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I N D H O L D

Mette Thorkilsen er konsulent hos Factor3 A/S 
og arbejder med at styrke virksomheders 
forandringskompetence og project performance 
på alle organisatoriske niveauer.



Dansk El-Forbund og TEKNIQ ønsker at fremme dialogen mellem 
arbejdstagere og arbejdsgivere med henblik på at øge produktiviteten 

i elentrepriser. De to organisationer har derfor gennemført to workshops 
i 2016 med fokus på emnet. Deltagerne på de to workshops var arbejdsta-
gere, dvs. formænd, tillidsrepræsentanter med flere, og arbejdsgiverre-
præsentanter, dvs. projektledere og direktører med flere. 

De to workshops udgjorde en uformel ramme for diskussion af produktivi-
tet på byggepladsen. Fokus var på hvad branchen selv kan gøre. Det drejer 
sig om alt fra planlægning og hjælpemidler til materialer, løn og fælles 
gejst m.v. Der blev anvendt en bred og praktisk tilgang med henblik på at 
identificere veje, der øger produktiviteten. De to workshops blev styret af 
konsulent Mette Thorkilsen fra konsulenthuset Factor3, der på baggrund 
af forløbet her giver sine bud på områder, der skal fokuseres på for at pro-
duktiviteten i elentrepriserne øges.

Der er i alt identificeret seks områder, der rummer veje til øget produk-
tivitet. Det drejer sig for det første om fælles mål, gejst og teams. Det vil 
sige dialogen og samarbejdet mellem medarbejdere og ledelse indenfor 
elområdet. For det andet drejer det sig om samarbejdet mellem fag på 
den samme entreprise. For det tredje var der på de to workshops mange 
betragtninger om incitamenter og akkorder. For det fjerde var der diskus-
sion af mulighed for anvendelse af ny teknologi og herigennem udvikling 
af arbejdsgange. For det femte var der diskussion af behovet for planlæg-
ning, og som det sjette diskussion af behovet for tillid og kommunikation.

Indledning

INDLEDNING
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Workshopforløb
De to workshops blev gennemført ud fra en anerkendende tankegang. 
De startede med en diskussion af, hvad der fungerer godt i produktionen 
og samarbejdet. Kernen i den anerkendende tilgang er, at potentialet 
for positive forandringer er langt større, når fokus er på de positive 
oplevelser og ønsker, som udgør et solidt fundament for ideer til at fremme 
produktiviteten. 

Den anerkendende tilgang tager udgangspunkt i de bedste erfaringer og 
højdepunkter og værdsætter det, som giver liv og mening og kan fremme 
udviklingen. På workshopsene tog man det bedste med fra fortiden med ind 
i fremtiden. Der blev tænkt i muligheder, som kan generere tiltag og ideer til 
at fremme produktiviteten.

IL LUST R ATION: FR ITS A HL EFEL DT
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Fælles mål er afgørende for fremdrift i den enkelte entreprise. Ska-
belsen af fælles mål er et vigtigt udgangspunkt. Det fremmer gejst 

og holdånd og skal deles af både medarbejdere og ledelse. Når alle er 
engageret om fælles mål, så kommer den faglige stolthed lettere frem, og 
også medarbejderne har bedre mulighed for at tage ansvar deres arbejde. 
Formuleringen af fælles mål er især vigtig, fordi arbejdet er organiseret 
i projekter, hvor samarbejdspartnere og opgaver skifter fra projekt til pro-
jekt. Så meget desto vigtigere er det at have en mere systematisk tilgang 
til formulering af fælles mål på entrepriseområdet.

Gejsten på arbejdspladsen bygger også på faglig stolthed og ejerskab til 
installationerne, dvs. stolthed over resultatet af arbejdet. Dette hand-
ler både om det konkrete installationsarbejde og elfaget i bredere for-
stand. Når den enkelte medarbejder selv kan se. hvordan arbejdet indgår 
i en større helhed, dvs. i det samlede byggeri, så øges motivation og 
engagement.

Fælles mål

IL LUST R ATION: FR ITS A HL EFEL DT
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Stærkest virker det, når der for det enkelte sjak – og endda den enkelte 
medarbejder – er indflydelse på målet for arbejdet og indflydelse på, hvor-
dan arbejdsopgaverne tilrettelægges.

 » Når vi etablerer fælles mål og har haft 
medindflydelse på de fælles mål, gør det en forskel.

EL EK T R IKER

Konsekvensen af fælles mål er, at barrierer nedbrydes og relationer 
ændres i positiv retning. Betragtninger som ”os og dem” afløses af ”vi” på 
tværs af alle niveauer i virksomheden. Fælles gejst og holdånd mellem 
medarbejdere og ledelse gør også, at der opstår færre konflikter, er mindre 
spildtid og et bedre samarbejdsklima. Når alle på entreprisen arbejder 
i samme retning, så skabes der resultater, som giver stolthed og glæde og 
også et flow i løsningen af opgaver, hvilket sikrer en høj produktivitet.

 » Når der er fælles interesser på tværs af niveauer, 
og når der er stærke teams, fungerer det godt på 
byggepladsen.

EL EK T R IKER

Det er blandt medarbejdere og ledelse en stor parathed til at fokusere 
på løsningen af opgaver, og der er et ønske om at være fælles om dette. 
Der er dog inden for byggeri og elbranche kun lille tradition for at arbejde 
med fælles mål, som deles af både medarbejdere og ledelse. Formulerin-
gen af fælles målsætninger vælges ofte fra i travlheden, men hvis den 
nødvendige tid afsættes, så skabes der et godt afsæt på udvikling af 
produktiviteten.

Projektledelsens ABC
Fra den spæde start af en entreprise er der ofte mange meninger om, 
hvorfor projektet er vigtigt, og hvordan der skabes resultater. Etablering af 
fælles mål gør, at alle får samme billede og retning for det arbejde, der skal 
udføres. Fælles mål afgrænser projektet, gør det muligt at kommunikere til 
beslutningstagere, underleverandører m.fl. og skaber grundlag for styring 
af projektet. Målene motiverer projektdeltagerne. Det er afgørende, at de 
involverede ved, hvor de skal fokusere, og hvordan de måler deres og den 
fælles succes.
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Teamsamarbejde
Teamledelse handler i høj grad om at få hvert enkelt medlem til at tænke ”vi” 
frem for ”mig”. Et nystartet hold begynder typisk på et formelt stadie, hvor 
deltagerne er afhængige af hinanden for at udføre opgaven og hver for sig 
søger en identitet. Nogle af medlemmerne bliver i denne fase, mens andre har 
behov for noget mere og bevæger sig videre til ”mig”-fasen. Her kan individet 
begynde at udfordre teamlederen og tænker i højere grad på at positionere 
sig. Arbejdet vil i højre grad være kendetegnet ved egen vinding. Denne fase 
kan være præget af konflikter og mangel på samarbejde. Det er essentielt 
at bringe teamet videre til en mere normpræget fase, hvor tingene falder 
i faste rammer, og arbejdet udføres i faste rammer, rutiner og efter skrevne/
uskrevne leveregler. De fleste teams leverer rimelige resultater på dette 
niveau. Derefter kan holdet udvikles til et højere præstationsniveau, som 
er kendetegnet ved, at medlemmerne bliver bevidste om deres indbyrdes 
afhængighed samtidig med, at tillid og åbenhed præger samarbejdet. 
Medlemmerne vil da agere proaktivt og stille sig til rådighed for hinanden 
på dette stadie, hvor synergien opstår. Dette stadie bliver derfor ofte omtalt 
som ”high-performance”.

Endelige kan holdånden på en entreprise også bestå i, at der er et fasttøm-
ret sjak – ofte med en stærk sjakbajs. Det kan bidrage positivt til arbejds-
processen, hvilket igen peger på, at sjakbajsen dermed udvikler sjakket. 
En fælles og større forståelse for, hvad der skal til at udvikle et godt hold, 
kan derfor medvirke til at sikre gejst og motivation i samarbejdet. Et hold, 
som skaber bemærkelsesværdige resultater, er kendetegnet ved, at med-
lemmerne enkeltvis tager selvstændige initiativer, opfordrer til at hjælpe 
hinanden og tænker ”vi” fremfor ”dem og os”.

 » Det fungerer godt på pladsen, når du har en ”stærk” 
sjakbajs med et fast sjak, hvor kemien passer 
sammen på sjakket.

EL EK T R IKER

Det kræver en kompetent sjakbajs, entrepriseleder eller daglig leder at 
udvikle hold, specielt når flere virksomheder arbejder på samme elen-
treprise, da forskellige virksomhedskulturer skal rummes under samme 
paraply. Når det lykkes, skabes både gode resultater og gejst på teamet. 
Det opleves af både medarbejdere og ledelser som flow og synergi 
i arbejdsprocessen og bidrager til en stærk holdånd.

Det sociale sammenhold og glæde over kollegaerne betyder meget for 
arbejdsglæden. Fælles spilleregler, en god tone, et personligt engagement 
og fællesskab er vigtigt.
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Ikke kun samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere, men også samar-
bejdet på tværs af fag er afgørende for produktiviteten på elentreprisen 

og byggesagen i øvrigt. Mange sjak i byggebranchen bekæmper nemlig 
hinanden, og det skaber konflikter, som fører til lav produktivitet. Målfor-
muleringen på tværs af entreprise og byggesag er derfor afgørende. Når 
samarbejdet på tværs af fag fungerer, så forbedres glæden ved arbejdet. 
Der er mindre spildtid, og der kommer flow i arbejdsprocessen. Med fælles 
mål øges medarbejdernes kendskab til andre fags opgaver, og tidsplaner 
skaber forståelse og fremmer fleksibilitet i forhold til arbejdsprocessen. 
Fælles opstartsmøder er derfor vigtige for, at det lykkes.

I nogle tilfælde er flere virksomheder fælles om en elentreprise, og også 
her kræves samarbejde på tværs af virksomheder, et samarbejde mellem 
virksomheder, som i andre sammenhænge er konkurrenter.

Samarbejde på 
tværs af fag

Partnering
I samarbejdsformen partnering, som blev introduceret i 1990’erne for at 
skabe bedre samarbejde på byggesager, var det samarbejdet på tværs 
af fag og virksomheder, der skulle medvirke til øget produktivitet. 
Erfaringer herfra viser, at der skal investeres i blandt andet processen 
med at udarbejde fælles mål, at der skal aftaltes roller og ansvar og at der 
skal gives rettidig information på hele byggesagen for at få arbejdet til at 
fungere og øge produktiviteten.

SAMARBEjDE På TVæRS AF FAG
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IL LUST R ATION: FR ITS A HL EFEL DT

 » Vi har gode erfaringer med flere elvirksomheder 
i samarbejde på samme entreprise. Det kræver mod 
og åbenhed over for de øvrige parter.

PROJEK T L EDER

Et tilfredsstillende samarbejde mellem medarbejdere og ledelsen – og mel-
lem de forskellige virksomheder på pladsen – er for den enkelte i mange 
tilfælde vigtigere end at skabe en god akkordsum. Den fælles gejst på 
tværs af niveauer og fag er med andre ord afgørende for arbejdsglæde og 
produktivitet. Parterne, der er involveret i entreprisen, tænker længere 
end egen vinding, og der er en udvikling i gang mod en fælles tilgang til 
samarbejdet.

SAMARBEjDE På TVæRS AF FAG
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Rette incitamenter

Akkordsystemet er et vigtigt og motiverende redskab til at skabe 
fremdrift og høj produktivitet i entydige indtjeningsrammer.

 » Akkorden er et effektivt værktøj i forhold til 
produktivitet og kan være motiverende.

EL EK T R IKER

Sjakbajsen har en central rolle, idet denne sætter rammerne for sjakkets 
arbejdet og tilrettelæggelse af dette. Arbejdes i akkord, er det op til det 
enkelte sjak og deres sjakbajs at styre produktionen.

Det er nødvendigt at skabe systemer, der fremmer samarbejdet på tværs 
af fag. Fælles akkordsummer på tværs fag kan være et vigtigt redskab. 
Barriererne for dette ligger dog ikke i elbranchen. Der er i dag mulighed for 
at styrke fleksibiliteten ved tilpasning til lokale forhold på det konkrete 
projekt, herunder i forhold til samarbejdet på tværs fag. Andre fags over-
enskomster og kultur udgør dog en reel barriere for samarbejdet mellem 
fagene.

Akkordsystemer spiller nemlig en central rolle for samarbejdet på tværs 
af fag. Når fælles mål understøttes af eksempelvis en fælles akkordsum, 
så skabes der grundlag for målrettet samarbejde. Akkorderne skal i højere 
grad end i dag understøtte aktørerne i at tænke helhedsorienteret, og 
medarbejderne skal se udover deres eget bidrag, hvis produktiviteten skal 
øges markant.

 » Fællesakkorder og tværfaglige samarbejder 
på tværs af el og vvs er svært, hvis ikke umuligt. 
Tro mig. Vi har prøvet.

PROJEK T L EDER

Lokale aftaler kan desuden være hensigtsmæssige rammer for den 
enkelte arbejdsplads og passe til de konkrete arbejdsopgaver og på den 
måde være til fordel for både virksomheder og medarbejdere.
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Der kan desuden være et væsentlig potentiale i at se nærmere på roller 
i akkordsystemet. Teknisk komplicerede opgaver er traditionelt ikke 
værdsat højt i akkordsystemet, hvorimod meget af det ”grove arbejde” 
belønnes.

Barriererne for eksempelvis bedre honorering af dygtige medarbejdere 
består dog i nogen grad af manglende viden og erfaringer med nye samar-
bejdsformer i forhold til akkorder og lønaftaler. De rette incitamenter skal 
være i stand til både at belønne de ekstraordinære indsatser og aner-
kende de forventelige indsatser. Desuden skal ekstraordinære indsats 
konsolideres, så den kan gentages, og sejren skal fejres.

Akkord
Akkordsystemets fordele er de faste rammer omkring medarbejdernes 
indtjening. Med gruppebaserede belønningssystemer kommer selvfølgelig 
altid risikoen for free riding, men oftest forbliver den risiko teoretisk på 
grund af gensidig overvågnings- og påtaleeffekt, som fælles belønninger 
har. Ulempen ved meget stærke incitamenter (akkordsummen) er, at 
de risikerer at skabe ensidigt fokus på nogle opgaver frem for andre. 
Medarbejderens opmærksomhed vil have en tendens til at tilflyde den af to 
aktiviteter med stærkest incitamenter, nemlig egen akkord. Det kan gå ud 
over andet arbejde, virksomheden skal varetage på stedet.

Det samme opleves også, hvis forskellige medarbejdergrupper har 
hver deres type af incitamenter på samme opgave. For eksempel hvis 
entrepriseledelsen arbejder med én type incitament og de timelønnede 
arbejder efter andre incitamenter. Anvendelse af incitamenter 
som akkordsystemet kan begrænse det tværfaglige samarbejde på 
byggepladsen, da akkorden kan virke som et isoleret incitament i forhold 
til resten af produktionen og til de øvrige parter på byggepladsen. Et ofte 
set problem er, når fagentrepriserne styrer efter hver deres individuelle 
mål uden at etablere fælles målsætninger med tilhørende incitamenter, 
som fremmer det tværfaglige samarbejde. Manglen på tværfagligt 
samarbejde ses som en ulempe ved akkordsystemet, der bidrager til, at 
øget produktivitet udebliver, fordi afhængigheden blandt alle fagene på 
byggepladsen ignoreres.

De rette incitamenter er vigtige, og incitamenter skal i højere grad 
end i dag differentieres i forhold til målsætninger, entreprisetyper og 
anvendte samarbejdsformer. i sidste ende bør incitamenterne stimulere 
til en fælles tilgang til øget produktivitet, som gavner både arbejdstager 
og arbejdsgiver.
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Teknologi og udvikling

E lbranchen og dens aktører er generelt positive over den teknologiske 
udvikling. Det er dog ikke altid, at den enkelte medarbejder har viden og 

kunnen nok i forhold til nye produkter og arbejdsmetoder inden for elfaget.

Der er i branchen en forståelse af, at nye materialer og hjælpemidler har 
haft meget stor betydning for udviklingen af branchens produktivitet 
igennem de sidste mange år. Det er samtidig forventningen, at denne ten-
dens fortsætter. Dvs. nye materiale og hjælpemidler vil være en væsentlig 
driver for branchens fortsatte produktivitetsudvikling.

Imidlertid kan det overvejes om akkordsystemet udgør en barriere for 
anvendelsen af nye materialer og dermed anvendelse af mere effektive 
arbejdsgange. Imidlertid er det vurderingen, at det nye akkordsystem, 
EBA, giver bedre mulighed for at tilpasse akkorden efter materialerne og 
hjælpemidlerne, herunder også i forhold til nye typer materialer, hvortil 
der kan foretages tidsmåling med henblik på fastsættelse af en hensigts-
mæssig akkord.

Det er vigtigt for produktivitetsudviklingen, at disse muligheder udnyt-
tes bedst muligt. Et central forhold, for at mulighederne udnyttes, er, at 
den virksomhed, der afholder udgiften til de nye og bedre materialer og 
hjælpemidler, også bør også have del i fortjenesten. Herved opnår virk-
somheden nemlig incitament til indkøb og anvendelse af ofte dyrere, men 
også mere effektive materialer og hjælpemidler. Der bør derfor indgås 
aftaler i forbindelse med disse nye materialer og hjælpemidler, der både 
tilgodeser medarbejdere og virksomheder.

Nye materialer
Materialerne udvikles primært af to årsager. Den ene har udgangspunkt 
i lovkrav til energiforbrug, arbejdsmiljø, kemikalier og lignende. Den anden 
vigtige strømning præges af den generelle teknologiske og digitale udvikling. 
Udviklingen peger fortsat i retning af mere innovation og bæredygtighed 
inden for materialer. Producenterne sætter stadig fokus på helheden 
i materialer, og materialerne udvikles ofte i samarbejde med forsknings- og 
uddannelsesinstitutioner. Efterspørgslen og den teknologiske udvikling går 
i retning af mindre energiforbrugende produkter og en sammensætning af 
materialer, der lever op til bedst praksis inden for livscyklusanalyse og lignende.

TEKNOLOGI OG UDVIKLING
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Fra tanke til 
handling

Fra tanke til handling dækker over, at betydningen af god planlægning 
generelt undervurderes. Installations- og byggebranchen er i høj 

grad en ”udførelseskultur” eller ”hands-on-kultur”, hvor aktørerne i vid 
udstrækning har lært at klare sig uden systematisk planlægning. Ofte 
medfører dette dog tab af produktivitet, der kunne være undgået gennem 
bedre planlægning.

 » Det fungerer godt, når der er en god og struktureret 
planlægning og aktiv ledelse.

PROJEK T L EDER

Der er i branchen et generelt behov for kompetenceudvikling inden for 
discipliner som ledelse og planlægning. Men der er også andre grunde til, at 
planlægningsfasen ofte udelades. Tidspres, hurtig opstart på sagen, man-
gel på projektmateriale m.v. fører sammen med et pres fra kunden om at 
komme i gang til, at planerne er mere diffuse end i andre produktionsbran-
cher. På entrepriser ses det ofte, at nødvendig information om opgaven, 
der skal løses, ikke er til stede. Manglende eller dårlig information medfø-
rer ventetid, mindre effektive arbejdsprocesser og øger risikoen for fejl.

 » De gode sager starter med et velbeskrevet 
projektmateriale, der er tilgængeligt til tiden.

EL EK T R IKER

Når den nødvendige information er til stede, er der klarhed om opgaven og 
et bedre grundlag for samarbejde, målformulering og tilrettelæggelse af 
arbejdet.

 » Når projektmaterialet og tegningerne er færdige til 
tiden, fungerer det godt, og der er flow i opgaven.

PROJEK T L EDER
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Det kan overvejes om der kan tænkes i, at der afsættes betydelige res-
sourcer til at et projekt planlægges helt i dybden, således at spildtid 
minimeres og arbejdstempoet derfor kan fastholdes på et meget højt 
niveau. For at undgå at virksomheden alene betaler for planlægning og 
akkorddeltagerne alene får hele gevinsten, så kunne planlægning ind-
regnes i akkordens tidsforbrug. Dvs. akkordbetalingen nedjusteres, dog 
ikke mere end at medarbejderne samlet set får fordel af et bedre planlagte 
projekt. Når planlægning og samarbejde skal forbedres på alle niveauer, 
så er det afgørende, at der også etableres en ramme, der gør at alle cen-
trale aktører har de rigtige incitamenter til at sikre bedre planlægning og 
samarbejde.

Selve projekteringen af de tekniske installationer er i mange tilfælde 
heller ikke færdigt når installationsarbejdet skal tilrettelægges. Det 
har indflydelse på produktiviteten, da udført arbejde ofte skal gentages 
ved ændringer. Der går tid med at lave tingene om eller stoppe arbejdet 
af andre grunde, for eksempel når materialerne er til stede for tidligt og 
ligger i vejen eller måske mangler eller er for sent fremme. ”Spild” kan i vid 
udstrækning undgås, hvis alle parter planlægger fra start til slut. Det, 
at projektmaterialet ofte ikke er færdigt giver dog også mulighed for, at 
installatører kan være med til at udforme projektet og dermed øve ind-
flydelse på, hvad det er, som skal laves. Herved indtager installatøren en 
vigtigere og mere central rolle i byggeprocessen.

Trimmet byggeri
I 1990’erne arbejdede installations- og byggebranchen med forskellige 
produktionsfremmende tiltag, bl.a. Lean Construction, af nogle kaldt 
”Trimmet byggeri”. Lean Construction er udviklet med inspiration fra det 
japanske produktionssystem Lean Production, som grundlæggende ønsker 
at skabe værdi for kunden. Der sættes fokus på de aktiviteter, der ikke 
skaber værdi, så de kan optimeres ved at eliminere spild af materialer og 
ressourcer. Lean Construction er en systematisk tilgang til værdiskabelse 
og i sidste ende en udvikling af produktiviteten. i starten af projektet 
planlægges processen med alle parter på byggepladsen. Herefter foregår 
planlægningen på ugebasis mellem håndværkerne. Hver uge lægges der 
vægt på, at der er plads til at gå i gang, og at de 3 M’er er til stede: mandskab, 
materialer og materiel. De 3 M’er skal ”trækkes” ind på byggepladsen frem 
for at blive ”skubbet”. Forskelle på at trække og skubbe er, at man trækker 
materialerne, når planlægningen viser, at der er brug for dem; i stedet 
for at skubbe dem ind, når det passer den enkelte part eller leverandøren 
uden hensyn til planlægningen. i Lean Construction gennemføres også en 
løbende systematisk opfølgning og evaluering af fremdriften. Samtidig 
følges op på de forskellige aktørers performance.
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Samarbejde og 
kommunikation

Samarbejde mellem arbejdstager og arbejdsgiver er afgørende for frem-
drift på entreprisen. Barrieren for dette består ofte af manglende tillid 

og kommunikation mellem arbejdstager og arbejdsgiver, som hæmmer 
selvstændighed i arbejdet og opgaveløsningen.

 » Tillid, kommunikation og et fælles sprog er vigtigt 
for, at vi begynder trække i samme retning. Når vi 
ikke taler sammen. Når vi ikke forstår hinanden. 
Så opstår misforståelser, konflikter og arbejdet 
mister fremdrift.

PROJEK T L EDER

IL LUST R ATION: FR ITS A HL EFEL DT

SAMARBEjDE OG KOMMUNIKATION
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Tillid er det bedste udgangspunkt for samarbejde og ledelse på alle 
niveauer i entreprisen, herunder i forhold til formænd, projektledere, 
entrepriseledere m.fl. Det er også grundlaget for samarbejdet med andre 
fag.

 » Den første dag kom direktøren og gav hånd og bød 
mig velkommen. Da jeg mødte ham ugen efter, så 
kunne han huske mit navn. Jeg følte virkelig, at jeg 
blev godt modtaget!.

EL EK T R IKER

Som nævnt tidligere blev det udtrykt på de to workshops, at godt samar-
bejde, faglig stolthed og fælles mål i mange tilfælde er vigtigere end god 
akkordsum. Når de rette kompetencer er til stede og når arbejdsopgaver 
og målformulering også uddelegeres, så sidste mand også føler et ansvar 
for opgaven, så forbedres rammerne for øget produktivitet.

Ofte er blandt andet formænd og projektledere ikke bevidste om sammen-
hængen mellem deres ledelsesstil og medarbejdernes resultater. Medar-
bejdere kan blive demotiverede, fordi opgaveløsningen kontrolleres og 
detailstyres, selvom medarbejderne har erfaring nok til at arbejde mere 
selvstændigt. Omvendt kan andre medarbejdere føle sig ladt i stikken og 
fejle, fordi de ikke får den nødvendige instruktion og tætte opfølgning. 
Kommunikation og målrettet dialog tilpasset medarbejderen er således 
afgørende for at skabe resultater.

 » Opgaverne løses bedre, når du har selvtænkende 
medarbejdere, som selv kan træffe beslutninger.

PROJEK T L EDER

Det gik især på den ene workshop igen, at ledelsen bør have bevidsthed 
om og reflektere over medarbejdernes udviklingsniveau, dvs. medarbej-
derens kompetencer, modenhed og erfaringer. Lederne bør skabe dialog 
med medarbejderen, så medarbejderens udvikling kommer i fokus, og 
medarbejderen præsterer bedst muligt. Erfaringerne viser, at der næsten 
altid underkommunikeres, og den manglende forståelse for kommuni-
kationen eller mangelfuld kommunikation kan skabe misforståelser og 
konflikter, arbejdsulykker og manglende tillid mellem parterne på en 
entreprise.
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Sammenfatning

Deltagerne på de to workshops har bidraget med en række drøftelser 
om, hvilke elementer der er vigtige for at øge produktiviteten i elen-

trepriser. Med udgangspunkt i input og drøftelser fra de to workshops er 
der identificeret flere områder, der er centrale for at øge produktiviteten 
i elentrepriser.

Det mest centrale element i drøftelserne har været fællesskab i forhold 
til mål, planlægning og samarbejde internt såvel som eksternt og afløn-
ningsforhold samt kommunikation mellem alle parter på en entreprise. 
Udfordringen for produktivitetsudviklingen er især den eksisterende 
kultur med manglende tillid. Det handler især om at ændre tankegangen 
for, hvordan entrepriser gennemføres. Der bør i højere grad tænkes ”vi” 
fremfor ”dem” og ”os” inden for entrepriser. Dette gælder både i forhol-
det mellem medarbejdere og ledelse og mellem fag og virksomheder på 
samme entreprise. Potentialet for øget produktivitet findes i de eksiste-
rende processer, roller og samarbejdssystemer, hvilket kræver fokus på 
udvikling af incitamentsstrukturer, planlægning og adfærd.

Der er alt i alt identificeret en parathed til at nedbryde barriererne mellem 
arbejdsgivere og arbejdstagere. Virksomheders ledelser og medarbejdere 
ser muligheder for at åbne for nye tilgange, hvor der tænkes og handles 
med fælles mål for øje. Der er samtidigt lyst til og forståelse for, at styrket 
samarbejde er nødvendigt for at skabe større produktivitet. Branchens 
virksomheder og medarbejdere ønsker, at der ageres langsigtet og skabes 
resultater.

17

SAMMENFATNING



Workshopsdeltagere

Lars Kræmer Elektriker, Bravida A/S

johnny Steen Hansen  Elektriker, Kemp & Lauritzen A/S, København

Roland Blom Andersen  Elektriker, Kemp & Lauritzen A/S, Kalundborg

Michael Landberg  Elektriker, El og Vvs Center, Bornholm

jens-Olav Pedersen Næstformand, Dansk El-Forbund

Henrik Stenskilde Afdelingschef, Bravida A/S

Per Wael Lind  Afdelingsdirektør, Wicotec Kirkebjerg A/S

Palle Egelund jensen Projektdirektør, El:Con A/S

jesper Glyb Direktør, Hareskov Elektric A/S

Klaus Dan Hansen Projektleder, Kemp & Lauritzen A/S

Finn Søder Adm. direktør, Espersen og Søn A/S

Lars E. Holmegaard Adm. direktør, SIF Gruppen

Benny Yssing Områdeleder, Dansk El-Forbund

Niels jørgen Hansen Adm. direktør, TEKNIQ

Nicolai Siegumfeldt Chefkonsulent, TEKNIQ

Henrik Bach Nielsen  Elektriker og tillidsmand, Uggerly Installation A/S

Uffe jacobsen Elektriker, Lindpro A/S, Århus

Kim juul Kortsen  Elektriker, Kemp & Lauritzen A/S, Århus

Benny Yssing Områdeleder, Dansk El-Forbund

René Hurdum Chefberegner, KT Electric A/S

jens Uggerly  Teknisk direktør, Uggerly Installation A/S

Hans jørgen Lassen Projektleder, Wicotec Kirkebjerg A/S

René Hering Weigelt Nielsen Projektleder, Intego A/S

Steve Glargaard Entrepriseleder, Olsen & Jensen A/S

jan Eske Schmidt Underdirektør, TEKNIQ

Mette Thorkilsen Konsulent, Factor3 A/S
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TEKNIQ 

Installatørernes Organisation

Paul Bergsøes Vej 6

2600 Glostrup

Telefon: 4343 6000

Fax: 4343 2103

www.tekniq.dk

tekniq@tekniq.dk

DANSK EL-FORBUND

Nyropsgade 14

1602 København V

Telefon: 3329 7000

Fax: 3329 7070

www.def.dk

def@def.dk


