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Mere ilt til byggeriet med ny hjemmeside 
 
 
 
 

 

 

Center for ledelse i byggeriet har netop lanceret ny hjemmeside på www.clibyg.org. Udover et 

nyt og opdateret design er flere nye features tilføjet. Blandt dem en videnbank og en blog. 

 

Den nye hjemmeside er skabt for at understøtte centrets formidlingsindsats. Her er ambitionen 

at formidle viden, som er NY, som er TROVÆRDIG og som MOTIVERER modtagerne til at 

tænke nyt, fordi denne viden indeholder elementer af OVERRASKELSE, ATTRAKTION og 

HANDLEMULIGHED.  

 

Dialog på bloggen 

Den nye blog skal bruges til flere formål. Vigtigst er det, at bloggen giver centrets deltagere 

mulighed for at formidle centrets viden i dialog med de praktikere, forskere og journalister, 

som centret gerne vil i tale med.  

 

Det kræver færre ressourcer for alle parter at indgå i denne dialog i forhold til at skrive og 

læse nogle af forskningsrapporterne. Samtidig kan man via bloggen fortsætte dialogen fra de 

åbne seminarer, som centret arrangerer. Det vil helt sikkert også give stor værdi, at alle 

implicerede i centrets forskningsprojekter løbende kan følge projektet og ikke behøves at 

vente på, at forskningsrapporten bliver færdig.  

 

Der er allerede gang i bloggen - lige nu er emnerne fx møder, mangellister og bureaukrati. 

 

Videnbank med nøgleord 

Det er også blevet muligt at målrette sin søgen efter viden om ledelse i byggeriet. I 

videnbanken er al skriftligt materiale nemlig blevet kombineret med nøgleord, så det nu er 

langt lettere at finde viden om de emner, som man har brug for viden om.  

 

Det seneste indlæg i centrets videnbank er en ny kronik fra professor Kristian Kreiner. Han 

stiller skarpt på det problematiske ved, at lederne i byggeriet er uundværlige i den daglige 

drift. I kronikken opfordrer han alle byggeriets virksomhedsledere til at kigge indad og besvare 

flg. spørgsmål: Sikrer vores organisationsdesign, at lederne bliver undværlige? 
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FAKTA OM CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET  
Center for ledelse i byggeriet er et virtuelt forskningscenter ved CBS Handelshøjskolen og en 

del af Realdania Forskning.  

 

Ambitionen er at skabe og formidle viden, der påvirker byggeriet til at se anderledes på dets 

praksis. Derfor arbejdes der på at definere byggeriets problemer på nye måder og finde 

løsninger andre steder end der, man normalt søger. Den viden der skabes, giver ikke lukkede 

svar på, hvad byggeriet skal gøre anderledes, og er ikke færdige løsninger, der blot kan 

erstatte den nuværende praksis. En forskningsbaseret viden skal ikke erstatte eller 

overflødiggøre byggeriets erfaringsbaserede viden, men skal inspirere byggeriet til at tolke 

erfaringerne på nye måder, og til at se nye handlemuligheder, alt sammen i jagten på en 

bedre håndtering af de mange udfordringer og vanskeligheder i praksis.  

 

Centrets viden skal opfattes som ilt til en branche, hvis problemfyldte praksis hidtil er blevet 

kritiseret ud fra idealiserede billeder, hvilket blot har bidraget til en forlængelse og 

forstærkelse af problemerne.  

 

Læs mere om centret og få del i vores viden på www.clibyg.org.  

 

http://www.clibyg.com/

