget viden eller en løsning som kan hjælpe med et 
problem, som for eksempel de master der skal afdækkes (Udviklingsprojekt 2). 
Generelt på de projekter jeg har været, kunne man godt føle at ingeniørerne og 
ledelsen er for fin på den til at spørge eller snakke med håndværkerne. Der har altid 
været en kløft mellem lederne og håndværkerne. Så idéen om at være et stort team, 
hvor der ikke er den her kløft imellem faggrupperne og at man i stedet bruger 
hinanden mere, det syntes jeg er en super god idé.” 
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3. Hvad er din motivation for at deltage i mentorprojektet?  

”Det er jo fordi jeg tænker, at det kan være mere gnidningsfrit mellem ledelsen og 
folkene på pladsen. Hvis man kunne have noget mere åben kommunikation og man 
kunne sparre med hinanden. Vi spørger jo ledelsen om ting, som vi er i tvivl om, fordi 
de har nogle kompetencer, som vi ikke har og nogle informationer og tegninger, som 
vi har behov for i vores arbejde. På samme måde tænker jeg, at ledelsen med fordel 
kan anvende os og komme ned og spørge os, om hvordan tingene skal udføres og 
hvad det kræver. Det er jo den erfaring, som vi besidder og den mener jeg godt kan 
bruges mere. På denne her plads er Simon og Carsten (Formænd) allerede gode til 
det, men jeg har været mange steder, hvor man slet ikke gør det. Jeg tror også at 
mange ingeniører vil finde løsninger ved at snakke med andre projektledere eller 
ingeniører i stedet for at spørge håndværkerne. Og det er jo ikke sikkert det er den 
bedst løsning, men det skader ikke noget at spørge håndværkerne om de har erfaring 
med problemet og har nogle forslag til, hvordan det kan løses. Så kan man komme 
med noget feedback, og man får mulighed for at påvirke, hvordan tingene skal laves. 
Og så føler man sig også hørt som håndværkere”   

4. Hvad ønsker du at der kommer ud af mentorprojektet? 

”Jeg syntes da godt, at man kan blive bedre til at have den her indstilling, hvor man 
inddrager folkene. Det behøver jo ikke at være en hel dags arrangement, det kan 
være, at man bare går ud til håndværkerne med en tegning og spørger dem om deres 
input på nogle udfordringer, det tager ikke mere end to minutter.  

5. Hvilke udfordringer tænker du kan opstå i forløbet? 

”Det har altid været sådan at nogle projektledere og ingeniører er for fine eller 
arrogante til at snakke med folkene og slet ikke respektere deres erfaring. Og det er 
ikke noget man bare lige ændre, men det kunne være fint i fremtiden, hvis det var 
noget, man kunne blive bedre på. Det ville være dejligt, hvis alle var blev bedre til at 
se hinanden som ligeværdige og værdifulde, fordi vi er jo alle sammen kollegaer og 
det hjælper, da alle at det køre og der er et godt samarbejde… Det kræver også at 
håndværkerne ved, hvad de laver så de kan komme nogle gode forslag, der kan 
bruges til noget. Og hvis de aldrig har noget at byde ind med, så er det jo ligegyldigt. 
Så det kræver også noget mere på vores side af hegnet.”  

6. Hvilke faktorer mener du er vigtige for, at projektet skal lykkes/forløbet går godt? 

” Hvis man har en projektleder, der er for fin, så kommer man ingen vejene. Man skal 
have en formand og projektleder, der lytter og respektere håndværkerne. Jeg har 
prøvet på andre pladser, at projektlederen nærmest snakker ned til folkene på 
pladsen. Hvor indstillingen er, Lav nu bare dit arbejde, og det er også fair nok, men så 
kommer der bare ikke nogen forslag fra håndværkerne. Så gider man ikke at deltage 
og hjælpe. Man skal i hvert fald være åben over for at lytte til håndværkerne, og der 
er ikke nogen der ser sig bedre end andre.   
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7. Hvilke muligheder mener du at mentorprojektet giver dig? 
i. Hvilke begrænsninger ser du?  

” Jeg håber, da at det kan være med til at bryde, hvordan vi ser på hinanden. Og at vi 
i stedet arbejder tættere sammen og bruger hinandens viden. På den her plads er vi 
allerede gode til det, Simon og Carsten (formænd) lader folk komme med idéer og 
man lytter til hinanden. Men der er flere byggepladser, hvor man virkelig har brug for 
denne her indstilling”   

René Mortensen, betonarbejder: 

1. Hvor godt føler du, at du er blevet informeret om mentorprojektet (skala 1-10) 
a. Hvad mangler du svar på? 

”Det forstod jeg 100%, jeg ved godt hvad det går ud på. Jeg har været med i flere 
projekter, hvor man har afprøvet Lean og andre ting. Så jeg har en god forståelse for 
tankerne bag det. 10 ud af 10.” 

2. Hvad syntes du om konceptet, bottom-up ledelse? 

”Jeg syntes det er godt. Åbenhed og ærlighed. Man skal være åben og lytte til 
hinanden, sådan at man kan sparer med hinanden. Man skal kunne tage imod kritik, 
men også at man kommer med kritik og omvendt. Det jo på den måde vi bliver bedre 
og kan sparer med hinanden sådan at vi løser problemerne.”  

3. Hvad er din motivation for at deltage i projektet?  

”Udvikling, det er at man kan udvikle noget sammen. Både sig selv men også hjælpe 
hinanden med at udvikle os. For blive bedre og optimere os selv. Også lidt for at 
hjælpe dig (mentor), hvis du nu i fremtiden skal være leder” 

4. Hvad ønsker du at der kommer ud af mentorprojektet? 

”Jeg arbejde engang oppe på en stor fabrik i Lystrup. Ham der stod for lageret, Einar, 
havde været der i 35 år. Og vi snakkede om tingene og var der for at hjælpe 
hinanden. Men da så Einars stedfortræder skulle til så skulle man bare rette ind og så 
skulle man bare høre efter hvad der blev sagt. Og den tilgang virkede ikke så godt på 
mig og de andre folk. Så kom ledelsen og sagde at man skulle gøre som 
stedfortræderen siger. Men hvorfor skulle vi gøre som han siger? Det skal vi da ikke, 
vi kan hjælpe hinanden og arbejde sammen. Einar plejede aldrig at gå og diktere, nu 
skal du gøre det og det, der snakkede man om tingene og lavede en aftale. Og der 
kommer det der bottom-up ledelse i spil. Det er mit ønske at der flere der forstår at vi 
her for at hjælpe hinanden, at vi skal respektere og bruge hinandens kompetencer i 
stedet for at modarbejde.”     

5. Hvilke udfordringer tænker du kan opstå i forløbet? 

”Ja altså, jo mere man giver, jo mere får man igen. Og det er ikke alle der har lyst til 
at give eller har forudsætninger for at kunne bringe noget på bordet. Jeg interesserer 
mig for det jeg går og laver nu her, og det har jeg altid gjort, også da jeg var VVS’er 
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og murerarbejdsmand. Så interesserede jeg mig 100% for det. Men hvis folk ikke er 
interesserede, så bliver det svært at lave bottom-up, fordi det kræver at der er nogle 
der har lyst til at komme med forslag.” 

6. Hvilke faktorer mener du er vigtige for at projektet skal lykkes/forløbet går godt? 

”Det kommer an på hvem man er som person. Det er betinget af hvilke personer der 
er lederen og hvilke personer der er i sjakket. Lederen kan skal have den her 
indstilling og det skal folkene også, det skal gå begge veje. Folk skal være åbne, vise 
initiativ og gøre noget ekstra.  Der skal være gensidig respekt. Ham der sidder øverst, 
er selvfølgelig ham der tager teten, og siger hvad vi skal gøre, men man skal kunne 
snakke om tingene og tage en bottom-up dialog med hinanden.  

7. Hvilke muligheder mener du af projektet giver dig? 
i. Hvilke begrænsninger ser du?  

”Jeg syntes det er fedt at være sin egen herre og bestemme selv. Men det begrænses 
jo af dem der ligeglade med deres arbejde og bare vil tidligt hjem. Og så er det 
egentligt ret lige meget om man har en god leder der engagerer folkene, nogle folk vil 
ikke deltage uanset hvad. Man skal have en drivkraft og have lyst til at tage del i 
arbejdet og ansvaret.”  

Villas T. Wulf, betonarbejder: 

1. Hvor godt føler du, at du er blevet informeret om mentorprojektet (skala 1-10) 
a. Hvad mangler du svar på? 

”Sådan udmærket, måske 5-6 ud af 10” 

2. Hvad syntes du om konceptet, bottom-up ledelse? 

”Jo, n det er jo det, som vi gør dagligt, men jeg syntes, det er godt, at det er dem 
som står med arbejdet i hænderne også har noget at sige, og at de også bliver hørt, 
fordi vi har også noget at bidrage med. Så det ikke kun er dem længere oppe, der 
ikke rigtig ved præcist hvad der foregår, og de udfordringer vi har, der bestemmer. Så 
jeg syntes, at det er positivt” 

3. Hvad er din motivation for at deltage i mentorprojektet?  

”Både for at gøre det lettere for os selv og for at gøre det billigere for firmaet. Også i 
forhold til sikkerhed er det godt, at man kan komme med forslag, det er jo os der skal 
være i det usikre miljø.”  

4. Hvad ønsker du at der kommer ud af mentorprojektet? 

”Nu syntes jeg at det fungerer fint her på pladsen, men det er selvfølgelig godt at der 
bliver snakker og gjort opmærksom på det.” 

5. Hvilke udfordringer tænker du kan opstå i forløbet? 
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”Det kan godt være at lige pludselig så kommer der for mange forslag. Så man skal 
sørge for , at det er relevant og sortere i det.” 

6. Hvilke faktorer mener du er vigtige for, at mentorprojektet skal lykkes/forløbet går 
godt? 

”Jeg syntes egentlig, at Carsten (formand) er god nok til at høre efter, hvad vi har af 
forslag. Men hvis han ikke gjorde, det så ville det selvfølgelig være et problem.” 

7. Hvilke muligheder mener du at projektet giver dig? 
i. Hvilke begrænsninger ser du?  

”Ja, det ved jeg ikke rigtig. Jeg kan ikke rigtig komme i tanke om hvad det skulle 
være. Jeg ved ikke rigtig, hvad der kunne forbedres, så skulle det måske være at de 
her (høreværn monteret på hjelmen) sad lidt strammere, men det er små ting.” 

Simon Petersen, Formand:  

1. Hvor godt føler du, at du er blevet informeret om mentorprojektet (skala 1-10) 
b. Hvad mangler du svar på? 

”Ja det føler jeg at jeg er. Og hvis der var nogle spørgsmål, så tænker jeg, at jeg bare 
kan stille dem til dig. Så 9 ud af 10.”  

2. Hvad syntes du om konceptet bottom-up ledelse? 

”Jamen, det er jo egentlig min filosofi. Hvis der er nogle problemer, så spørg dem der 
har forstand på det. Hvis man skal have lave noget, så spørg ham der skal lave det og 
spørg ham om råd til, hvordan det kan laves nemmest. I stedet for at der sidder 3-4 
projektledere og beslutter hen over hovedet på ham, der rent faktisk skal udføre det. 
Der syntes jeg, at man i stedet skal inddrage vedkommende, og så kan han være med 
til i hvert fald at have en dialog om, hvordan arbejdet skal udføres.” 

3. Hvad er din motivation for at deltage i mentorprojektet?  

”Jeg føler lidt, at det er sådan jeg allerede arbejder, så jeg ville syntes det var fedt, 
hvis det kunne åbne øjnene op på projektledere, og dem i de ledende stillinger, der 
ikke benytter sig af en bottom-up ledelses tilgang. Jeg mener også, at det er vejen 
frem for at få et bedre resultat, både økonomisk og tidsmæssigt, og styrke 
samarbejdet internt på projekterne. Jeg mener, at alle får mest ud af, at man 
involverer hinanden, også for arbejdsmiljøet… Når man giver folk plads og involvere 
dem, så er de også mere interesserede i at deltage og hjælpe hinanden. Man bliver 
mere som et fodboldhold, der kæmper for samme sag og gerne vil gøre en ekstra 
indsats både over for hinanden men også projektet. Det er den måde, som jeg godt 
kan lide at arbejde på.” 

4. Hvad ønsker du at der kommer ud af udviklingsprojektet? 

”Hvis man skal tænke stort, så kunne det da være at samarbejdet mellem folkene på 
pladsen og folkene inde på konteret på sigt bliver bedre, eller mere konstruktivt. Og 
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at man generelt får mere respekt omkring mennesket i stillingen i stedet for kunne at 
kigge på stillingen. På den her plads er det jo måske ikke så relevant, du er jo ikke 
kommet til nogle på den her plads, der ikke er enige i at gøre tingene på den 
(bottom-up) her måde. Derfor er det nok ret nemt at få folk med på vognen her, men 
der findes mange projektledere, der mener at folk bare er et nummer, og hvis de ikke 
gør, som der bliver sagt, så kan de bare skrubbe af. Det er dem, som ville være 
spændende at nå med det her budskab og den her ledelsestilgang.”  

5. Hvilke udfordringer tænker du kan opstå i forløbet? 

”Jeg tror, at den største udfordring generelt ligger hos ledelsen, både projektledere og 
formænd. Den bottom-up model du kommer med, er jo meget, føler jeg, det vi gør 
her på pladsen. Men der er jo også de her formænd der tror de ved bedre end alle de 
andre. Man er jo nødt til at indse, at man ikke kan være bedst til alt, og man kan ikke 
vide alt om alt. Man er gode til forskellige ting, så det gælder om at acceptere, at 
nogle er bedre end en selv. Man skal ikke være for stolt til at spørge folk til råds, at 
gå hen til en i måske en lavere stilling og indrømme, at man ikke har så meget 
erfaring på området, og derfor gerne vil have nogle råd. Men der er mange ledere, der 
for stolte til at gøre det, eller indser de ikke, hvor meget viden og erfaring som 
folkene på pladsen har. Så der skal være mere åbenhed og gennemsigtighed over for 
hinandens viden, så folk er oplyste omkring hvem, som man kan spørge om hvad. Jeg 
tror at 19 ud af 20 gange ville folk (bygningsarbejdere) elske at hjælpe, hvis en 
projektleder eller formand kom og spurgte om hjælp. Men det kræver også at man 
kommer og spørger om råd og involvere folk.”  

6. Hvilke faktorer mener du er vigtige for at mentorprojektet skal lykkes/forløbet går 
godt? 

”Ja nu har vi jo snakket om, at ledelsen skal være åbne, og der skal være gensidig 
respekt for hinandens erfaringer og kompetencer. Men folkene skal gide at engagere 
sig, for at det kan lade sig gøre. De skal have ja-hatten på og være åbne. Man 
behøver ikke at være bedste venner, men hvis bare folk har den rigtige indstilling og 
bidrager til fællesskabet, så skal vi sgu nok komme langt. Det nytter ikke noget, hvis 
folkene siger, Det er ikke mit arbejde at løse det her problem – jeg får ikke løn for 
det. De skal være interesseret i at engagere sig for at det kan lykkes med en bottom-
up ledelsestilgang. Men hvis man vil have at folk skal være engagere sig, så kræver 
det også, at ledelsen ikke dikterer alt ting og ikke lytter til deres folk, fordi så slukker 
man deres engagement for projektet.” 

7. Hvilke muligheder mener du at mentorprojektet giver dig? 
i. Hvilke begrænsninger ser du?  

”Jeg vil jo hellere have nogle selvstændige, folk der har lyst til at arbejde 
selvstændigt, der selv tager ansvar og har lyst til at udvikle sig og bidrager til 
fællesskabet og projektet. Det påvirker jo også det sociale. Man skal åbne op for 
input, men det er jo ikke alting, der er lige relevant. Så der bliver nødt til også at 
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være nogle grænser fra ledelsen, men det kan man også sagtens have samtidig med 
at være åben og spørge folk til råds.” 

8. Hvad ville det kræve, hvis man skulle forankre den her ledelsestilgang i 
virksomheden? 

”Jeg tror, at man skal have afdelingslederen med på idéen. Fordi det er ham der er 
med til at ansætte formænd og projektledere. Og hvis afdelingslederen har en 
holdning, der hedder kæft, trit og retning, så tror jeg ikke, at kulturen kan ændres i 
resten af afdelingen. Så han skal ansætte folk ud fra de vilkår, at det er sådan 
(bottom-up), at vi arbejder. Fordi man er nødt til at være en bestemt person, for at 
man kan det der (bottom-up), så man skal ansætte sig til det. På formandsmøder bør 
det være klart, at det er vores retning at gøre sådan her, at det er den ledelsesstil, vi 
har i firmaet. Og man håber at formand og projektledere vil lede deres sager på den 
måde.”  

”Det skal være klart informeret til alle folkene i firmaet, at der er en bottom-up 
ledelsestilgang i firmaet. Sådan at de ved, at firmakulturen er, at døren altid står åben 
hos ledelsen og forslag om forbedringer og ændringer er værdsatte af ledelsen og 
firmaet. Man skal ikke vente til MUH samtalen, man kan bare ringe. Det er også 
farligt, for hvis alle får muligheden for at sige deres mening, så kan det blive for 
meget af det gode. Der er også nogle folk, der ikke kan styre den her frihed under 
ansvar, hvilket er et problem. ” 

”Jeg er ikke sikker på, at det virker med en mentor, der tager rundt fra plads til plads. 
For det er ligesom sikkerhedsrepræsentanten, der tager rundt, og lige når han er der, 
så spiller alt og alle regler er opfyldt, men så snart han vender ryggen til, så er folk 
ligeglade. Jeg tror, at man bliver nødt til at have fat i rødderne i firmaet. Man skal 
have folk til at tage det til sig. Og jeg tænker, at måden at gøre det på er ved at have 
alle ledere og formændene med på vognen, fordi det er dem, der bestemmer slagets 
gang på byggepladsen. Og det kan man påvirke ved ansættelse af de rette personer 
med den rigtige holdning og ledelsesstil. Der skal være åbenhed og gennemsigtighed i 
organisationen, folkene skal kunne gå til projektlederen eller afdelingslederen, hvis de 
virkelig har nogle problemer. Man behøver ikke kun at snakke med formanden som 
håndværker.”  

Hvad med dem som allerede er i firmaet? 

”Jamen, hvis der er nogle, der ikke indretter sig, så må de jo tage en snak med 
projektlederen eller afdelingslederen. Hvis det er blevet fastlagt, at det er bottom-up, 
man har valgt at gå imod firmaets valgte retning” 

Carsten B., formand: 

1. Hvor godt føler du, at du er blevet informeret om mentorprojektet (skala 1-10) 
c. Hvad mangler du svar på? 

”Det har været fint. 7 ud af 10.” 
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2. Hvad syntes du om konceptet bottom-up ledelse? 

”Jeg syntes, at det er fint nok, men jeg ved ikke om det passer i vores firma. Fordi vi 
gør allerede mange af tingene allerede. Der er mange af de ting, vi gør løbende i 
forvejen. Så de firmaer, hvor man er et nummer i hele butikken, der er det nok bedre 
at indfører bottom-up og vække interessen i folk. Den der diktatoriske formand, det 
fungerer ikke, det er jeg ikke tilhænger af. Så jeg syntes konceptet er relevant for 
rigtig mange virksomheder.”   

3. Hvad er din motivation for at deltage i mentorprojektet? 

”Konceptet er jo fornuftigt, fordi der er nogle virksomheder, hvor det handler mere 
om hvem der bestemmer, se mig og hør mig. Der vil altid være en, der bestemmer, 
det er bare ikke så sjovt at arbejde med projektledere, der ikke lytter. Det er fuldt ud 
okay at være uenige, så længe man bare har fået muligheden for sige sin mening. Så 
jeg er da interesseret i at arbejde i en virksomhed med en sund arbejds- og 
ledelseskultur, og det syntes jeg også Ommen har. Men der er mange andre steder, 
hvor man har meget spidse albuer og folkene er ligegyldige, og det er en dårlig kultur 
at have.” 

4. Hvad ønsker du at der kommer ud af mentorprojektet? 

”Det ville jo være meget godt, hvis det gik op for flere af folkene at der bliver sat pris 
på det, når man bidrager med noget. Som formand vil man jo helst arbejde med 
nogle folk der tænker selv og selv tager ansvar for deres arbejdsopgaver, så man ikke 
skal komme og fortælle dem hvad de nu skal gøre.” 

5. Hvilke udfordringer tænker du kan opstå i forløbet? 

”Det er jo det der med, at de faglige kompetencer også skal være til stede for at man 
kan få noget brugbart input fra folkene. Ellers så spilder man en masse tid ved at 
spørge folk, der ikke har nok erfaring eller fagligt grundlag med at komme med 
forslag. Fordi alle de lavt hængende frugter dem har vi løst, eller så løser vi dem 
rimelig hurtigt. Det er ikke det, som er udfordringen. Det er et problem, at der er 
mange folk i byggebranchen der ikke er uddannede betonfolk eller hvad de arbejder 
med. Der er mange håndfolk, der går ude på pladserne uden at have en faglig 
uddannelse, og dem kan man ikke regne med er i stand til at komme med faglige 
løsningsforslag. Det gælder også mange af de udenlandske folk, der går på pladsen. 
Og det synes jeg er den største udfordring i branchen, for at det her bottom-up 
ledelse skal fungere, så kræver det jo, at man har de rigtige folk, at man har nogle 
dygtige folk, der har styr på arbejdsprocesserne. Det er jo en forudsætning for at man 
skal kunne komme med nogle anvendelig forslag.” 

6. Hvilke faktorer mener du er vigtige for at mentorprojektet skal lykkes/forløbet går 
godt? 

”Det er som sagt en forudsætning at man har folk med en vis viden og erfaring, så de 
rent faktisk har noget at bidrage med, og er rustet til at komme med de gode idéer. 
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Ellers så er det vigtigt med en løbende åben dialog under hele projektet, sådan at 
man diskuterer tingene og hjælper hinanden. Som jeg siger til folkene, der er ikke 
noget der hedder dumme spørgsmål, det findes ikke. Jeg vil ikke have at man 
begynder at drille eller mobbe folk, selv hvis det er indlysende eller dumme 
spørgsmål, fordi det er den måde, som folk de udvikler sig på. Fordi så slår du netop 
det der ned, med at man skal komme med forslag og andre måder at gøre tingene 
på.”  

7. Hvilke muligheder mener du at mentorprojektet giver dig? 
i. Hvilke begrænsninger ser du?  

”Det kan give mere til formænd og projektlederen, hvis folkene bidrager mere. Og jo 
flere projektledere, der kommer ud uden en praktisk grunduddannelse jo større behov 
er der for, at man anvender håndværkernes og formændenes viden og erfaring. ” 

8. Hvad ville det kræve hvis man skulle forankre den her ledelsestilgang i 
virksomheden? 

”Jeg syntes, at man skal starte med uddannelse, sådan at de folk der arbejder på 
byggepladserne, er uddannet inden for deres fag. Og så skal det være et 
virksomhedskrav at man kun ansætter, folk der har en uddannelse, ellers nytter det 
ikke noget. Og så får man ikke de nødvendige kompetencer til at bottom-up kan 
fungere…  

Det kan være en god idé, at nogle af projektlederne skulle med ud og arbejde fysisk, 
det giver dem lidt mere indsigt i vores arbejdsprocesser og udfordringer. Tag med ud 
sætte form op, ligge armering og støbe, sådan at de får en fornemmelse for, hvor 
bøvlede tingene faktisk er. I stedet for at sætte sig ind bag skrivebordet, så komme 
med ud. Det ville både styrke samarbejdet og forståelsen for hinandens opgaver. Før 
man skal får lov til at styre for meget i projekterne så skal man have en praktisk 
forståelse for, hvad der sker.”  

Michael Madsen, Projektleder:  

1. Hvor godt føler du, at du er blevet informeret om mentorprojektet (skala 1-10) 
d. Hvad mangler du svar på? 

”Jeg ved i store træk, hvad det går ud. Jeg har fået den information, som jeg syntes 
er nødvendig. 8 ud af 10.”  

2. Hvad syntes du om konceptet bottom-up ledelse? 

”Jeg kan godt lide det. Jeg bruger det faktisk allerede, altså selve ledelsestilgangen. 
Jeg bruger det overfor mine formænd og håber også de bruger det overfor deres folk. 
Så det er jeg meget for.” 

3. Hvad er din motivation for at deltage i mentorprojektet?  

”Det er jo, at jeg ved, at den fungerer. Det er meget simpelt i min verden, at jo mere 
du får folk til at medbestemme, jo mere engagement får du. Jeg får mest ud af mine 
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folk, hvis jeg inddrager dem og snakker med dem om tingene. Og så selvfølgelig også 
for at hjælpe dig med studiet.” 

4. Hvad ønsker du at der kommer ud af mentorprojektet? 

”Det er jo, at vi bliver bedre til at hjælpe hinanden. At alle de guldkorn folk går rundt 
med, at vi får dem frem. Og så må de folkene gerne være mere bevidste om bottom-
up ledelse, hvis de ikke allerede var det i forvejen”  

5. Hvilke udfordringer tænker du kan opstå i forløbet? 

”Det er vigtigt, at alle er afklarede med, hvem som har det reelle ansvar. Fordi hvis 
der går økonomi i det, så kan folkene ikke bare komme med alverdens forslag. De 
timelønnede forholder sig ikke til økonomien på samme måde, som projektlederen 
eller formanden gør, så der kan godt komme nogle udfordringer.” 

6. Hvilke faktorer mener du er vigtige for at mentorprojektet skal lykkes/forløbet går 
godt? 

”Folkene skal føle sig respekterede. For at give dem en fornemmelse af, at de er 
inddraget og for at vise, at vi rent faktisk lytter. De skal kunne se og fornemme, at vi i 
ledelsen tager det til os og gør noget ved det… Når det så er sagt så skal folkene 
generelt blive bedre til at tænke, at døren ind til projektlederen, den er ikke så farlig. 
Gå ind og snak med projektlederne. Hvis man har et godt forslag eller noget, man vil 
diskutere, så bliver man også nødt til at gøre opmærksom på det.”  

7. Hvilke muligheder mener du at mentorprojektet giver dig? 
i. Hvilke begrænsninger ser du?  

”Jamen jeg oplever jo, at der kommer nogle guldkorn frem nogle gange. Men jeg 
spekulerer ikke så meget over det længere, fordi den her ledelsestilgang har jeg 
anvendt i mange år. Så for mig er det naturligt at involvere folk i processerne, og det 
har jeg haft stor glæde af, men jeg har svært ved at komme med et specifikt 
eksempel, fordi det er bare den måde, jeg arbejder på.”  

8. Hvad ville det kræve, hvis man skulle forankre den her ledelsestilgang i 
virksomheden? 

”Nu kommer jeg fra en virksomhed, hvor vi konsekvent holdt et opstartsmøde med 
projektlederen, formanden og de folk, der skulle være på projektet. Så alle folk blev 
samlet til rundstykker og så forklarede vi om projektet, vores forventninger og hvad 
der skulle bygges. Og så var der ellers fri spørgetime, hvor alle folkene fik mulighed 
for at lufte deres bekymringer eller sige, Det der var fandme noget skidt sidste gang. 
Så var vi i gang, og så var der medejerskab fra starten af. Det var noget af det, som 
folkene var mest glade for på de projekter, at vi havde brugt 1-2 timer på det her 
opstartsmøde og spise et rundstykke. Og de timer fik vi rigeligt igen, fordi vi skabte et 
sammenhold i teamet. Så jeg syntes det skulle være et krav på alle projekter, for det 
gør, at de kommer ind ad døren når der opstår problemer. Projektlederne og formænd 
syntes jeg sagtens kan og skal tage initiativet til at sørge for, at der er denne åbne og 
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inddragende ledelsestilgang. Så man er med til at gøre det til en fast del af kulturen 
på pladsen, helst lige fra start.” 

9. Hvordan kan man oplære andre i bottom-up ledelse? 

”Jeg tror ikke at der er nogle, der kan være imod det, hvis de forstår hvad det er. Der 
er sikkert også mange som har samme holdning, men som glemmer at gå ud at gøre 
det. At gå ud på pladsen og involvere de timelønnede og formænd. Man skal også 
huske på, at der skal allokeres nogle ressourcer og noget tid til sådan noget.” 
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14.8 Bilag 8 - Spørgeramme ved 2. interviewrunde 
Mentorforløb uge 4 - 26.11.2020 

Medarbejdertilfredshed  

1. Hvordan har det påvirket samarbejdet i teamet?  

2. Hvad syntes du om, bottom-up ledelsestilgangen? 

a. Har du følt dig mere motiveret og engageret? 

3. Foretrækker du en bottom-up ledelsesstil, hvor håndværkerne bliver involveret 

i højere grad? 

a. Hvad foretrækker du? 

b. Hvordan har det harmoneret med denne ledelsestilgang? 

4. Hvor og hvordan har du følt at det har givet dig større mulighed for at påvirke 

dit arbejde? 

Udviklingsprojekter  

1. Hvad er status på udviklingsprojektet? 

2. Hvordan har det været at arbejde på udviklingsprojektet? 

3. Hvad syntes du om at arbejde med udviklingsprojekter, samtidigt med at du 

passer dit daglige arbejde?  

4. I hvilket omgang vil I fortsat vil gøre? (Slet ikke, i nogen grad, meget) 

a. Hvorfor?  

Mentorforløb 

1. I hvilket omfang har mentorforløbet været en effektiv måde at indtænke 

bottom-up ledelse i jeres proces? (Slet ikke, i nogen grad, meget) 

a. Hvis ikke: Hvad tænker du så er en effektiv måde at indtænke bottom-up 

ledelse i jeres proces? 

b. Hvis i nogen grad/meget: Hvordan?  

2. I hvilket omgang har det virket at der har været en mentor, der har opfordret 

til bottom-up ledelse? (Slet ikke, i nogen grad, meget) 

3. Hvad tænker du kan forbedres ved mentorordningen/gøres anderledes? 

4. Baseret på mit forslag, interne mentors, hvad mener du der skal til for at det 

kan lykkes? (tid, ressourcer, andet) 
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5. Hvad ville det kræve, hvis det var dig der skulle være mentor og kører sådanne 

forløb på andre projekter i firmaet? 

6. Hvordan skulle I oplære/træne andre i den her tilgang? 

7. Hvad ville din motivation for at have den ekstra opgave/funktion være?  

Generelt 

1. Hvad skal ledelsen gøre for en succesfuld implementering af bottom-up ledelse? 

a. Hvad skal håndværkerne og formænd gøre? 

b. Hvem andre har en vigtig rolle og hvad skal de gøre? 

2. Hvilke muligheder ser du ved at praktiserer bottom-up ledelse? 

a. Hvilke udfordringer ser du ved det? 

3. Hvad skal der til for at man bliver ved med at indtænke bottom-up ledelse på 

projektet og på andre projekter i firmaet? 

a. I hele organisationen? 
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14.9 Bilag 9 - Transskribering af interviewrunde 2  
Mentorforløb uge 4, evaluering - 26.11.2020 

Jan Madsen, betonarbejder: 

8. Hvad skal ledelsen gøre for en succesfuld implementering af bottom-up ledelse? 
a. Hvad skal håndværkerne og formænd gøre? 
b. Hvem andre har en vigtig rolle og hvad skal de gøre? 

”Ledelsen skal selvfølgelig lytte til forslagene, der kommer fra håndværkerne. Og have 
en åben tilgang. Håndværkerne behøver også at villige til at komme med ned og selv 
at bidrage til teamet. Men det vigtige er jo, at der opfølges på de forslag, der 
kommer. Og det gør der mange gange ikke, så ledelsen skal også acceptere gode 
idéer fra andre steder af (håndværkerne). Og håndværkerne skal ligeledes acceptere, 
hvis nogle af idéerne ikke giver mening i det store billede. Der skal generelt gøres 
noget ved klasseopdelingen, sådan at man har et bedre sammenhold. Hvis man har et 
godt sammenspil og respekt imellem håndværkerne og ledelsen, så er samarbejdet 
bedre. Og vi arbejder for samme sag i stedet for at være i to lejre… Jeg tror, man 
udfører bottom-up ledelse, så længe ledelsen og håndværkerne er med på det, og 
anvender det aktivt. Jeg kan ikke se hvem der ellers skulle være med i processen.” 

9. Hvilke muligheder ser du ved at praktisere bottom-up ledelse? 
a. Hvilke udfordringer ser du ved det? 

”Jeg ville få mere ud af det, fordi jeg ville få mere ansvarsbevidsthed, og jeg ville få 
sat mig mere ind i projektet, og jeg føler, at jeg har mere medbestemmelse i det. Det 
er ting, jeg synes er gode og vigtige at give medarbejderne, fordi du får mere 
selvstændige, ambitiøse og måske også lidt gladere medarbejdere. At det er mere rart 
at selv kunne være med til at danne sig et overblik over projektet og være med til at 
komme med forslag og snakke om beslutningerne. Når man bliver inddraget, så går 
man også og tænker, kan det her gøres anderledes?/er det her den bedste måde?. 
Det gider man ikke, hvis man har en formand eller projektleder der bare fortæller en, 
hvad man skal lave, og nogle gange er man på projekter, hvor man ikke er blevet 
indsat i det arbejde, der skal udføres, og så kan man jo ikke bidrage eller tænke 
forud… Der kommer sikkert også nogle dårlige forslag, og ikke alle forslag kan bruges. 
Men det er jo sværere at komme med et godt forslag, hvis man ikke er blevet sat ind i 
tingene og forstår det større perspektiv. Det er måske en udfordring, at folkene ikke 
har den nødvendige forståelse for projekt til at kunne anvende deres erfaring til fulde. 
Men vi kan jo ikke alle være projektledere, alle er gode til noget forskelligt, men nogle 
gange skal projektlederen eller formanden måske være klar over, hvilke kompetencer 
de forskellige folk har, så han kan udnytte det og involverer dem, hvor det giver 
mening.”  

10.Hvad skal der til for at man bliver ved med at indtænke bottom-up ledelse på 
projektet og på andre projekter i firmaet? 
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a. I hele organisationen? 

”Der skal være en velvilje oppe fra ledelsen. Og så skal der også være noget, der 
kommer igen og holder os op på det, enten møder eller andet. Og hvis alle er 
pressede med arbejdet ude på pladsen, skal der afsættes noget tid og penge til, at 
man kan have den her forbedringsproces, og man kan inddrage og lytte til de 
enkelte…. På en eller anden måde skal det gøres til en god vane i firmaet, at vi har 
den bottom-up tilgang, fordi idéen er jo god. For at gøre det en god vane, så skal der 
være sat tid af til det, det skal være planlagt og være en fast del af vores 
arbejdsproces, ellers så er alle ude over stepperne og har en masse de skal nå. Fra 
håndværkernes perspektiv så tror jeg at vi har brug for nogle fastlagte møder, hvor 
man kan komme ind alle mand og snakke om problemer på pladsen og komme med 
forslag. Og så skal det være støttet fra top til bund, sådan at det er en 
virksomhedsaktivitet og ikke bare en aktivitet der kun sker på nogle byggepladser og 
ikke på andre. Jeg synes også, at det er vigtigt, at der en kultur, hvor folk ikke er 
bange for at sige deres mening. Egentligt tror jeg ikke, at man skal lave om på 
rammerne, men måske personerne, fordi der er rig mulighed for mig at komme med 
idéer og forslag og jeg tænker, at der er lige så god mulighed for projektlederne at 
inddrage og involvere håndværkerne. Så jeg ved ikke, om man behøver at ændre 
noget, men det skal bare gøres, og så skal der måske være nogle ressourcer sat af til 
det.” 

Medarbejdertilfredshed  

5. Hvordan har det påvirket samarbejdet i teamet?  

”Mig og Simon (formand) vi snakker jo godt sammen, så jeg tror ikke mentorforløbet 
direkte har påvirket samarbejdet. Det var allerede godt. Men det er jo klart, at det 
hjælper os rigtig meget, når vi snakker om tingene, og hvad vi kan gøre ved 
problemerne. Det gør jo, at vi bliver mere selvstændige, og at vi forstår, hvad der 
skal gøres, uden at vi behøver at ringe til formanden og spørge. Når vi bliver 
involveret, så er vi ikke bare nogle marionetter, der gør, hvad de får besked på, men 
nogle folk, der bruger det vi er uddannet til på en selvstændig måde, hvor vi løser 
problemerne ude på pladsen, selv uden hjælp fra formænd eller andre.  

6. Hvad synes du om, bottom-up ledelsestilgangen? 
a. Har du følt dig mere motiveret og engageret? 

”Jamen, det er sådan, at jeg godt kan lide at arbejde, og de projekter, hvor man 
bliver involveret og inddraget, dem søger jeg hen mod. Eller måske mere de 
projektledere og formænd der har den her tilgang. Det er dem, jeg gerne vil arbejde 
med. Man mister helt lysten til at være med på projekter, hvor man bare er et 
nummer, så det motiverer da en at blive inddraget af formændene og projektlederen. 
Og man får lyst til at være på projekt og få det bedste ud af det”  

7. Foretrækker du en bottom-up ledelsesstil, hvor håndværkerne bliver involveret i 
højere grad? 
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a. Hvad foretrækker du? 

”Ja, det gør jeg. Jeg vil meget hellere snakke om projektet og være med i processen i 
stedet for at stå på sidelinjen og ikke ane, hvad der skal ske, før dagens arbejder 
bliver forklaret. Jeg har også prøvet formænd, der bare deler arbejdet ud og så 
hænger der måske nogle tegninger inde i skuret, og det er det eneste, man får at 
vide, det virker ikke for mig. ” 

8. Hvor og hvordan har du følt at det har givet dig større mulighed for at påvirke dit 
arbejde? 

”Jeg tror ikke, det her mentorforløb har påvirket det så meget, men det er også fordi 
mig at Simon og Martin (betonarbejder) kender hinanden så godt. Så vi stoler på 
hinanden og snakker om tingene, og vi er ikke bange for at sige vores mening. Hvis 
nogle ikke synes arbejdet udføres smart, så siger de til, og vi kan godt være uenige, 
men vi lytter til hinanden.” 

Udviklingsprojekter  

5. Hvad er status på udviklingsprojektet? 
6. Hvordan har det været at arbejde på udviklingsprojektet? 

”Alt, hvad vi kan forbedre eller hvor vi kan gøre sliddet mindre for os, det er mere end 
velkommen.”  

7. Hvad synes du om at arbejde med udviklingsprojekter samtidigt med, at du passer 
dit daglige arbejde?  

”Jamen, jeg synes ikke, det er noget problem, især ikke på den her mindre 
byggeplads, fordi her har formanden jo tid til at snakke med hver enkelt, og vi har 
alle mulighed for at tage en dialog med formanden eller projektlederen. Og det gør vi 
også, så jeg synes ikke det karambolerer med arbejdet. Men på en større plads, hvor 
der var mange folk, der kan det jo være svært at blive hørt. Så der tror jeg, at det er 
vigtige at have et møde en gang i ugen eller hver 14.ende dag, hvor man lige 
summere op og spørger folkene om tingene fungere. Så på større sager kræver det 
nok, at der bliver afsat noget tid og ressourcer til enten nogle møder eller en snak. 
Det tager jo tid det hele, men her på den her sag er det lettere, fordi der ikke er så 
mange folk, og vi har alle en god løbende dialog med formændene.” 

8. I hvilket omgang vil I fortsætte med at vil gøre det? 
a. Hvorfor?  

”Jamen, vi er jo ikke interesserede i at slide os selv ihjel, så jeg synes vi gør det hele 
tiden og vil forsat gøre det. Vi gør det jo for at gøre det nemmere for os selv, og jeg 
vil også gerne være med til at bidrage og gøre en forskel på projektet og for sjakket. 
Så hvis jeg får en god idé, vil jeg altid sige det og diskutere, om det er muligt. 
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Mentorforløb 

1. I hvilket omfang har mentorforløbet været en effektiv måde at indtænke bottom-
up ledelse i jeres proces? 

b. Hvis ikke: Hvad tænker du så er en effektiv måde at indtænke bottom-up 
ledelse i jeres proces? 

c. Hvis i nogen grad/meget: Hvordan?  

”Det ville jo være fantastisk hvis man kunne få bottom-up ledelsestilgangen ind på 
alle projekter og i andre firmaer. Nu er vi jo rimelig selvstyrende her på pladsen, men 
det skal det også være, når vi ikke er et større sjak end vi er. Men det ville være godt, 
hvis vi kunne få en sådan ledelse og var med fra starten af og fik tegningerne.”   

2. I hvilket omgang har det virket at der har været en mentor, der har opfordret til 
bottom- up ledelse? 

”Jeg synes det er svært at sige. Jeg synes, vi i forvejen er ret selvstyrende her og vi 
siger, hvis vi synes at tingene skal gøres anderledes. Men jeg tror, at hvis man havde 
en dikterende formand eller ledelsestilgang, så ville det helt klart hjælpe, hvis 
ledelsen havde sagt, at nu kommer der en mentor ud, der skal køre det her forløb. 
Jeg tror, det er svært at omvende personer, jeg tror ikke, at det kan lade sig gøre 
bare lige, heller ikke med en mentorordning. Jeg tænker, at hvis det var en del 
kulturen i virksomheden at vi tænkte på den her måde, så skal de jo fungere 
automatisk, så jeg ved ikke om der er behov for mentorer eller repræsentanter” 

3. Hvad tænker du kan forbedres ved mentorordningen/gøres anderledes? 

”Jeg synes, det er en god idé. Fordi det måske går op for folk, at de bliver anset som 
noget vigtigt, og at der er nogle, der gerne vil lytte og have deres input. Men måske 
burde man have nogle møder.” 

4. Baseret på mit forslag med at interne repræsentanter anvender tilgangen og 
spreder den på de projekter de er på, hvad mener du der skal til for at det kan 
lykkes?  

”Det skal jo være den rigtige person, der er mentor. Og det tror jeg er en, der forstår, 
at alle er dygtige til noget og respekterer alle i virksomheden som ligesindede. 
Tilgangen til hvordan man ser på folk skal være rigtig, sådan at mentoren ikke er en, 
der stadig går op i den her klasseopdeling og tænker, at nogle er bedre end andre.” 

5. Hvad ville det kræve, hvis det var dig, der skulle være mentor og kører sådanne 
forløb på andre projekter i firmaet? 

”Det er svært, fordi det er en blanding af, at der nogle, der er uddannede og nogle der 
ikke er uddannede. Og for at man kan overtale andre eller få dem med på den her 
bottom-up tilgang, hvor vi alle sammen bidrager, så kræver det også, at der er ønske 
eller lyst fra folk til at bidrage. Jeg kan jo ikke skabe denne lyst, hvis de bare er 
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ligeglade. Jeg tror, det er vigtigt at de her mentors har støtte fra 
virksomhedsledelsen, sådan at de bliver taget seriøst, når de kommer ud på 
projektet.”  

6. Hvordan skulle I oplære/træne andre i den her tilgang? 

”Jamen, de formænd der er stædige, bliver nødt til at få fortalt af ledelsen, hvilken 
ledelsestilgang der skal anvendes. Det er svært at svare på, fordi jeg tror, at der er 
mange, man ikke kan ændre på.” 

7. Hvad ville din motivation for at have den ekstra opgave/funktion være?  

”Hvis man bliver inddraget mere, så det helt klart, at jeg synes jeg bliver mere 
motiveret og får lyst til at bidrage. Jeg synes faktisk, at projektleder X, der nogle 
gange har haft os med lidt mere fra starten, hvor han har taget os med til nogle 
møder og hørt hvad der skulle ske, før projektstart. Det er rigtig rart, fordi man får 
lidt øje for projektet, og man står ikke og er på bar bund, når man ankommer første 
dag.” 

Simon P., Formand: 

1. Hvad skal ledelsen gøre for en succesfuld implementering af bottom-up ledelse? 
a. Hvad skal håndværkerne og formænd gøre? 
b. Hvem andre har en vigtig rolle og hvad skal de gøre? 

”Man er jo et stort team, så vi er afhængige af, at alle har et ønske om, at være med 
til det her og skal yde en indsats, for at det kan virke, og alle skal ville det. Jeg synes 
jo, at formanden skal inddrage sine folk, og håndværkerne har så muligheden for at 
tage noget ejerskab og vise noget engagement. Men hvis jeg kan se, at de ikke viser 
engagement, så må jeg jo selv tage ansvaret og fortælle dem, hvad de skal gøre. Men 
det handler jo om at fortælle håndværkerne, hvad og hvordan vi skal lave arbejdet og 
give dem nogle tegninger, så de kan få lov at læse i papirerne.” 

2. Hvilke muligheder ser du ved at praktiserer bottom-up ledelse? 
a. Hvilke udfordringer ser du ved det? 

”Jamen, mulighederne er, at man hjælper hinanden til at blive bedre, hvis du som 
formand har tre mand, som ikke er engageret, så er man hindret i sit eget arbejde, 
fordi man skal hele tiden kontrollere dem, fordi man ikke stoler på, at det bliver udført 
rigtigt. Så fordelen ved at engagere og involverer sine medarbejdere er, at du måske 
kan få bedre og mere selvstyrende personer, man ikke behøver at kontrollere. Det er 
derfor, jeg egentligt gerne vil give meget ansvar til mine folk, fordi de så i større grad 
kan klare sig selv. Det giver mig både mere tid, men også et bedre team, som jeg kan 
stole på. Og så kan vi arbejde hurtigere og tjene flere penge... Det er jo på en måde 
frihed under ansvar, og det er ikke alle der kan styrer friheden, men det er jo 
lederens ansvar at bedømme og lukke den ned, hvis det ikke går. Så man skal også 
være klar til at tage en beslutning, og de folk, man kan anvende en bottom-up 
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ledelsestilgang over for, de skal også kunne styre det. Fordi der er nogle, der helst vil 
have fortalt, hvad de skal lave.”  

3. Hvad skal der til, for at man bliver ved med at indtænke bottom-up ledelse på 
projektet og på andre projekter i firmaet? 

a. I hele organisationen? 

”Jamen, det er jo ved folk tager det til sig og vil bruge det. Og for at folk vil det, så 
skal de opleve at de har succes med det, for at de tænker, at det er en god idé. Man 
er jo nødt til at bruge det og prøve det på nogle projekter, og så skal man jo helst 
opleve, at man har succes med det. Så jeg tror at det også skal være en strategi i 
firmaet, det er sådan her vi gør, fordi hvis der er nogle, der går deres egne veje og 
ikke følger det her, så dur det ikke. Så man skal overbevise folk om, at det er bottom-
up måden man får mest ud af. Og det synes jeg er fordi, det handler om, at man får 
så glade og engagerede medarbejdere som muligt. Jo mere yder de, og jo mere 
gavner det firmaet. Hvis folk er glade, engagerede og virkelig har noget ejerskab, så 
er man også klar til at rykke sig lidt ekstra for firmaet og projektlederen/formand, og 
det mener jeg er måden.” 

Medarbejdertilfredshed  

1. Hvordan har det påvirket samarbejdet i teamet?  

”Det er jo, at alle føler, at de bidrager, og hvis alle føler, at de bidrager til et 
fællesskab, så føler man sig også som en del af fællesskabet. Hvis man ikke involverer 
sine folk, så føler de sig ikke en del af fællesskabet og så har man dem ikke med på 
teamet, og over tid, så lukker man dem ude.”  

2. Hvad synes du om, bottom-up ledelsestilgangen? 
a. Har du følt dig mere motiveret og engageret? 

”Jamen, det er jo det her frihed under ansvar, og det er også sådan jeg synes, det 
skal være. Hvis man har noget godt input, så skal man bare komme med det, og der 
skal være mulighed for at kunne påvirke sin hverdag og arbejdsgang. Ellers er det 
ikke sjovt at gå på arbejde, hvis man bare får fortalt, hvad man skal lave, uden 
mulighed for at kunne påvirke det eller forbedre det. Så mister man lysten til at lave 
arbejdet… Vi skal hjælpe hinanden til at blive bedre, og man skal ikke være for stolt til 
at tage imod nye forslag eller ændringer. Så formænd og projektledere skal ikke være 
for stolte til at spørge en timelønnet, om de har nogle spørgsmål eller idéer til 
hvordan et stykke arbejde skal udføres…. Jeg er jo mere til, at alle bidrager, alle får et 
ansvar og alle tager et ejerskab, for på den måde løfter vi i flok i stedet for, at der 
bare står en eller anden og diktere, hvordan det skal laves. ”  

3. Foretrækker du en bottom-up ledelsesstil, hvor håndværkerne bliver involveret i 
højere grad? 

a. Hvad foretrækker du? 
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”Ja, helt sikkert. Fordi der er ikke nogen, der kan klare sig uden de andre. Det er 
vigtigt, at alle forstår værdien af, hvad de forskellige i firmaet kan… Man føler sig 
motiveret, når man får mulighed for at styre sit arbejde. Hvis man bare fortalte, hvad 
der skal gøres, så dræber man jo lysten til at tænke selv og engagere sig, hvis man 
hele tiden bliver bremset i at tænke selv. Det ender med, at folk bare føler sig som 
hænder og fødder, og til sidst bliver man ligeglad med arbejdet og firmaet, også fordi 
man ikke oplever nogen succes.” 

4. Hvor og hvordan har du følt at det har givet dig større mulighed for at påvirke dit 
arbejde? 

”Altså, når man har en projektleder, der giver en mulighed for at påvirke sin 
arbejdsgang og der er et frit forum, så får jeg jo mulighed for at arbejde på den 
måde, jeg helst vil arbejde på. Og når man arbejder frit, så bliver arbejdet også 
bedre. Hvis lederen lægger bånd på medarbejderne, så er man jo heller ikke fleksibel 
eller har lyst til at bidrage, hvis det brænder på… Jeg gør nok mere, end hvad der er 
forlangt af mig, men det er jo også fordi, at jeg føler, at jeg har fået friheden og er 
glad for, at jeg har fået de muligheder, jeg har. Men hvis man føler, at ham man 
arbejder for er en idiot, så gør man i hvert fald ikke noget ekstra. Og sådan er det jo 
også med folkene, hvis man giver dem muligheden for at påvirke deres arbejdsgang 
og frihed, der gør det nemmere for dem, så får man også mere tilbage.” 

Udviklingsprojekter  

1. Hvad er status på udviklingsprojektet? 

”Jeg er lidt ærgerlig over, at det er Carsten (formand) jeg får at vide af, at der er 
blevet lavet nogle ændringer i entreprenørfirma X’s tidsplan, for det er jo noget, der 
påvirker vores arbejde, så det burde jeg være blevet informeret om. Fordi jeg var jo 
inde og banke på for at sige, at de gerne skulle informere mig om ændringer, der 
kommer. Nu når jeg at redde den, så det går lige, men det betyder noget, når de 
laver store ændringer.” 

2. Hvordan har det været at arbejde på udviklingsprojektet? 

”Jeg synes, det er meget naturligt at arbejde sådan. Det er jo altid fint hele tiden at 
kunne gøre sig selv bedre og optimere, og det er da sjovere kun at bruge to timer på 
noget, der plejede at tage 3. Det er jo det her med at bevæge sig væk fra alt det, 
man plejer at gøre og tænke, om vi ikke kan gøre det smartere. ” 

3. Hvad synes du om at arbejde med udviklingsprojekter samtidigt med, at du passer 
dit daglige arbejde?  

”Jeg synes ikke, det er noget ekstra at arbejde på den her måde. Det er jo en hjælp 
at tænke over, hvordan man kan forbedre vores arbejdsgang, så vi prøver hele tiden 
at komme med nye og smartere måder at gøre tingene på. Jeg synes, at alle 
mennesker burde tænke sådan.” 
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4. I hvilket omgang vil I fortsat vil gøre? 
a. Hvorfor? 

”Jeg vil jo forsætte med det her, ligesom jeg altid har gjort. Fordi jeg føler, at det 
gavner os alle, mig, firmaet og de folk man arbejder med. Jeg kan ikke se ulemperne 
ved at finde forbedringsmuligheder og forbedre os.”  

Mentorforløb 

1. I hvilket omfang har mentorforløbet været en effektiv måde at indtænke bottom-
up ledelse i jeres proces? 

b. Hvis ikke: Hvad tænker du så er en effektiv måde at indtænke bottom-up 
ledelse i jeres proces? 

c. Hvis i nogen grad/meget: Hvordan?  

”Jeg synes, det har været ret fedt, fordi jeg synes jo, at det er den måde, jeg leder på 
ved at inddrage og være åbne for forslag fra folkene. Så det har været fedt, at der har 
kommet en udefra og sætter ord på det og snakker, om hvorfor man gør det. Jeg 
synes, det har været spændende at snakke synspunkter og få dit perspektiv på det. 
Og jeg håber, at folkene har fået sat nogle tanker i gang om, at de har mulighed for 
at påvirke deres arbejde, og at de måske har fået øjnene op for, at de også selv er 
interesserede i at have den her ledelsestilgang. At de måske i større grad forstår, at 
det kan betale sig at bidrage lidt mere aktivt, også for dem selv. Og at de måske 
reflekterer lidt over, at de har mulig for at få indflydelse på denne plads, men det er 
jo ikke selvsagt, at man har det, så måske de vil benytte det mere.”  

2. I hvilket omgang har det virket at der har været en mentor, der har opfordret til 
bottom- up ledelse?  

”Jamen, vi har gjorde det allerede, det er jo ikke sådan, at du har opfundet den dybe 
tallerken. Men det har været godt at få spørgsmål og ord på den måde, hvorpå man 
gør tingene på og hvorfor man gør, som man gør. Og hvad det har af konsekvenser, 
så det har været en rigtig sund refleksion.” 

3. Hvad tænker du kan forbedres ved mentorordningen/gøres anderledes? 

”Jeg tænkte jo, at det ville være bedre at havde mentorordningen lige fra starten, 
opstartsmødet for projektet. Det ville give mere mening, i stedet for at komme midt i 
projektet. Det kan jo måske også spredes ud over, at det ikke kun er i egne rækker, 
men at det er i alle entreprenører på byggepladsen. Det kan man jo måske tage på 
opstartsmødet at aftale, at det er den ledelsestilgang, man anvender. Eller informerer 
om, at det er den ledelsesstil man anvender i Ommen, og man opfordrer andre 
entreprenører til også at være med. Fordi formænd og håndværkere fra Ommen kan 
jo sagtens gå ind og snakke med formænd/håndværkere fra andre 
entreprenørfirmaer. Og så løse problemerne nede på pladsen.” 
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4. Baseret på mit forslag med at interne repræsentanter anvender tilgangen og 
spreder den på de projekter de er på, hvad mener du der skal til for at det kan 
lykkes?  

”Jamen, jeg tænker jo godt at man kan have det, men jeg ved ikke, hvor effektivt det 
ville være. Fordi det handler om kemi, nogle mennesker er sikkert med på det lige fra 
starten og andre kan være umulige at overtale. Men så skulle man nok prøve at se, 
om man kunne argumentere over for vedkommende, hvorfor og hvad der giver 
mening med bottom-up ledelse. Men hvis de vil forstå det, så er der jo ikke meget at 
gøre, så skal ledelsen ind over.”  

5. Hvad ville det kræve, hvis det var dig der skulle være mentor og kører sådanne 
forløb på andre projekter i firmaet? 

”De steder jeg er, der vil jeg jo sagtens kunne være mentor og sprede det her 
budskab, ved at lede mine folk på den måde. Men jeg ved ikke, om jeg kunne være 
det på andre projekter, hvor jeg ikke er fast. Det ville jo også kræve, at man kørte 
rundt og brugte meget tid på at sætte sig ind i andre projekter, deres folk og deres 
udfordringer, for at det ville være effektivt. Så det tror jeg ikke jeg ville kunne være 
for andre sager end der, hvor jeg selv er formand.” 

6. Hvordan skulle I oplære/træne andre i den her tilgang? 

”Jeg tror godt, at man lærer håndværkerne at komme med flere og bedre input over 
tid. Det skulle foregå ved, at man lægger op til, at det er velkomment at komme med 
forslag, hvis man har en smartere og nemmere måde at gøre tingene på. Og at man 
så er lydhør overfor det, så folkene fornemmer, at når de henvender sig, bliver de 
taget seriøst. At man ikke bare bliver fejet af med, det skal du ikke blande dig i. For 
så har man jo ikke lyst til at hjælpe, hvis man ikke bliver taget alvorligt… Men man 
kan ikke hjælpe en, der ikke vil hjælpes, så er det lige meget, hvor mange idéer eller 
hvilken ledelsestilgang, man anvender… Man skal jo investere noget tid i at udvikle 
folk, men måske så kan man løfte dem op, sådan at investeringen betaler sig. Det er 
jo bestemt formandens opgave at udfordre sine folk og oplærer dem, men man skal 
også gøre det lidt ad gangen sådan at man ikke overbelaster dem. Og det gør vi jo 
mange gange ved at sætte dem, som har meget erfaringen sammen med nogle, der 
ikke har. På den måde roterer jeg mine folk sådan, at de kan blive oplært i forskellige 
arbejdsopgaver og udfordrer dem lidt en gang imellem, men heller ikke mere, end 
hvad godt er. Men det er vigtigt, at man lægger op til, at der gerne må laves fejl, og 
at hvis man er i tvivl om noget, så skal man spørge, for ellers bremser man 
udviklingen… Der skal jo komme noget fra både medarbejderne og ledelsen, fordi man 
som leder jo godt som leder sørge for, at folk er inddragede, har skabt et godt 
sammenhold og har givet medejerskab, men så skal der jo også komme noget tilbage 
den anden vej. Men jo mere man føler sig værdsat og som en del af sammenholdet, jo 
mere har man også lyst til at være med, men der er jo nogle, der stadig ikke vil være 
med. Dem ved jeg ikke, hvordan man får med.” 
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7. Hvad ville din motivation for at have den ekstra opgave/funktion være?  

”Jamen, det ville jo være for at skabe det bedste team, som vi kunne, eller den 
bedste arbejdsproces. Hvis vi kan det, så slipper vi jo for en masse besvær, og vi 
bliver da alle sammen gladere for at gå på arbejde. Det er også derfor, jeg gør det nu, 
tingene behøver ikke at gøres på en måde, bare fordi det er den måde, man plejede 
at gøre det på. Og jeg vil jo også gerne have glade folk, så er mit arbejde både 
nemmere og sjovere at tage på.” 

Carsten B., Formand: 

1. Hvad skal ledelsen gøre for en succesfuld implementering af bottom-up ledelse? 
b. Hvad skal håndværkerne og formænd gøre? 
c. Hvem andre har en vigtig rolle og hvad skal de gøre? 

”Som vi snakkede om sidste gang, så beror det jo rigtig meget på, at håndværkerne 
har et kompetenceniveau og erfaringer, så de har noget, de kan bidrage med. 
Ledelsen skal sørge for, at der er ressourcer til at forbedringsforslag kan udføres og 
laves. Jeg synes uddannelse er rigtigt vigtigt og vil helst have, at mine folk er 
uddannet struktør eller hvad det nu må være. Så jeg synes også dem der ansætter 
vores medarbejdere, har et ansvar i at få fat i de rette folk. ”  

4. Hvilke muligheder ser du ved at praktiserer bottom-up ledelse? 
a. Hvilke udfordringer ser du ved det? 

”Det ville jo være godt, hvis man brugte alles viden til det fulde. Nu her med de 
master (udviklingsprojekt 2), der ville jeg havde haft stor gavn af at snakke med Bert 
(Håndværker på et andet projekt) fordi han har arbejdet rigtig meget med forskalling 
og afdækninger på specialkonstruktioner. Så det her med, at man bruger hinandens 
viden lidt mere aktivt, kan jo kun gøre os klogere og stærkere som virksomhed. Men 
jeg synes at den største udfordring er, at det ikke er alle, der kan bidrage med noget, 
så skal der jo også være afsat tid til det. Lige nu for eksempel der har vi jo rigtig 
meget der skal laves, og vi har ikke tid til at kreere den her afdækning til masterne.” 

5. Hvad skal der til for at man bliver ved med at indtænke bottom-up ledelse på 
projektet og på andre projekter i firmaet? 

a. I hele organisationen? 

”Det er ikke nødvendigvis, at man skal have bottom-up ledelse, for så længe man gør 
det, man skal gøre, er der ingen grund til at mødes og spilde en masse tid på at 
snakke. Men det er nødvendigt med forbedringer, og dem skal vi hele tiden komme 
med. Men det behøver ikke nødvendigvis blive skrevet ned på papir og lave det til en 
stor ting. Men for dem, som ikke tænker forbedringer ind i deres arbejde, er det jo 
rigtig godt, for det er dem, der skal læres det her.”  
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Medarbejdertilfredshed  

1. Hvordan har det påvirket samarbejdet i teamet?  

”Jo, altså de lavt hængende frugter har jeg jo allerede tænkt på, men det er sværere 
at få folkene til at bidrage med de gode idéer. Der er også nogle folk, der er 
fuldstændig ligeglade. Men jeg er altid åben for forslag, så hvis de har lyst til at 
komme med input, så kan de jo bare sige dem.” 

2. Hvad synes du om, bottom-up ledelsestilgangen? 
a. Har du følt dig mere motiveret og engageret? 

”Hvis jeg havde en formand, der ikke lyttede til mine forslag, så ville jeg jo ønske, at 
jeg også kunne få lov til at komme med forslag, nu når jeg har en faglig viden og 
erfaring. Så jeg siger jo altid, at folkene skal komme med nogle gode idéer, men vi er 
jo nødt til bare at vælge én. Og man skal ikke begynde at vælge nyt hele tiden… Jeg 
kan dog sige, at hvis man som formand ikke lytter, så dur det ikke over en længere 
periode, fordi så har man til sidst ikke folkene med sig, så det er jo meget bedre at 
have en inkluderende ledelsesstil og at respektere sine håndværkere.”  

3. Foretrækker du en bottom-up ledelsesstil, hvor håndværkerne bliver involveret i 
højere grad? 

b. Hvad foretrækker du? 

”Ja delvist, fordi det giver jo god mening. Det kommer an på formanden, hvor god 
han er til at sortere i de forslag, der kommer, og hvor godt han selv har styr på det, 
og hvor god han er til at tænke nyt.” 

4. Hvor og hvordan har du følt at det har givet dig større mulighed for at påvirke dit 
arbejde? 

”De fleste folk, som jeg har snakket med, kan ikke lide den dikterende formand, der 
bare siger, hvad der skal gøre og ikke lytter, så jeg tror da generelt, at folk synes 
bedre om at være med til at påvirke deres arbejde, og at man kan snakke om tingene 
med en leder, der lytter. Men det her forløb har ikke givet mig større mulighed for at 
påvirke mit arbejde. Det har vi altid haft på det her projekt, men der er jo forskel på 
at anvende den mulighed og være ligeglad.” 

Udviklingsprojekter  

1. Hvad er status på udviklingsprojektet? 

”Vi har ikke tænkt på det så meget siden. Det eneste er, at man måske kan sætte 
nogle klemmer på rundt om siden, men vi har ikke haft tid til at prøve det af. Der er 
mange parameter, man skal indtænke, så det er svært. Vi har været rigtig heldige, 
fordi vi er blevet skånet for regnvejr, hvilket har gjort, at vi ikke har haft behovet for 
at udtænke en løsning på problemet, fordi vejret har været med os.” 

2. Hvordan har det været at arbejde på udviklingsprojektet? 



 
- 14 Bilag - 

155 

”Det er for at gøre sagen bedre, både økonomisk men også for os selv, så vi går i et 
godt arbejdsmiljø og vi gør arbejdet nemmere for os selv. Jeg vil altid gøre det 
nemmest muligt, det skal ikke være sådan, at arbejdsområderne er usikre eller vi 
udfører arbejdet på en måde, der ikke er gavnligt tidsmæssigt, eller at vi slider for 
meget.” 

3. Hvad synes du om at arbejde med udviklingsprojekter samtidigt med, at du passer 
dit daglige arbejde?  

”Det gør jeg jo i forvejen. Jeg kan sagtens sidde og tænke på løsninger, imens jeg 
graver eller udfører andet arbejde. Jeg synes, det er en del af mit arbejde, af 
formandens arbejde, at man skal finde nogle gode løsninger. Jeg ville også have den 
tankegang som håndværker, men der jo forskel på hvilke typer, man er. Men jeg kan 
bedst lide at arbejde på den måde, hvor man tænker på, hvordan man kan forbedre 
arbejdet, fordi vi skal fremad, og vi skal prøve og se, om vi kan lærer noget nyt. Se 
om vi kan finde den smarteste løsning, for der er ikke andre, der kommer og hjælper 
os med at finde den.” 

4. I hvilket omgang vil I fortsat vil gøre?  
a. Hvorfor?  

”Det har jeg jo altid gjort, så det vil vi fortsætte med. Men jeg er ikke sikker på, om 
alle folkene vil gøre det.” 

Mentorforløb 

1. I hvilket omfang har mentorforløbet været en effektiv måde at indtænke bottom-
up ledelse i jeres proces? 

a. Hvis ikke: Hvad tænker du så er en effektiv måde at indtænke bottom-up 
ledelse i jeres proces? 

b. Hvis i nogen grad/meget: Hvordan?  

”Jamen, det er jo blevet bragt på banen igen, at de skal bidrage med noget, og at de 
er velkomne til at komme med deres input. Så på den måde har det jo virket 
oplysende for dem, hvis de ikke allerede var klar over det.” 

2. I hvilket omgang har det virket at der har været en mentor, der har opfordret til 
bottom- up ledelse?  

”Altså lige her i det korte forløb har vi jo haft de her 2-3 forbedringsprojekter, så vi 
har da sat lidt tankevirksomhed i gang. Men mange af dem gør det jo ikke, så det 
bliver nødt til at blive håndholdt og fastholdt. Det er bare størstedelen, der er 
ligeglade.” 

3. Hvad tænker du kan forbedres ved mentorordningen/gøres anderledes? 

”Det kunne måske være nogle møder, men det kræver en håndværksmæssig 
kompetence at komme med noget, der er værdi i. Men derfor kan der godt komme 
noget alligevel, og så er det vigtigt, at man lytter til dem.” 



 
- 14 Bilag - 

156 

4. Baseret på mit forslag med at interne repræsentanter anvender tilgangen og spreder 
den på de projekter de er på, hvad mener du der skal til for at det kan lykkes?  

”Det ved jeg ikke rigtig, jeg kender ikke nok til firmaet. Jeg tror godt, det kan 
fungere, men det kræver en ledelse, der sætter nogle penge af til at man kan gøre de 
her ting. Vi skal have lov til at bruge nogle mandetimer på at udvikle os og arbejde på 
forbedringsprojekter.” 

5. Hvad ville det kræve, hvis det var dig der skulle være mentor og kører sådanne forløb 
på andre projekter i firmaet? 

”Jeg ved ikke, om jeg ville interesseret i det. Jeg kører det jo på min måde, med den 
flade struktur. Jeg synes, det er del af formandens arbejde at motivere sine folk, men 
det er ikke alle, der gør det…. Så det ville ikke rigtig kræve noget af mig, fordi jeg 
allerede gør det. Men jeg ville ikke gøre det for andre pladser, jeg ville kun gøre det 
for mit projekt.” 

6. Hvordan skulle I oplære/træne andre i den her tilgang? 

”Jeg tænker, at hvis man oplærer dem i den faglige kompetence, så kommer der også 
nogle forslag til forbedringer, og måske bliver de også mere engagerede, som en 
naturlig sidegevinst. Så vi skal oplære dem i den faglige kompetence, for at de kan 
komme med nogle mere værdifulde løsninger. Men jeg tror ikke rigtig på kurser eller 
små forløb, det skal være en ordentlig uddannelse eller en længere lærlingeperiode. 
Jeg er jo lidt af den gamle skole, fordi jeg helst vil have, at alle har en rigtig faglig 
uddannelse…. Måske kan ledelsen lave en form for køreplan til de formænd eller 
projektledere, der ikke forstår, at de skal inddrage folkene. Men jeg ved ikke, hvordan 
man skulle kunne overtale en dikterende formand til at inddrage og lytte mere til 
folkene…” 

7. Hvad ville din motivation for at have den ekstra opgave/funktion være?  

”Det ville være for at gøre det nemmere for os selv og for at gøre sagen bedre. For 
hvis man ikke løser de problemer, der er, så løber man sikkert ind i det igen senere, 
så hvis man tager sig lidt tid til at komme med en løsning, så er problemet løst en 
gang for alle. Og når man gør det nemmere for os selv, så får vi også nogle gladere 
medarbejdere. Og måske også nogle medarbejdere, der ikke kommer til skade. Og så 
kører det derudaf, det skaber en ro som formand, at man har folkene på sin side.” 
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René M., Betonarbejder: 

1. Hvad skal ledelsen gøre for en succesfuld implementering af bottom-up ledelse? 
a. Hvad skal håndværkerne og formænd gøre? 
b. Hvem andre har en vigtig rolle og hvad skal de gøre? 

”Ledelsen skal lytte og sørger for, at de forslag, der kommer, bliver gjort til 
virkelighed, ellers er der jo ingen idé i at komme med forslag… Håndværkerne og 
formændene skal også lytte, vi skal lytte til hinanden alle sammen. Fordi der kan jo 
være andre perspektiver på tingene, så det er vigtigt, at man prøver at lytte og 
inddrage hinanden, hvis man gerne vil lære af hinanden og udvikle sig.” 

2. Hvilke muligheder ser du ved at praktiserer bottom-up ledelse? 
a. Hvilke udfordringer ser du ved det? 

”Det giver jo en flad organisation og kommunikation med hinanden på en god måde. 
Man tænker måske mere, at vi alle i virksomheden er på samme hold, i stedet for at 
vi er opdelt efter funktion. Selvfølgelig skal der være én, der bestemmer, men det er 
dejligt, at man er på lige fod med hinanden… Det jo en udfordring, hvis der kommer 
en med den forkerte holdning, der ikke respekterer, hvad folk kan eller lytter.”  

3. Hvad skal der til for at man bliver ved med at indtænke bottom-up ledelse på 
projektet og på andre projekter i firmaet? 

a. I hele organisationen? 

”Det er jo ens indstilling som person, men også i firmaet. Så ledelsen skal bestemme, 
hvordan man ønsker det i firmaet og være med på idéen. Men så er det jo op til hvert 
enkelte, om de har den indstilling.”  

Medarbejdertilfredshed  

1. Hvordan har det påvirket samarbejdet i teamet?  

”Det synes jeg er dejligt. At vi har sådan en åben dialog om tingene, og vi kan snakke 
om udfordringerne eller de ting, vi ikke er enige om.” 

2. Hvad synes du om, bottom-up ledelsestilgangen? 
a. Har du følt dig mere motiveret og engageret? 

”Det er jo rart at være i et team, hvor samarbejdet er godt, og man har det sjovt med 
hinanden. Vi skal alligevel være mange timer sammen om dagen, så kan vi lige så 
godt få det bedste ud af det.”  

3. Foretrækker du en bottom-up ledelsesstil, hvor håndværkerne bliver involveret i 
højere grad? 

a. Hvad foretrækker du? 

”Ja, jeg kan godt lide at være med til at bidrage og være en del af processen i stedet 
for bare at være en maskine.” 
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4. Hvor og hvordan har du følt at det har givet dig større mulighed for at påvirke dit 
arbejde? 

”Ikke så meget, vi gør det jo allerede. Men jeg synes da at det er godt når man kan få 
lov til at sige sin mening, og at Carsten (formand) lytter, når man kommer med et 
forslag, i stedet for bare at feje det væk.” 

Udviklingsprojekter  

1. Hvad er status på udviklingsprojektet? 

”Jamen, vi har ikke kunnet lave så meget, vi har haft travlt med behugning af 
fundamenter. Så vi har ikke haft tid til det lige den sidste uge her, så vi må gøre det, 
når det regner, eller når vi har tid. Vi har heller ikke nået at få ryddet ordentlig o,p 
fordi vi kører ud til arbejdsopgaverne tidligt om morgenen og kommer sent tilbage… 
Vi har travlt, men det kommer stille og roligt med traileren (udviklingsprojekt 1). Nu 
har vi fået lys på, det blev jo gjort i en weekend for et par uger siden, fordi det var 
der, vi havde tid. Og så er vi jo også i gang med kompressoren og en slangeopruller, 
men hvornår det kommer, det ved jeg ikke. Men vi har fået hængt nogle til tøj og 
andet op inde i traileren.” 

2. Hvordan har det været at arbejde på udviklingsprojektet? 

”Det har jeg det fint nok med, jeg har altid gjort det på den måde. Og kan godt lide at 
bidrage eller tænke på nogle smarte løsninger. Det gør det jo kun nemmere for mig 
selv, hvis vi kan finde en god forbedring.” 

3. Hvad synes du om at arbejde med udviklingsprojekter samtidigt med at du passer 
dit daglige arbejde?  

”Det gør vi jo altid. Jeg er vant til det, for jeg tænker altid, hvordan jeg kan gøre det 
bedre. Og sådan har jeg altid lært det, det er en del af ens arbejde og ens udvikling.”  

4. I hvilket omgang vil I fortsat vil gøre? (Slet ikke, i nogen grad, meget) 
a. Hvorfor?  

”Det fortsætter vi med, og det har vi altid gjort. Kommer der en ny måde, man kan 
gøre tingene på, så gør vi jo det. Jeg mener, at det er en del af ens arbejdsopgaver, 
udvikling og indstilling at finde den bedste måde at arbejde på. Hvis man kan gøre 
tingene på en smartere måde, så skal man jo gøre det på den måde, ellers lærer man 
jo heller ikke noget selv… Vi gør det for at lære noget nyt og udvikle os, og hvis man 
ikke vil det, så kan man lige så godt lade være med at komme på arbejde.” 

Mentorforløb 

1. I hvilket omfang har mentorforløbet været en effektiv måde at indtænke bottom-
up ledelse i jeres proces?  

a. Hvis ikke: Hvad tænker du så er en effektiv måde at indtænke bottom-up 
ledelse i jeres proces? 
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b. Hvis i nogen grad/meget: Hvordan?  

”Vi gør det jo allerede, så det har været okay. Det er jo det samme, som det her lean 
og andre ting, det hedder bare noget andet.” 

2. I hvilket omgang har det virket at der har været en mentor, der har opfordret til 
bottom- up ledelse? (Slet ikke, i nogen grad, meget) 

”Det ved jeg ikke, både ja og nej. Hvis du ikke havde været her, så havde det nok 
kørt alligevel. Og vi havde fået lavet tingene på en eller anden måde alligevel.” 

3. Hvad tænker du kan forbedres ved mentorordningen/gøres anderledes? 

”Man skal jo være åben og have åbent sind. Hvis man ikke har ja-hatten på, så kan 
det ikke lykkes. ” 

4. Baseret på mit forslag med at interne repræsentanter anvender tilgangen og 
spreder den på de projekter de er på, hvad mener du der skal til for at det kan 
lykkes?  

”Det er nok meget fint, men man skal også have alle med. Og det kræver en masse 
tid og ressourcer. Og det er kun virksomhedsledelsen eller projektledelsen, der kan 
bestemme, hvor meget tid der må afsættes til udvikling eller bottom-up. Så de skal jo 
have godkendt det og være med på det.” 

5. Hvad ville det kræve, hvis det var dig der skulle være mentor og kører sådanne 
forløb på andre projekter i firmaet? 

”Det ville kræve noget ekstra tid. Det kommer jo an på hvor mange personer man 
skal være mentor for, hvis det kun er på den her plads, hvor vi kun går rundt 3 
stykker sammen, så kunne man sikkert gøre det sideløbende med arbejdet. Men hvis 
man var mentor for et stort hold, så ville det jo kræve masser af tid og et godt 
overblik over folkene.”  

6. Hvordan skulle I oplære/træne andre i den her tilgang? 

”Det er jo et spørgsmål om holdning eller indstilling. Så man skal flytte deres 
holdning, ellers kommer det ikke til at virke. Det kan måske gøre igennem at snakke 
med dem og dialog, men det tager tid. Og ved at præge dem, måske ved at fortælle 
og vise dem, hvad der er det gode ved det. Og hvis man kan præge en person, så kan 
vedkommende måske præge andre. Men hvis man ikke kan ændre på folks 
holdninger, så går det nok ikke.”   

7. Hvad ville din motivation for at have den ekstra opgave/funktion være?  

”Det ved jeg ikke, vi gør det jo allerede på en måde. Men det er vel for at forbedre 
samarbejdet og for at lære noget, for at blive bedre til tingene. Når tingene går let, så 
er folk også glade og så er det sjovt at arbejde.”  

 



 
- 14 Bilag - 

160 

Michael M., Projektleder: 

1. Hvad skal ledelsen gøre for en succesfuld implementering af bottom-up ledelse? 
c. Hvad skal håndværkerne og formænd gøre? 
d. Hvem andre har en vigtig rolle og hvad skal de gøre? 

”Ledelsen skal være gearet til det og synes, at det en god idé. Tage ansvar og have 
ansvar. Medarbejderne skal tage ansvar for deres arbejde, og de skal så også få lov at 
få ansvar. Så det kræver ikke så meget, andet end at de er engageret. En engageret 
medarbejder kommer også med mange løsninger. Og så skal de have tid til det og lov 
til det. Når jeg har startet projekter op og haft et morgenmøde med alle folkene, så 
har de jo tænkt, at det hele ikke bare er kroner og øre, og det motiverer dem i min 
erfaring. At de kan se, at ledelsen ikke kun går op i resultaterne, men også i deres 
medarbejdere. For de ved godt, at det ikke er helt gratis at sidde 10 mand og vente i 
to timer.” 

2. Hvilke muligheder ser du ved at praktisere bottom-up ledelse? 
a. Hvilke udfordringer ser du ved det? 

”Jeg siger til mine formænd, at I får alt det ansvar I kan bære, og jeg har aldrig haft 
nogen negativ respons. Fordi de bliver glade for at få ansvar over eget, og så er det 
klart, at nogle kan tage mere ansvar end andre, men det gør dem engagerede, når de 
får selvbestemmelse… Fordelen er, at man får bedre medarbejdere og man får mere 
læring ud af sin proces, hvis man inddrager folkene og lytter til deres input. Og hvis 
man bruger den viden og tage den i brug på projektet, men også på andre projekter, 
så har man jo optimeret… Udfordringen er jo at følge op på det, fordi man kan 
sagtens prædike om, at vi inddrager og vil have forbedringsforslag, men så skal man 
også tages aktion på det. Der må jeg indrømme, at jeg også nogle gange skal huske 
at få den part med. At have en dialog med de forskellige og sørge for at de forslag der 
kommer, bliver ført ud i livet, hvis det kan bruges. Det kan være svært at have tid til 
at have de opfølgende samtaler i en hverdag, der bare buldrer afsted.”  

3. Hvad skal der til for at man bliver ved med at indtænke bottom-up ledelse på 
projektet og på andre projekter i firmaet? 

a. I hele organisationen? 

”Hvis man har prøvet det og ser hvad det giver, gladere medarbejdere og bedre flow. 
Så tror jeg, at folk skal prøve det af og se det med egne øjne, hvis de ikke forstår det 
eller mangler lysten til at gøre det. Så måske skal man have nogle forsøgsprojekter og 
se, hvad det egentlig giver. Jeg kan jo se, hvor meget det hjælper mig, hvor meget 
det hjælper mine formænd, og hvad det giver til de timelønnede, at de føler, at de får 
mere ansvar og bliver hørt. Og når man har set det folde sig ud, så tror jeg at de 
fleste ville blive overbevist. Det koster lidt tid, men mere koster det ikke. Det er jo det 
fantastiske ved ledelse, det er svært, men det koster ikke noget.” 
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Medarbejdertilfredshed  

1. Hvordan har det påvirket samarbejdet i teamet, at man inddrager håndværkerne?  

”Hvis man kan få folk til at tage noget lederskab og noget mere ansvar, så er det jo 
positivt. Jeg har kun oplevet, at det gør folk gladere, når de får den mulighed.”  

2. Foretrækker du en bottom-up ledelsesstil, hvor håndværkerne bliver involveret i 
højere grad? 

a. Hvis ikke: Hvad foretrækker du? 
b. Hvis ja: Hvorfor? 

”Ja, det gør jeg. Det er også det, jeg benytter. Det overordnede er, at jo mere du 
inddrager og giver folk, jo mere giver de tilbage og får lyst til at bidrage. Det letter jo 
også min hverdag, så jeg kan bruge min energi andre steder. Man får væsentligt mere 
ud af sine medarbejdere, hvis inddrager dem og giver ansvar.” 

3. Hvad er din motivation for at arbejde forbedringsorienteret og for at inddrage 
håndværkerne/formænd i højere grad?  

”Jeg mener jo også, at mine formænd og folk er rigtig dygtige. Så jeg ligger op til, at 
de kan få og tage ansvar for mere, og på den måde anvende deres kompetencer og 
erfaring. Jeg synes jo, at det er dejligt at se, når folk, der får ansvar, også tager 
ansvaret op. Det hjælper jo både mig selv som leder, fordi jeg får mindre at se til, 
men også at jeg formoder, at de er i stand til at løse det på egen hånd. Og så gør det 
jo også, at mine medarbejdere vokser i deres arbejde. Og det skulle jo gerne 
udmønte sig fra mig til mine formænd, og fra dem til vores håndværkere. Det er da 
mit håb, og også min forventning, at det er sådan, det er på det her projekt.” 

Udviklingsprojekter  

1. Hvad er din holdning til at arbejde forbedringsorienteret, hvor man prøver at 
optimere arbejdsprocessen? 

”Det er jo svært at have noget imod. Alt optimering er jo godt. Det hjælper os jo både 
på pris, tid og kvalitet. Men det er ikke altid, man har tid til at sætte sig ned og tænke 
forbedringer, det kan være svært at finde tid til. Det er jo lidt svært, fordi jeg tror jeg 
gør det uden at tænke over det, vi har nogle ugentlige møder, hvor jeg spørger indtil, 
hvilke udfordringer vi har, og hvad vi kan blive bedre til. Så jeg tror vi (projektlederen 
og formændene) gør det lidt ubevidst. Vi tænker over det og gør det også, når vi 
snakker sammen og er i dialog, så på en eller anden måde er det jo integreret i vores 
arbejdsproces. Men vi siger jo ikke til hinanden, Nu skal finde tænke 
forbedringsmuligheder, vi gør det nok mere ubevidst. Og det behøver ikke at gøre 
fastlagte møder, vi tager det ad-hoc. Som en løbende proces… Jamen, det er rigtigt, 
at mange af de her problemer man løser på byggepladsen, dem løser man, når det 
bliver aktuelt, eller når skaden er sket. Det er også en fælde, vi selv falder i. Men 
nogle gange går der økonomi i det, fordi løsningen kunne vi sikkert godt finde, men 
når der er meget arbejde, der skal udføres, så er der jo fokus på det. Og så løser vi 
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problemerne, når vi bliver nødt til det. Og mange af løsningerne de koster jo også 
penge, så hvis man ikke behøver at udføre dem, så vil man jo helst se, om man ikke 
behøver at anvende de penge.” 

2. Hvad synes du om, at folkene har arbejdet med udviklingsprojekter samtidigt med, 
at de passer deres daglige arbejde?  

”Jeg synes, det er fint. Men vi løser jo tingene løbende. Jeg ved ikke, hvor meget man 
får ud af at påligge store forbedringsopgaver til en timelønnede, jeg tror ikke det går. 
Men de skal selvfølgelig inddrages i de daglige problemer ude på pladsen, og spørges, 
men det der med at give dem opgaven, at komme med løsningsforslaget, til en 
timelønnet og forventer at de kan løse det, den er jeg ikke sikker på. Det er 
formandens arbejde i mine øjne, i hvert fald de store opgaver. Fordi de timelønnede 
har måske kompetencerne til at løse det, men nogle ting skal løses på formandens og 
ledelsesniveau. Til gengæld synes jeg sagtens, at de timelønnede kan komme med 
brugbart input og skal spørges ind til problemet, om de har en måde at løse det på. 
Men jeg er ikke sikker på at de skal tildeles ansvaret for at føre forbedringen ud i 
livet. Der er sikkert nogle sjakbajser, du kan give sådan noget ansvar til, men ikke de 
fleste. Men problemløsning vil jeg stadig mene er en ledelsesopgave, med input fra de 
timelønnede. De kan komme med inputtet, og sige hvad der skal ske, men ligefrem at 
bede dem om at komme med en løsning, det er de ikke klædt på til. Der er også 
hensyn som økonomi og tid, og det er ikke det, de skal bruge deres tid på.” 

3. I hvilket omgang vil I fortsat vil gøre?  
a. Hvorfor?  

”Vi vil jo bruge det, som vi har gjort hidtil. Vi brugte det jo i en vis grad inden 
forløbet. Så jeg vil blive ved med at bruge det. Men det er rigtig godt, at der er fokus 
på det, det ved jeg også, at formændene synes. Det er jo fint nok, at vi lige bliver 
mindet om det, og hvorfor det er vigtigt.” 

Mentorforløb 

1. I hvilket omfang har mentorforløbet været en effektiv måde at indtænke bottom-
up ledelse i jeres proces?  

a. Hvis ikke: Hvad tænker du så er en effektiv måde at indtænke bottom-up 
ledelse i jeres proces? 

b. Hvis i nogen grad/meget: Hvordan?  

”Vi har brugt meget af ideologien i forvejen. Men det er jo lidt svære på den her 
byggeplads, fordi vi er ret splittede på den her sag. Vi mødes ikke om morgenen og 
spiser ikke frokost sammen. Så det gør det jo sværere at erfaringsdele, snakke med 
folkene og inddrage dem. Så det er nok ikke det mest optimale projekt at afprøve 
bottom-up ledelse.” 

2. I hvilket omgang har det virket, at der har været en mentor, der har opfordret til 
bottom- up ledelse?  
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”Ja, helt sikkert. Det har folkene taget til sig også fra de timelønnedes side. Der er 
blevet sat ord på, og der bliver tænkt nogle tanker. Jeg tror, at det vigtigt, at de 
fornemmer, at vi som ledelse giver luft til det her og er interesserede i at høre deres 
input. Og det ved jeg også fra Simon og Carsten (formænd), at folkene har givet 
udtryk for, at de er glade for. På den måde har forløbet jo gavnet mig som 
projektleder, fordi hvis de ikke allerede var klar over, at de blot kunne komme ind og 
snakke med mig eller formændene så er de blevet gjort opmærksomme på det. Og 
det er jeg ikke sikker på var sket, hvis vi ikke havde mentorforløbet, fordi det ryger 
ofte ud på sidelinjen, når der er meget andet at tage sig til. Så glemmer man at gå 
ofte ned og tage en snak med folkene og spise noget morgenbrød… Så jeg tror, at 
mentorforløbet har bekræftet de timelønnede i, at vi som ledelsen (projektleder og 
formænd) er interesserede i at høre deres input. At vi skal hjælpe hinanden og gøre 
hinanden gode, det sagde jeg jo ved opstart, men jeg tror, at gennem forløbet kan de 
se, at vi mente det faktisk.”  

3. Hvad tænker du kan forbedres ved mentorordningen/gøres anderledes? 

”Jamen, det skal jo være med fra dag 1. Og det skal være med opstartsmøde det 
bliver lagt for dagen, at vi kører bottom-up ledelse. Så er man i min erfaring et rigtigt 
godt flow, hvis man inddrager folk fra dag 1.”  

4. Baseret på mit forslag med at interne repræsentanter anvender tilgangen og 
spreder den på de projekter de er på, hvad mener du der skal til for at det kan 
lykkes?  

”Jeg mener, at det er på ledelsesplan, at det skal startes. At projektlederen kan 
formidle til formænd, der formidler til folkene, at vi kører bottom-up ledelse på det er 
projekt. Fordi hvis ledelsen ikke er med på det, så knækker konceptet jo. Men det er 
meget individuelt. Du kan ikke slå en streg igennem firmaet og sige, at sådan her 
kører vi projekterne og så forvente, at det bare sker. Vi har projektledere, der er 65 
år, dem vil jeg nødig tage den her diskussion med. Men det kan blive en glidende 
overgang, og fases ind i firmaet, som der bliver ansat en yngre generation.”  

5. Hvad ville det kræve, hvis det var dig der skulle være mentor og køre sådanne 
forløb på andre projekter i firmaet? 

”Det ved jeg ikke. Jeg er jo åben for at forbedre det, der hvor jeg er projektleder. Og 
det gør jeg jo allerede.” 

6. Hvordan skulle I oplære/træne andre i den her tilgang? 

”Selvfølgelig kan man oplære folk, men jeg vil sige, at det er måske er spildte 
kræfter, fordi det er svært at omvende en persons holdning. Men jeg tænker, at de 
fleste, der får lov at se det gode ved det her, de er nemme at overbevise. Men der er 
også mange konservative firmaer, der ikke gider det. For tyve år siden var der ikke 
noget, der hed inddragelse af de timelønnede, så vi er allerede rykket os en del fra 
dengang.” 
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14.10 Bilag 10 - Respondentudsagn til analyse – 
Interviewrunde 1 

2. Hvad syntes du om konceptet bottom-up ledelse?  

 

Martin O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simon P.  

”Det er os der er ude på pladsen hver dag og har det mellem hænderne, 
så det kan være, at man har noget viden eller en løsning som kan 
hjælpe med et problem… Generelt på de projekter jeg har været, kunne 
man godt føle at ingeniørerne og ledelsen er for fin på den til at spørge 
eller snakke med håndværkerne. Der har altid været en kløft mellem 
lederne og håndværkerne. Så idéen om at være et stort team, hvor der 
ikke er den her kløft imellem faggrupperne og at man i stedet bruger 
hinanden mere, det syntes jeg er en super god idé.” 

 

”Jamen, det er jo egentlig min filosofi. Hvis der er nogle problemer, så 
spørg dem der har forstand på det. Hvis man skal have lave noget, så 
spørg ham der skal lave det og spørg ham om råd til, hvordan det kan 
laves nemmest. I stedet for at der sidder 3-4 projektledere og beslutter 
hen over hovedet på ham, der rent faktisk skal udføre det. Der syntes 
jeg, at man i stedet skal inddrage vedkommende, og så kan han være 
med til i hvert fald at have en dialog om, hvordan arbejdet skal udføres.” 

 

3. Hvad er din motivation for at deltage i projektet?  

 

Martin O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villas W. 

 

”Det kan være mere gnidningsfrit mellem ledelsen og folkene på 
pladsen. Hvis man kunne have noget mere åben kommunikation og man 
kunne sparre med hinanden… Jeg tror også at mange ingeniører vil finde 
løsninger ved at snakke med andre projektledere eller ingeniører i stedet 
for at spørge håndværkerne. Og det er jo ikke sikkert det er den bedst 
løsning, men det skader ikke noget at spørge håndværkerne om de har 
erfaring med problemet og har nogle forslag til, hvordan det kan løses. 
Og så føler man sig også hørt som håndværkere” 

 

”Både for at gøre det lettere for os selv og for at gøre det billigere for 
firmaet. Også i forhold til sikkerhed er det godt, at man kan komme med 
forslag, det er jo os der skal være i det usikre miljø.”  
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Simon P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carsten 
B. 

 

 

 

 

 

 

Michael 
M. 

”Jeg føler lidt, at det er sådan jeg allerede arbejder, så jeg ville syntes 
det var fedt, hvis det kunne åbne øjnene op på projektledere, og dem i 
de ledende stillinger, der ikke benytter sig af en bottom-up ledelses 
tilgang. Jeg mener også, at det er vejen frem for at få et bedre resultat, 
både økonomisk og tidsmæssigt, og styrke samarbejdet internt på 
projekterne. Når man giver folk plads og involvere dem, så er de også 
mere interesserede i at deltage og hjælpe hinanden. Man bliver mere 
som et fodboldhold, der kæmper for samme sag og gerne vil gøre en 
ekstra indsats både over for hinanden men også projektet.” 

 

”Konceptet er jo fornuftigt, fordi der er nogle virksomheder, hvor det 
handler mere om hvem der bestemmer, se mig og hør mig. Der vil altid 
være en, der bestemmer, det er bare ikke så sjovt at arbejde med 
projektledere, der ikke lytter. Det er fuldt ud okay at være uenige, så 
længe man bare har fået muligheden for sige sin mening. Så jeg er da 
interesseret i at arbejde i en virksomhed med en sund arbejds- og 
ledelseskultur, og det syntes jeg også Ommen har.” 

 

”Det er jo, at jeg ved, at den fungerer. Det er meget simpelt i min 
verden, at jo mere du får folk til at medbestemme, jo mere engagement 
får du. Jeg får mest ud af mine folk, hvis jeg inddrager dem og snakker 
med dem om tingene.” 

 

4. Hvad ønsker du at der kommer ud af udviklingsprojektet? 

 

Jan M. 

 

 

 

 

 

 

”Jeg kunne godt tænke mig, at man var mere med i opstartsmøder og i 
starten af projektet. Det der med at stå første dag uden idé om hvad 
projektet handler om, og hvad man skal lave, er ikke specielt 
motiverende. Når man bliver inddraget i flere ting, får man også mere 
engagement og lyst til at arbejde. Jo mere man ved, jo mere feedback 
kan man også komme med, og jo mere ansvar kan man tage over 
processen. Jeg kan også bedst lide at arbejde med formænd, hvor man 
får lov til at sige sin mening og snakke om tingene.” 
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Simon P. 

”Hvis man skal tænke stort, så kunne det da være at samarbejdet 
mellem folkene på pladsen og folkene inde på konteret på sigt bliver 
bedre, eller mere konstruktivt. Og at man generelt får mere respekt 
omkring mennesket i stillingen i stedet for kunne at kigge på stillingen. 
Men der findes mange projektledere, der mener at folk bare er et 
nummer, og hvis de ikke gør, som der bliver sagt, så kan de bare 
skrubbe af. Det er dem, som ville være spændende at nå med det her 
budskab og den her ledelsestilgang.”  

 

5. Hvilke udfordringer tænker du kan opstå i forløbet?  

 

Jan M. 

 

 

 

 

 

Martin O. 

 

 

 

 

 

 

Simon P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Klasseopdeling, det er helt klart den største udfordring. På nogle 
projekter er der projektledere, der ikke engang hilser, når de går forbi. 
Det fungerer jo ikke, og man føler sig ligegyldig. Så der bliver nødt til at 
være den rigtige indstilling. Men det gælder både den ene og den anden 
vej, at der skal være en åben indstilling.”  

 

”Det ville være dejligt, hvis alle var blev bedre til at se hinanden som 
ligeværdige og værdifulde, fordi vi er jo alle sammen kollegaer og det 
hjælper, da alle at det køre og der er et godt samarbejde… Det kræver 
også at håndværkerne ved, hvad de laver så de kan komme nogle gode 
forslag, der kan bruges til noget. Så det kræver også noget mere på 
vores side af hegnet.”  

 

”Jeg tror, at den største udfordring generelt ligger hos ledelsen, både 
projektledere og formænd. Fordi der er jo også de her formænd der tror 
de ved bedre end alle de andre. Man er gode til forskellige ting, så det 
gælder om at acceptere, at nogle er bedre end en selv. Man skal ikke 
være for stolt til at spørge folk til råds, at gå hen til en i måske en lavere 
stilling og indrømme, at man ikke har så meget erfaring på området, og 
derfor gerne vil have nogle råd. Men der er mange ledere, der for stolte 
til at gøre det, eller indser de ikke, hvor meget viden og erfaring som 
folkene på pladsen har. Jeg tror at 19 ud af 20 gange ville folk 
(bygningsarbejdere) elske at hjælpe, hvis en projektleder eller formand 
kom og spurgte om hjælp. Men det kræver også at man kommer og 
spørger om råd og involvere folk.” 

 

”Det er et problem, at der er mange folk i byggebranchen der ikke er 
uddannede betonfolk eller hvad de arbejder med. Der er mange 
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Carsten 
B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael 
M. 

håndfolk, der går ude på pladserne uden at have en faglig uddannelse, 
og dem kan man ikke regne med er i stand til at komme med faglige 
løsningsforslag. Det gælder også mange af de udenlandske folk, der går 
på pladsen. Og det synes jeg er den største udfordring i branchen, for at 
det her bottom-up ledelse skal fungere, så kræver det jo, at man har de 
rigtige folk, at man har nogle dygtige folk, der har styr på 
arbejdsprocesserne. Det er jo en forudsætning for at man skal kunne 
komme med nogle anvendelig forslag.” 

 

”Det er vigtigt, at alle er afklarede med, hvem som har det reelle ansvar. 
Fordi hvis der går økonomi i det, så kan folkene ikke bare komme med 
alverdens forslag. De timelønnede forholder sig ikke til økonomien på 
samme måde, som projektlederen eller formanden gør, så der kan godt 
komme nogle udfordringer.” 

 

6.  Hvilke faktorer mener du er vigtige for at projektet skal lykkes/forløbet 
går godt? 

 

Jan M. 

 

 

 

 

René M. 

 

 

 

 

Simon P. 

 

”Projektlederen og formanden skal lytte og respektere folkene, ellers har 
man ikke lyst til at bidrage. Det er også vigtigt, at folkene har gejst og 
gåpåmod, man bliver nødt til selv at bringe noget til bordet og komme 
med forslag. Man skal ikke bare sige nej til idéer og have nejhatten på” 

 

”Det er betinget af hvilke personer der er lederen og hvilke personer der 
er i sjakket. Lederen kan skal have den her indstilling og det skal folkene 
også, det skal gå begge veje. Folk skal være åbne, vise initiativ og gøre 
noget ekstra.  Der skal være gensidig respekt.” 

 

”Ja nu har vi jo snakket om, at ledelsen skal være åbne, og der skal 
være gensidig respekt for hinandens erfaringer og kompetencer. Men 
folkene skal gide at engagere sig, for at det kan lade sig gøre.  
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hvis man vil have at folk skal være engagere sig, så kræver det også, at 
ledelsen ikke dikterer alt ting og ikke lytter til deres folk, fordi så slukker 
man deres engagement for projektet.” 

 

”Det vigtigt med en løbende åben dialog under hele projektet, sådan at 
man diskuterer tingene og hjælper hinanden. Som jeg siger til folkene, 
der er ikke noget der hedder dumme spørgsmål, det findes ikke.  

Fordi så slår du netop det der ned, med at man skal komme med forslag 
og andre måder at gøre tingene på.” 

 

”Folkene skal føle sig respekterede. For at give dem en fornemmelse af, 
at de er inddraget og for at vise, at vi rent faktisk lytter. De skal kunne 
se og fornemme, at vi i ledelsen tager det til os og gør noget ved det… 
Når det så er sagt så skal folkene generelt blive bedre til at tænke, at 
døren ind til projektlederen, den er ikke så farlig. Gå ind og snak med 
projektlederne. Hvis man har et godt forslag eller noget, man vil 
diskutere, så bliver man også nødt til at gøre opmærksom på det.”  

 

7.  Hvilke muligheder mener du af projektet giver dig? 
a. Hvilke begrænsninger ser du?  

 

 

Jan M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

René M. 

 

 

”Jeg håber, da at det kan være med til at bryde, hvordan vi ser på 
hinanden. Og at vi i stedet arbejder tættere sammen og bruger 
hinandens viden. Jeg vil gerne have ansvar over eget og have 
muligheden for at påvirke min hverdag, og derfor syntes jeg, at det er 
bedst hvis, man også får lov til det af formænd og projektleder. På den 
måde kan man komplettere folks arbejdsområder og forbedre hinanden. 
Men det virker kun, hvis vi kan mødes på midten og hjælper hinanden i 
stedet for at være i to lejre, der er utilfredse og kæmper imod.” 

 

”Man skal have en drivkraft og have lyst til at tage del i arbejdet og 
ansvaret.” 

 

”Jeg vil jo hellere have nogle selvstændige, folk der har lyst til at arbejde 
selvstændigt, der selv tager ansvar og har lyst til at udvikle sig og 
bidrager til fællesskabet og projektet. Det påvirker jo også det sociale. 
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Simon P. 

 

 

 

 

 

 

 

Carsten 
B. 

Man skal åbne op for input, men det er jo ikke alting, der er lige 
relevant. Så der bliver nødt til også at være nogle grænser fra ledelsen, 
men det kan man også sagtens have samtidig med at være åben og 
spørge folk til råds.” 

 

”Det kan give mere til formænd og projektlederen, hvis folkene bidrager 
mere. Og jo flere projektledere, der kommer ud uden en praktisk 
grunduddannelse jo større behov er der for, at man anvender 
håndværkernes og formændenes viden og erfaring.” 

 

8. 

 

Hvad ville det kræve, hvis man skulle forankre den her ledelsestilgang i 
virksomheden? 

 

Simon P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Jeg tror, at man skal have afdelingslederen med på idéen. Fordi det er 
ham der er med til at ansætte formænd og projektledere. Og hvis 
afdelingslederen har en holdning, der hedder kæft, trit og retning, så 
tror jeg ikke, at kulturen kan ændres i resten af afdelingen. Så han skal 
ansætte folk ud fra de vilkår, at det er sådan (bottom-up), at vi 
arbejder. Det skal være klart informeret til alle folkene i firmaet, at der 
er en bottom-up ledelsestilgang i firmaet. Sådan at de ved, at 
firmakulturen er, at døren altid står åben hos ledelsen og forslag om 
forbedringer og ændringer er værdsatte af ledelsen og firmaet. Man skal 
ikke vente til MUH samtalen, man kan bare ringe… Jeg tror, at man 
bliver nødt til at have fat i rødderne i firmaet. Man skal have folk til at 
tage det til sig. Og jeg tænker, at måden at gøre det på er ved at have 
alle ledere og formændene med på vognen, fordi det er dem, der 
bestemmer slagets gang på byggepladsen. Og det kan man påvirke ved 
ansættelse af de rette personer med den rigtige holdning og ledelsesstil. 
Der skal være åbenhed og gennemsigtighed i organisationen, folkene 
skal kunne gå til projektlederen eller afdelingslederen, hvis de virkelig 
har nogle problemer.” 

 

”Det kan være en god idé, at nogle af projektlederne skulle med ud og 
arbejde fysisk, det giver dem lidt mere indsigt i vores arbejdsprocesser 
og udfordringer. Tag med ud sætte form op, ligge armering og støbe, 
sådan at de får en fornemmelse for, hvor bøvlede tingene faktisk er. I 
stedet for at sætte sig ind bag skrivebordet, så komme med ud. Det ville 
både styrke samarbejdet og forståelsen for hinandens opgaver. Før man 
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Carsten 
B. 

 

 

 

 

 

 

 

Michael 
M. 

skal får lov til at styre for meget i projekterne så skal man have en 
praktisk forståelse for, hvad der sker.”  

 

”Det var noget af det, som folkene var mest glade for på de projekter, at 
vi havde brugt 1-2 timer på det her opstartsmøde og spise et 
rundstykke. Og de timer fik vi rigeligt igen, fordi vi skabte et 
sammenhold i teamet. Så jeg syntes det skulle være et krav på alle 
projekter, for det gør, at de kommer ind ad døren når der opstår 
problemer. Projektlederne og formænd syntes jeg sagtens kan og skal 
tage initiativet til at sørge for, at der er denne åbne og inddragende 
ledelsestilgang. Så man er med til at gøre det til en fast del af kulturen 
på pladsen, helst lige fra start.” 

 

9. Hvordan kan man oplære andre i bottom-up ledelse? 

 

Michael 
M. 

”Jeg tror ikke at der er nogle, der kan være imod det, hvis de forstår 
hvad det er. Der er sikkert også mange som har samme holdning, men 
som glemmer at gå ud at gøre det. At gå ud på pladsen og involvere de 
timelønnede og formænd. Man skal også huske på, at der skal allokeres 
nogle ressourcer og noget tid til sådan noget.” 
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14.11 Bilag 11 - Respondentudsagn til analyse –
Interviewrunde 2 

Medarbejdertilfredshed 

1. Hvordan har det påvirket samarbejdet i teamet?  

 

Jan M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simon P. 

”Mig og Simon (formand) vi snakker jo godt sammen, så jeg tror ikke 
mentorforløbet direkte har påvirket samarbejdet. Men det er jo klart, at 
det hjælper os rigtig meget, når vi snakker om tingene, og hvad vi kan 
gøre ved problemerne. Det gør jo, at vi bliver mere selvstændige, og at 
vi forstår, hvad der skal gøres, uden at vi behøver at ringe til formanden 
og spørge. Når vi bliver involveret, så er vi ikke bare nogle marionetter, 
der gør, hvad de får besked på, men nogle folk, der bruger det vi er 
uddannet til på en selvstændig måde, hvor vi løser problemerne ude på 
pladsen, selv uden hjælp fra formænd eller andre.” 

 

”Det er jo, at alle føler, at de bidrager, og hvis alle føler, at de bidrager 
til et fællesskab, så føler man sig også som en del af fællesskabet. Hvis 
man ikke involverer sine folk, så føler de sig ikke en del af fællesskabet 
og så har man dem ikke med på teamet, og over tid, så lukker man dem 
ude.”  

 

2.  Hvad synes du om, bottom-up ledelsestilgangen? 
a. Har du følt dig mere motiveret og engageret? 

 

Jan M. 

 

 

 

 

 

Simon P. 

 

 

 

”Man mister helt lysten til at være med på projekter, hvor man bare er 
et nummer, så det motiverer da en at blive inddraget af formændene og 
projektlederen. Og man får lyst til at være på projekt og få det bedste 
ud af det.” 

 

”Vi skal hjælpe hinanden til at blive bedre, og man skal ikke være for 
stolt til at tage imod nye forslag eller ændringer. Så formænd og 
projektledere skal ikke være for stolte til at spørge en timelønnet, om de 
har nogle spørgsmål eller idéer til hvordan et stykke arbejde skal 
udføres…. Jeg er jo mere til, at alle bidrager, alle får et ansvar og alle 
tager et ejerskab, for på den måde løfter vi i flok i stedet for, at der bare 
står en eller anden og diktere, hvordan det skal laves” 
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”Jeg kan dog sige, at hvis man som formand ikke lytter, så dur det ikke 
over en længere periode, fordi så har man til sidst ikke folkene med sig, 
så det er jo meget bedre at have en inkluderende ledelsesstil og at 
respektere sine håndværkere.” 

 

”Jeg mener jo også, at mine formænd og folk er rigtig dygtige. Så jeg 
ligger op til, at de kan få og tage ansvar for mere, og på den måde 
anvende deres kompetencer og erfaring. Jeg synes jo, at det er dejligt at 
se, når folk, der får ansvar, også tager ansvaret op. Det hjælper jo både 
mig selv som leder, fordi jeg får mindre at se til, men også at jeg 
formoder, at de er i stand til at løse det på egen hånd. Og så gør det jo 
også, at mine medarbejdere vokser i deres arbejde” 

 

4.  Foretrækker du en bottom-up ledelsesstil, hvor håndværkerne bliver 
involveret i højere grad? 

a. Hvad foretrækker du? 

 

Simon P. 

 

 

 

 

 

 

 

René M. 

 

 

 

JM 

 

”Man føler sig motiveret, når man får mulighed for at styre sit arbejde. 
Hvis man bare fortalte, hvad der skal gøres, så dræber man jo lysten til 
at tænke selv og engagere sig, hvis man hele tiden bliver bremset i at 
tænke selv. Det ender med, at folk bare føler sig som hænder og fødder, 
og til sidst bliver man ligeglad med arbejdet og firmaet, også fordi man 
ikke oplever nogen succes.” 

 

”Ja, jeg kan godt lide at være med til at bidrage og være en del af 
processen i stedet for bare at være en maskine.” 

 

”Ja, det gør jeg. Jeg vil meget hellere snakke om projektet og være med 
i processen i stedet for at stå på sidelinjen og ikke ane, hvad der skal 
ske, før dagens arbejder bliver forklaret. Jeg har også prøvet formænd, 
der bare deler arbejdet ud og så hænger der måske nogle tegninger inde 
i skuret, og det er det eneste, man får at vide, det virker ikke for mig. ” 
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”Ja delvist, fordi det giver jo god mening. Det kommer an på formanden, 
hvor god han er til at sortere i de forslag, der kommer, og hvor godt han 
selv har styr på det, og hvor god han er til at tænke nyt.” 

 

 

Udviklingsprojekter 

2. Hvordan har det været at arbejde på udviklingsprojektet? 

 

Carsten 
B. 

”Det er for at gøre sagen bedre, både økonomisk men også for os selv, 
så vi går i et godt arbejdsmiljø og vi gør arbejdet nemmere for os selv. 
Jeg vil altid gøre det nemmest muligt, det skal ikke være sådan, at 
arbejdsområderne er usikre eller vi udfører arbejdet på en måde, der 
ikke er gavnligt tidsmæssigt, eller at vi slider for meget.” 

 

3. Hvad synes du om at arbejde med udviklingsprojekter samtidigt med, at 
du passer dit daglige arbejde?  

 

Carsten 
B.  

 

 

 

 

 

Michael 
M. 

Men jeg kan bedst lide at arbejde på den måde, hvor man tænker på, 
hvordan man kan forbedre arbejdet, fordi vi skal fremad, og vi skal 
prøve og se, om vi kan lærer noget nyt. Se om vi kan finde den 
smarteste løsning, for der er ikke andre, der kommer og hjælper os med 
at finde den.” 

 

”Jeg ved ikke, hvor meget man får ud af at påligge store 
forbedringsopgaver til en timelønnede, jeg tror ikke det går. Men de skal 
selvfølgelig inddrages i de daglige problemer ude på pladsen, og 
spørges, men det der med at give dem opgaven, at komme med 
løsningsforslaget, til en timelønnet og forventer at de kan løse det, den 
er jeg ikke sikker på. Det er formandens arbejde i mine øjne, i hvert fald 
de store opgaver. Fordi de timelønnede har måske kompetencerne til at 
løse det, men nogle ting skal løses på formandens og ledelsesniveau. Til 
gengæld synes jeg sagtens, at de timelønnede kan komme med 
brugbart input og skal spørges ind til problemet, om de har en måde at 
løse det på. Men jeg er ikke sikker på at de skal tildeles ansvaret for at 
føre forbedringen ud i livet. Der er sikkert nogle sjakbajser, du kan give 
sådan noget ansvar til, men ikke de fleste.” 
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4. I hvilket omgang vil I fortsætte med at vil gøre det? 
b. Hvorfor?  

 

Simon P. 

 

 

 

 

Jan M. 

”Jeg vil jo forsætte med det her, ligesom jeg altid har gjort. Fordi jeg 
føler, at det gavner os alle, mig, firmaet og de folk man arbejder med. 
Jeg kan ikke se ulemperne ved at finde forbedringsmuligheder og 
forbedre os.”  

 

”Vi gør det jo for at gøre det nemmere for os selv, og jeg vil også gerne 
være med til at bidrage og gøre en forskel på projektet og for sjakket. 
Så hvis jeg får en god idé, vil jeg altid sige det og diskutere, om det er 
muligt.” 

 

Mentorforløb 
1.  I hvilket omfang har mentorforløbet været en effektiv måde at indtænke 

bottom-up ledelse i jeres proces? 

 

Jan M. 

 

 

 

 

 

Simon P. 

”Det ville jo være fantastisk hvis man kunne få bottom-up 
ledelsestilgangen ind på alle projekter og i andre firmaer. Det ville være 
godt, hvis vi kunne få en sådan ledelse og var med fra starten af og fik 
tegningerne.”   

 

”Jeg håber, at folkene har fået sat nogle tanker i gang om, at de har 
mulighed for at påvirke deres arbejde, og at de måske har fået øjnene 
op for, at de også selv er interesserede i at have den her ledelsestilgang. 
At de måske i større grad forstår, at det kan betale sig at bidrage lidt 
mere aktivt, også for dem selv. Og at de måske reflekterer lidt over, at 
de har mulig for at få indflydelse på denne plads, men det er jo ikke 
selvsagt, at man har det, så måske de vil benytte det mere.”  

 

 
2.  I hvilket omgang har det virket at der har været en mentor, der har 

opfordret til bottom- up ledelse? 
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Jan M.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Carsten 
B. 

 

 

 

Michael 
M. 

”Jeg tror, at hvis man havde en dikterende formand eller ledelsestilgang, 
så ville det helt klart hjælpe, hvis ledelsen havde sagt, at nu kommer 
der en mentor ud, der skal køre det her forløb. Jeg tror, det er svært at 
omvende personer, jeg tror ikke, at det kan lade sig gøre bare lige, 
heller ikke med en mentorordning. Jeg tænker, at hvis det var en del 
kulturen i virksomheden at vi tænkte på den her måde, så skal de jo 
fungere automatisk, så jeg ved ikke om der er behov for mentorer eller 
repræsentanter” 

 

”Altså lige her i det korte forløb har vi jo haft de her 2-3 
forbedringsprojekter, så vi har da sat lidt tankevirksomhed i gang. Men 
nogle af folkene gør det jo ikke, så det bliver nødt til at blive håndholdt 
og fastholdt.” 

 

”Ja, helt sikkert. Det har folkene taget til sig også fra de timelønnedes 
side. Der er blevet sat ord på, og der bliver tænkt nogle tanker. Jeg tror, 
at det vigtigt, at de fornemmer, at vi som ledelse giver luft til det her og 
er interesserede i at høre deres input. Og det ved jeg også fra Simon og 
Carsten (formænd), at folkene har givet udtryk for, at de er glade for. På 
den måde har forløbet jo gavnet mig som projektleder, fordi hvis de ikke 
allerede var klar over, at de blot kunne komme ind og snakke med mig 
eller formændene så er de blevet gjort opmærksomme på det. Og det er 
jeg ikke sikker på var sket, hvis vi ikke havde mentorforløbet, fordi det 
ryger ofte ud på sidelinjen, når der er meget andet at tage sig til. Så 
glemmer man at gå ofte ned og tage en snak med folkene” 

3.  Hvad tænker du kan forbedres ved mentorordningen/gøres anderledes? 

 

Simon P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Jeg tænkte jo, at det ville være bedre at havde mentorordningen lige 
fra starten, opstartsmødet for projektet. Det ville give mere mening, i 
stedet for at komme midt i projektet. Det kan jo måske også spredes ud 
over, at det ikke kun er i egne rækker, men at det er i alle entreprenører 
på byggepladsen. Det kan man jo måske tage på opstartsmødet at 
aftale, at det er den ledelsestilgang, man anvender. Eller informerer om, 
at det er den ledelsesstil man anvender i Ommen, og man opfordrer 
andre entreprenører til også at være med. Fordi formænd og 
håndværkere fra Ommen kan jo sagtens gå ind og snakke med 
formænd/håndværkere fra andre entreprenørfirmaer. Og så løse 
problemerne nede på pladsen.” 
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René M. 

 

 

Carsten 
B. 

”Man skal jo være åben og have åbent sind. Hvis man ikke har ja-hatten 
på, så kan det ikke lykkes. ” 

 

”Det kunne måske være nogle møder, men det kræver en 
håndværksmæssig kompetence at komme med noget, der er værdi i. 
Men derfor kan der godt komme noget alligevel, og så er det vigtigt, at 
man lytter til dem.” 

 

4.  Baseret på mit forslag med at interne repræsentanter anvender 
tilgangen og spreder den på de projekter de er på, hvad mener du der 
skal til for at det kan lykkes? 

 

Jan M. 

 

 

 

Carsten 
B. 

 

 

 

René M. 

 

 

 

 

 

Michael 
M. 

”Det skal jo være den rigtige person, der er mentor. Og det tror jeg er 
en, der forstår, at alle er dygtige til noget og respekterer alle i 
virksomheden som ligesindede.” 

 

”Jeg tror godt, det kan fungere, men det kræver en ledelse, der sætter 
nogle penge af til at man kan gøre de her ting. Vi skal have lov til at 
bruge nogle mandetimer på at udvikle os og arbejde på 
forbedringsprojekter.” 

 

”Det er nok meget fint, men man skal også have alle med. Og det 
kræver en masse tid og ressourcer. Og det er kun virksomhedsledelsen 
eller projektledelsen, der kan bestemme, hvor meget tid der må 
afsættes til udvikling eller bottom-up. Så de skal jo have godkendt det 
og være med på det.” 

 

”Jeg mener, at det er på ledelsesplan, at det skal startes. At 
projektlederen kan formidle til formænd, der formidler til folkene, at vi 
kører bottom-up ledelse på det er projekt. Fordi hvis ledelsen ikke er 
med på det, så knækker konceptet jo. Men det er meget individuelt. Du 
kan ikke slå en streg igennem firmaet og sige, at sådan her kører vi 
projekterne og så forvente, at det bare sker. Vi har projektledere, der er 
65 år, dem vil jeg nødig tage den her diskussion med. Men det kan blive 
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en glidende overgang, og fases ind i firmaet, som der bliver ansat en 
yngre generation.” 

 
5.  Hvad ville det kræve, hvis det var dig, der skulle være mentor og kører 

sådanne forløb på andre projekter i firmaet? 

 

Jan M. 

 

 

 

René M 

”Jeg tror, det er vigtigt at de her mentors har støtte fra 
virksomhedsledelsen, sådan at de bliver taget seriøst, når de kommer ud 
på projektet.” 

 

”Det ville kræve noget ekstra tid. Det kommer jo an på hvor mange 
personer man skal være mentor for, hvis det kun er på den her plads, 
hvor vi kun går rundt 3 stykker sammen, så kunne man sikkert gøre det 
sideløbende med arbejdet. Men hvis man var mentor for et stort hold, så 
ville det jo kræve masser af tid og et godt overblik over folkene.” 

 
6.  Hvordan skulle I oplære/træne andre i den her tilgang? 

 

Simon P. 

 

 

 

Carsten 
B. 

 

 

René M. 

 

 

 

Michael 
M. 

”Man skal jo investere noget tid i at udvikle folk, men måske så kan man 
løfte dem op, sådan at investeringen betaler sig. Det er jo bestemt 
formandens opgave at udfordre sine folk og oplærer dem.” 

 

”Vi skal oplære dem i den faglige kompetence, for at de kan komme med 
nogle mere værdifulde løsninger. Men jeg tror ikke rigtig på kurser eller 
små forløb, det skal være en ordentlig uddannelse eller en længere 
lærlingeperiode.” 

 

”Det er jo et spørgsmål om holdning eller indstilling. Så man skal flytte 
deres holdning, ellers kommer det ikke til at virke. Det kan måske gøre 
igennem at snakke med dem og dialog, men det tager tid” 

 

”Selvfølgelig kan man oplære folk, men jeg vil sige, at det er måske er 
spildte kræfter, fordi det er svært at omvende en persons holdning. Men 
jeg tænker, at de fleste, der får lov at se det gode ved det her, de er 
nemme at overbevise. Men der er også mange konservative firmaer, der 
ikke gider det. For tyve år siden var der ikke noget, der hed inddragelse 
af de timelønnede, så vi er allerede rykket os en del fra dengang.” 
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7.  Hvad ville din motivation for at have den ekstra opgave/funktion være?  

 

Simon P. 

 

 

 

Carsten 
B.  

”Det ville jo være for at skabe det bedste team, som vi kunne, eller den 
bedste arbejdsproces. Hvis vi kan det, så slipper vi jo for en masse 
besvær, og vi bliver da alle sammen gladere for at gå på arbejde.” 

 

”Det ville være for at gøre det nemmere for os selv og for at gøre sagen 
bedre. For hvis man ikke løser de problemer, der er, så løber man 
sikkert ind i det igen senere, så hvis man tager sig lidt tid til at komme 
med en løsning, så er problemet løst en gang for alle.”  

 

Generelt 

1. Hvad skal ledelsen gøre for en succesfuld implementering af bottom-up 
ledelse? 

d. Hvad skal håndværkerne og formænd gøre? 
e. Hvem andre har en vigtig rolle og hvad skal de gøre? 

 

Jan M. 

 

 

Carsten 
B. 

 

 

 

 

  

” Jeg tror, man udfører bottom-up ledelse, så længe ledelsen og 
håndværkerne er med på det, og anvender det aktivt.” 

 

”Det beror jo rigtig meget på, at håndværkerne har et 
kompetenceniveau og erfaringer, så de har noget, de kan bidrage med. 
Ledelsen skal sørge for, at der er ressourcer til at forbedringsforslag kan 
udføres og laves. Jeg synes uddannelse er rigtigt vigtigt og vil helst 
have, at mine folk er uddannet struktør eller hvad det nu må være. Så 
jeg synes også dem der ansætter vores medarbejdere, har et ansvar i at 
få fat i de rette folk.” 

11. Hvilke muligheder ser du ved at praktisere bottom-up ledelse? 
a. Hvilke udfordringer ser du ved det? 

 

Jan M. 

 

”Det er jo sværere at komme med et godt forslag, hvis man ikke er 
blevet sat ind i tingene og forstår det større perspektiv. Det er måske en 
udfordring, at folkene ikke har den nødvendige forståelse for projekt til 



 
- 14 Bilag - 

179 

 

 

 

 

 

 

 

Simon P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carsten 
B. 

 

 

 

 

 

René M. 

 

 

 

 

 

Michael 
M. 

at kunne anvende deres erfaring til fulde. Men vi kan jo ikke alle være 
projektledere, alle er gode til noget forskelligt, men nogle gange skal 
projektlederen eller formanden måske være klar over, hvilke 
kompetencer de forskellige folk har, så han kan udnytte det og 
involverer dem, hvor det giver mening.” 

 

”Fordelen ved at engagere og involverer sine medarbejdere er, at du 
måske kan få bedre og mere selvstyrende personer, man ikke behøver 
at kontrollere. Det er derfor, jeg egentligt gerne vil give meget ansvar til 
mine folk, fordi de så i større grad kan klare sig selv. Det giver mig både 
mere tid, men også et bedre team, som jeg kan stole på. Og så kan vi 
arbejde hurtigere og tjene flere penge... Det er jo på en måde frihed 
under ansvar, og det er ikke alle der kan styrer friheden, men det er jo 
lederens ansvar at bedømme og lukke den ned, hvis det ikke går.” 

 

”Så det her med, at man bruger hinandens viden lidt mere aktivt, kan jo 
kun gøre os klogere og stærkere som virksomhed. Men jeg synes at den 
største udfordring er, at det ikke er alle, der kan bidrage med noget og 
så skal der jo også være afsat tid til det. Lige nu for eksempel der har vi 
jo rigtig meget der skal laves, og vi har ikke tid til at kreere den her 
afdækning til masterne.” 

 

”Det giver jo en flad organisation og kommunikation med hinanden på 
en god måde. Man tænker måske mere, at vi alle i virksomheden er på 
samme hold, i stedet for at vi er opdelt efter funktion. Selvfølgelig skal 
der være én, der bestemmer, men det er dejligt, at man er på lige fod 
med hinanden” 

 

”Udfordringen er jo at følge op på det, fordi man kan sagtens prædike 
om, at vi inddrager og vil have forbedringsforslag, men så skal man også 
tages aktion på det. Der må jeg indrømme, at jeg også nogle gange skal 
huske at få den part med. At have en dialog med de forskellige og sørge 
for at de forslag der kommer, bliver ført ud i livet, hvis det kan bruges. 
Det kan være svært at have tid til at have de opfølgende samtaler i en 
hverdag, der bare buldrer afsted.” 
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12. Hvad skal der til for at man bliver ved med at indtænke bottom-up 
ledelse på projektet og på andre projekter i firmaet? 

a. I hele organisationen? 

 

Jan M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simon P. 

 

 

 

 

Carsten 
B. 

 

 

Michael 
M. 

”For at gøre det en god vane, så skal der være sat tid af til det, det skal 
være planlagt og være en fast del af vores arbejdsproces, ellers så er 
alle ude over stepperne og har en masse de skal nå. Fra håndværkernes 
perspektiv så tror jeg at vi har brug for nogle fastlagte møder, hvor man 
kan komme ind alle mand og snakke om problemer på pladsen og 
komme med forslag. Og så skal det være støttet fra top til bund, sådan 
at det er en virksomhedsaktivitet og ikke bare en aktivitet der kun sker 
på nogle byggepladser og ikke på andre. Jeg synes også, at det er 
vigtigt, at der en kultur, hvor folk ikke er bange for at sige deres 
mening.” 

 

”Så jeg tror at det også skal være en strategi i firmaet, det er sådan her 
vi gør, fordi hvis der er nogle, der går deres egne veje og ikke følger det 
her, så dur det ikke. Så man skal overbevise folk om, at det er bottom-
up måden man får mest ud af.” 

 

”Men det behøver ikke nødvendigvis blive skrevet ned på papir og lave 
det til en stor ting. Men for dem, som ikke tænker forbedringer ind i 
deres arbejde, er det jo rigtig godt, for det er dem, der skal læres det 
her.” 

 

”Måske skal man have nogle forsøgsprojekter og se, hvad det egentlig 
giver. Jeg kan jo se, hvor meget det hjælper mig, hvor meget det 
hjælper mine formænd, og hvad det giver til de timelønnede, at de føler, 
at de får mere ansvar og bliver hørt. Og når man har set det folde sig 
ud, så tror jeg at de fleste ville blive overbevist. Det koster lidt tid, men 
mere koster det ikke. Det er jo det fantastiske ved ledelse, det er svært, 
men det koster ikke noget.” 
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14.12 Bilag 12 – Oversigtsskema for udviklingsprojekter 
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14.13 Bilag 13 – Respondent information 
Respondenter på mentorprojektet 

Fundamentrenoveringsentreprisen:  

Michael Madsen  Projektleder, Ommen A/S 

Simon Petersen  Formand, Ommen A/S 

Carsten B.   Formand, Ommen A/S 

René Mortensen  Betonarbejder, Ommen A/S 

Jan Madsen   Betonarbejder, Ommen A/S 

Villas T. Wulf  Betonarbejder, Ommen A/S 

Martin Olsen:  Betonarbejder, Ommen A/S 

 

Øvrige interviews af: 

Michael H. Nielsen   Direktør, DI Dansk Byggeri 

Finn Pedersen   Faglærer, EUC Nord 

Hans Ulrik Møller   Markedschef, Titan Nedbrydning A/S  
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