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Social kapital
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Kunde/borger tilfredshedTrivsel og arbejdsglæde

Produktivitet/kvalitet



Det som skaber vækst og konkurrencekraft:

Faglig dygtighed 

Samarbejde 

Gensidig information 

Tillid og respekt



Samarbejde

Fælles mål 

Fælles viden 

Gensidig respekt
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Industrisamfundets
virksomhed

Den fremvoksende
virksomhed

Strategi Masseproduktion Værdi for kunder og 
borgere

Struktur Bureaukrati Samarbejde

Kultur Paternalisme(magt) Bidrag

Dimensioner i den nye virksomhedstype
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Forskelle i 
ledelsesopgaverene 

for de tre 
organisationsformer

Hierarki Marked Samarbejde

Opgaveløsning
baseret på:

Ensidig 
afhængighed 
mellem ledelse og 
medarbejdere

Uafhængighed 
mellem 
virksomhedens 
aktører

Gensidig 
afhængighed mel- 
lem virksomhedens 
aktører

Forventninger til 
medarbejderen

Dygtig og 
pligtopfyldende  
Viser den rette 
adfærd

Tænker i egen 
interesse  
Opnår resultater

Engageret og forpligtet. 
Bidrager til løsning af 
virksomhedens 
kerneopgave 

Ledelsesfokus
Delegering af 
afgrænsede 
opgaver og kontrol 
af resultat

Belønning af 
individuel 
perfomance 

Uddelegering af 
beslutnings-kompetence, 
refleksiv ledelse og 
anerkendelse

Produktivitet 
bestemt af:

Funktion og 
faglighed Bedst og billigst

Medarbejdernes 
bidrag til løsning af 
ikke kendte 
problemer 



Social kapital er jo 
interesant ved at 

indholdet var opfundet 
før begrebet



• Social kapital er en konstatering 
og ikke en metode 

• Men for at fastholde 
sammenhængskraften i kriser 
eller vanskelige tider, eller for at 
undgå stress, kan det være 
hensigtsmæssigt at implementere 
metoder der højner den sociale 
kapital
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(Post-)Moderne stressorer:

• Højt og effektivt 
informationsniveau. 

• Høj omstillings- og 
effektiviserings 
intensitet. 

• Organisatorisk 
utryghed. 

• Organisatorisk 
uretfærdighed. 



• Autoritetsskred/krav om 
”samfundsservice” 

• Selvledelse. 
• Det grænseløse arbejde. 
• Work-life balance 
• Øgede 

dokumentationskrav. 
• Konkurrenceudsættelse
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• Social kapital er ikke et nyt teoretisk 
begreb, idet flere forskellige forskere i de 
sidste 70 år har observeret og beskrevet 
forhold omkring social kapital. Det er dog 
først indenfor de sidste 10-15 år, at 
begrebet er blevet bredt anerkendt. 
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• Nogle af de første til at teoretisere omkring begrebet var fx 
Murduck (1936), Grannovetter (1978) og Lin og Vaughn 
(1981). I nyere tid anses begrebet imidlertid for at være en af 
de mest indflydelsesrige teoretiske udviklinger fra den nyere 
økonomiske sociologi (New Economic Sociology), og i front 
for denne udvikling regnes teoretikere som Pierre Bourdieu, 
James Coleman og Robert D. Putnam, som alle fremsatte 
deres teorier om social kapital i slutningen af det 20. 
århundrede. Det var især med udgivelserne af Putnams 
bøger: "Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern 
Italy" (1993) - og i særdeleshed "Bowling alone: The Collapse 
and Revival of American Community" (2000) - at der for alvor 
kom fart i udforskningen og populariseringen af begrebet.



Pierre Bourdieu 

• Økonomisk kapital. Penge og materielle goder 

• Kulturel kapital. Dannelse, sproglige 
kompetencer 

• Social kapital. Netværk. Specifikke grupper. 

• Symbolsk kapital



Økonomisk sociologi 
Relationerne mellem økonomien 
og forskellige sociale institutioner 

(Vi skal bruge penge men vi sparer)



Økonomisk sociologi 


• Forhold på arbejdsmarkedet 

• Pressionsgrupper 

• Arbejdskonflikter 

• Virksomheders adfærd 

• Innovation 

• Konkurrenceevne 

• Kvinders ubetalte arbejde uden for arbejde
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Robert Putnam (1995).  

Putnam forstår social kapital som noget andet og mere end 
'hyggeprægede' sociale relationer.  

Social kapital er når et socialt netværk bliver til en produktiv kraft, der 
øger de specifikke fordele, der ligger latent i netværket - tillid, 
gensidighed, information og samarbejde mm.  

En investering i social kapital øger den radius af tillid, der allerede 
eksisterer og sætter fokus på de ressourcer, der opstår gennem sociale 
relationer. 
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• Social kapital defineres også som 
relationer der skaber værdi
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• Inden for teorier om social kapital bruges forskellige 
begreber til at indfange essensen af, hvad der er vigtigt i 
social kapital. Alt efter hvor man har sin inspiration fra, 
og hvordan man arbejder med social kapital, lægger man 
vægt på forskellige elementer af social kapital. Det 
kunne være  den putnamske definition som forstår social 
kapital som bestående af de tre elementer  

• Netværk 
• Tillid 
• Normer 
Men det kunne også være: 
• Tillid 
• Retfærdighed 
• Samarbejde
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Den centrale præmis
• At sociale netværk har værdi.  
• Den sociale kapital er et udtryk for en sammenhængskraft i 

fx nationer, samfund, organisationer, grupper og familier 
• Ved at indgå i sociale relationer baseret på netværk, 

normer og tillid, får individer adgang til nogle ressourcer, 
der så at sige udspringer af denne mellemmenneskelighed.  

• Således udgør den sociale kapital en ressource, der 
rækker udover individernes blotte fællesskab: (2+2 = 5) 

• Indgåelsen i netværk vil have et oftest positivt afkast for 
individet i form af social kapital, samt at individet, ved at 
indgå i sociale netværk, får lettere ved at forfølge både 
individuelle og kollektive mål.
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Virksomhedens sociale kapital er den egenskab, som sætter organisationens 
medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgave. 

For at kunne løse denne kerneopgave er det nødvendigt, at medarbejderne 
evner at samarbejde, og at samarbejdet er baseret på et højt niveau af tillid og 
retfærdighed. 

En del af den sociale  kapital er, at ledere og medarbejderne udviser godt 
kollegaskab, hvor man ”gør mere end man strengt taget får sin løn for”, og hvor 
man ”giver uden at hensigten er at få det samme igen”.



DET PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG    
DE 6 GULDKORN

INDFLYDELSE
På eget arbejde og arbejdsbetingelser
•Lav indflydelse er en stressor  

MENING
Sammenhæng og formål mv.
•Lav mening er en stressor 

BELØNNING
Løn, karriere, udvikling og anerkendelse 
mv.
•Lav belønning i forhold til indsatsen er en 
stressor 

SOCIAL SØTTE
Fra ledelse og kollegaer
•Lav social støtte er en stressor 

KRAV
Arbejdspres, arbejdsmængde og 
arbejdsopgaver
•Høje eller lave krav er en stressor 

FORUDSIGELIGHED
Relevante information – også om 
vigtige ændringer og planer
•Lav forudsigelighed er en stressor 

Det Nationalt Forskningscenter
for Arbejdsmiljø 



OG TRIVELSE OMHANDLER   

INDFLYDELSE

MENINGBELØNNING

SOCIAL SØTTE KRAV

FORUDSIGE-
LIGHED

DE 6 GULDKORN – DET KONKRETE JOB
VI OPLEVER, AT VI HAR ET GODT JOB

DE 3 DIAMANTER – DEN GODE ARBEJDSPLADS
VI OPLEVER, AT VI ARBEJDER PÅ EN GOD ARBEJDSPLADS

SAMARBEJDS-
EVNE 
SAMARBEJDS-
RELATIONER

TILLID
TROVÆR-
DIGHED

RETFÆR-
DIGHED 
RESPEKT



BELASTENDE EFFEKT GULDKORN BERIGENDE EFFEKT
 For høj: Stress
 For lav: Apati Krav  Personlig udvikling og

  vækst
 Magteløshed
 Hjælpeløshed Indflydelse  Handlekompetence

 Ansvarlighed
 Ensomhed
 Isolation Social støtte  Social forankring og

  integration
 Fremmedgørelse
 Normløshed Mening  Følelse af mening og

  sammenhæng
 Usikkerhed
 Uvished Forudsigelighed  Tryghed og sikkerhed

 Frustration
 Værdiløshed  Belønning  Personlig værdighed og

  følelse af værdi

DE 6 GULDKORN OG EFEKTEN



BELASTENDE EFFEKT Diremant BERIGENDE EFFEKT
Frustration
Magtesløshed Retfærdighed Loyalitet

Ejerskab 
Utryghed
Usikkerhed

Tillid Fortrolighed
Tryghed

Konflikter
Isolation Samarbejde Fælles mål

Gensidig respekt
 

   



DE 6 GULDKORN OG EFEKTEN
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Social kapital –  
i hele organisationen

Mellem top og bund 
Forbindende

Mellem afdelinger 
Brobyggende

Internt i afdelinger 
Samlende



SAMLENDE SOCIAL 
KAPITAL

BROBYGGENDE 
SOCIAL KAPITAL

FORBINDENDE SOCIAL 
KAPITAL

DRIFTS-
LEDELSE

Rammer for arbejdet
Rammer for samarbejde

Kanaler til tværgående 
samarbejde

Formidling og løbende forvent-
ningsafstemning om drift både 
nedad og opad til.

FAGLIG 
LEDELSE

Fælles forståelse af 
kerneopgaven og  
kvaliteten, herunder 
forventningsafstemning
Kompetenceudvikling
Feedback og coaching

Sikre kendskab til,  for-
ståelse og forventnings-
afstemning med  andre 
afdelinger

Oversætte forandringer til kom-
petenceudvikling –   kompeten-
cematch i forhold til den fremtidige 
løsning af kerneopgaverne

PERSONALE 
LEDELSE

Anerkendelse
Konfliktløsning
Feedback og coaching

Støtte selvstændigt 
tværgående samarbejde

Inddragelse i beslutninger mv. 

STRATEGISK 
LEDELSE

Oversætte den 
overordnede strategi og 
løbende forventnings-
afstemning af løsningen af 
kerneopgaverne

Integration af andre 
enheders behov i egen 
afdeling

Nedadtil: Formidling og løbende 
forventningsafstemning af   
strategier og opgaveløsningen
Opad til: Formidling og løbende 
forventningsafstemning af 
opgaveløsningen og strategierne

UDVIKLING AF SOCIAL KAPITAL 
LEDELSESOPGAVE



SAMLENDE SOCIAL 
KAPITAL

BROBYGGENDE 
SOCIAL KAPITAL

FORBINDENDE SOCIAL 
KAPITAL

DRIFT Sikre at ledelsen kender 
forudsætninger for arbejde 
og samarbejde

Bruge kanaler til 
tværgående samarbejde

Formidling og løbende 
forventningsafstemning af drift 
opad til

FAGLIGT Bidrage til forventnings-
afstemning og fælles for-
ståelse af kerneopgaven
Kompetenceudvikling
Feedback og coaching

Være nysgerrig, viden-
deler og forventnings-
afstemning i forhold til 
andre afdelinger

Oversætte forandringer mv. til 
egen kompetenceudvikling i 
forholde til de fremadrette 
opgaver - kompetencematch

PERSONALE/ 
KOLLEGIALT

Anerkendelse
Konfliktløsning
Feedback og coaching

Tage initiativ til 
tværgående samarbejde

Bidrage med relevant viden til 
beslutninger

STRATEGISK Medvirke til at imple-
mentere strategier, her-
under forventningsaf-
stemning 

Opad til: Formidling og løbende 
forventningsafstemning om 
opgaveløsningen og stra-
tegierne

UDVIKLING AF SOCIAL KAPITAL 
MEDARBEJDEROPGAVE
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Social kapital er defineret som:  
den egenskab, der sætter organisationens 
medlemmer i stand til i fællesskab at løse den  
kerneopgave! 
        

       
        

    

Social kapital skabes gennem: 
• Tillid 
• Retfærdighed 
• Samarbejdsevne 
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Opbygning af tillid

• Velvillighed: man viser sine gode hensigter og 
udnytter ikke sårbarhed 

• Kompetence: man demonstrerer at man ved 
hvad man taler om 

• Konsistent adfærd: gennemskuelighed og 
forklarlig adfærd 

• Integritet: man mener og gør hvad man siger 
• Uddelegering af kontrol: man viser tillid ved at 

give kompetence til andre 
• Demonstration af lydhørhed: man tager andres 

synspunkter alvorligt 
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Tillid
• Kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra 

ledelsen? 
• Stoler ledelsen på, at medarbejderne gør et godt 

stykke arbejde? 
• Kan de ansatte give udtryk for deres meninger og 

følelser? 
• Holder de ansatte informationer skjult for ledelsen? 
• Holder de ansatte informationer skjult for 

hinanden? 
• Stoler de ansatte i almindelighed på hinanden? 
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Opbygning af retfærdighed
• Konsistens: lige behandling af alle 
• Involvering: de berørte skal høres 
• Respekt: synspunkter behandles seriøst 
• Synlighed: beslutningsprocessen er 

gennemskuelig 
• Forklaring: hvorfor blev en beslutning som 

den blev og hvilke konsekvenser får det 
• Ankemulighed: unfair og forkerte 

beslutninger (kan) omgøres 
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Forskellige former for retfærdighed

Fordelingsmæssig retfærdighed.  
Bliver løn, arbejdsopgaver, anerkendelse, forfremmelser, fyringer, frynsegoder 
etc. retfærdigt fordelt? 

Processuel retfærdighed.  
Er processen retfærdig?  
Følges anerkendte procedurer? Går det “rigtigt til?”  

Interaktionel retfærdighed:  
Bliver man behandlet ordentligt, dvs. med respekt? Bliver konflikter løst på en 
retfærdig måde? 

Informativ retfærdighed.   
Får man tilstrækkelig information om processen? 
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Retfærdighed

• Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? 
• Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en 

retfærdig måde? 
• Bliver man anerkendt for et godt stykke 

arbejde? 
• Bliver alle forslag fra de ansatte behandlet 

seriøst af ledelsen? 
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Opbygning af samarbejde
Samarbejdsevne skabes i et tillidsfuldt forum, hvor der 
er overblik og kontrol over egen virksomhed, krav,  
forventninger og muligheder 

Det skabes gennem: 
• Løbende afstemning og afklaring af roller og opgaver 
• Hyppig kontakt og mulighed for at mødes (afsætte 

mødefaciliteter + fastsætte jævnlige tider til dette) 
• Anerkendelse af hinandens legitimitet og motiver 
• Accept af såvel fælles, som forskellige interesser
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Opbygning af samarbejde
• Helhedsforståelse 
• Evne til perspektivbytte 
• Evne til at problematisere egne kæpheste 
• Evne til at stille spørgsmål uden allerede at 

forudsætte svaret 
• Evne til at bruge egne og andres succeser til det 

fælles bedste 
• Kompromisvillighed 
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Samarbejde
• Er der et godt samarbejde mellem kollegerne i din 

afdeling? 
• Stoler kollegerne i almindelighed på hinanden i din 

afdeling? 
• Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug 

for det? 
• Er der en god stemning mellem dig og dine kolleger? 
• Er der et godt samarbejde mellem de forskellige 

faggrupper i din afdeling? 
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Samarbejde med ledelsen


• Bliver de ansatte involveret i beslutninger 
om forandringer på arbejdspladsen? 

• Er der et godt samarbejde mellem din 
afdeling og den øverste ledelse? 

• Bliver de ansatte involveret i beslutninger 
om fremtidsplaner? 

• Opmuntres de ansatte til at komme med 
ideer til forbedringer?  



Samarbejdsevner består af to 
elementer

1. Det strukturelle 
element 

2. Det refleksivt-
kognitive element



Det strukturelle element 

• Netværk 

• Relationer 

• Veje uden om lederne 

Hvad kan I gøre for at fremme det strukturelle element?



Det refleksivt-kognitive element

• Fælles forståelse 

• Normer for gensidige 
forpligtelser 

• Ikke at positionere sig 
faghierakisk 

• Hjælpsom arbejdskultur 

Hvordan vil i fremme det refleksive-kognitive 
element?



• Hvordan harmonerer  
New Public Management 
tankegangen 
(markedsgøre det 
offentlige) med 
tankegangen Social 
Kapital?



Hvordan harmonerer NPM med SK?
• Teorierne bag New Public Management 

• ’New Public Management’ (NPM) kom frem i midten af 80’erne og er en slags overskrift for det 
nyliberale opgør med velfærdsstaten. 

• NPM ser mennesket, som et socialt isoleret individ, der konstant er på jagt efter at opfylde sine egne 
behov. Det kaldes også ’rationel nytte- maksimering’ og bygger på en teori, der hedder ’New 
Institutional Economics’. 

• NPM ser borgernes forhold til politik og til det offentlige i forlængelse heraf, dvs. som måder at opfylde 
egne behov på. Denne opfattelse bygger på en teori, der hedder ’Public Choice’. 

• NPM konkretiserer disse to teorier i nogle styringsmetoder, som prioriterer økonomisk effektivitet og 
rationalitet højere end borgernes demokratiske indflydelse på den offentlige forvaltning. Det individuelle 
bruger- begreb erstatter det tidligere fælles og solidariske borger-begreb som målepunkt for den 
offentlige virksomhed.

Virksomhedens sociale kapital er den egenskab, som sætter organisationens medlemmer i stand til i 
fællesskab at løse dens kerneopgave. 


For at kunne løse denne kerneopgave er det nødvendigt, at 
samarbejdet er baseret på et højt niveau af tillid og retfærdighed. 


En del af den sociale  kapital er, at ledere og medarbejderne udviser godt kollegaskab, hvor man ”gør 
mere end man strengt taget får sin løn for”, og hvor man ”giver uden at hensigten er at få det samme 
igen”.
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Høj social kapital er en forudsætning 
for  trivsel

• Vi har brug for mad, drikke og hvile hvis 
kroppen skal fungere. Det er vores 
grundlæggende fysiologiske behov. 



• Har vi også tilsvarende nogle 
grundlæggende psykologiske behov? 
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Psykologiske behov
• Behov for selvtilfredshed. 
• Kontaktbehov 
• Behov for selvstændighed (indre 

styret) 
• Kompetencebehov (dygtiggørelse, 

mestring)        
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Psykologiske behov

• Behov for selvtilfredshed. 
• Kontaktbehov 
• Behov for selvstændighed (indre 

styret) 
• Kompetencebehov (dygtiggørelse, 

mestring)        
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Stress som en krænkelse af selvet
Krænkelsen kredser om et integritetsdilemma, der handler  
om at medarbejderne sættes i et uløseligt dilemma som  
udfordrer deres integritet som mennesker og fagpersoner. 
Her handler stress om: 
• At man ikke har mulighed for at udføre et godt stykke 

arbejde, som man kan stå inde for 
• Arbejdet giver ingen mening i forhold til den forståelse 

man har af det 
• Den faglige eller personlige integritet bliver krænket i 

forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaverne 
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Krænkelserne kan også handle om:
• En rå tone 
• Tilbageholdelse eller mangelfuld information 
• Manglende hensyn (helbred, familie, kompetencer osv.) 
• Dårligt fungerende it-systemer 
• Forstyrrelser 
• Urimelige dokumentationskrav 
• Urimelige deadlines 
• Uretfærdighed 
• At skulle løse opgaver, man ikke er kvalificeret til 
• Tidsregistrering
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Psykologiske behov
• Behov for selvtilfredshed. 
• Kontaktbehov 
• Behov for selvstændighed (indre 

styret) 
• Kompetencebehov (dygtiggørelse, 

mestring)        





Støtte
Følelsesmæssig støtte 

Professionelstøtte 

Feedback støtte 

Praktisk støtte 

Støttende arbejdskultur (hjælpsom 
arbejdskultur, hvor man som minimum er 
imødekommende overfor hinanden) 



Støtte
Følelsesmæssig støtte 

Professionelstøtte 

Feedback støtte 

Praktisk støtte 

Støttende arbejdskultur (hjælpsom 
arbejdskultur, hvor man som minimum er 
imødekommende overfor hinanden) 
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Psykologiske behov
• Behov for selvtilfredshed. 
• Kontaktbehov 
• Behov for selvstændighed (indre 

styret) 
• Kompetencebehov (dygtiggørelse, 

mestring)        
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• Hvis muligheden for indrestyrethed skal 
være tilstede, skal den enkelte 
medarbejder skal have 100% indflydelse i 
forhold til mængden, indholdet og tempoet 
af sit arbejde
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Psykologiske behov

• Behov for selvtilfredshed. 
• Kontaktbehov 
• Behov for selvstændighed                 

(indre styret) 
• Kompetencebehov                

(dygtiggørelse, mestring)        
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Mestring (psykologisk stress)


Mestring kan defineres som kognitive og  
adfærdsmæssige bestræbelser, som er 
under konstant forandring og søger at  
håndtere specifikke ydre og eller indre krav,  
der vurderes at være plagsomme eller at  
overskride personens ressourcer.  
(Lazarus/Folkman)
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Robusthed

• Robusthed kan definere det enkelte 
individs evne til at vide hvad det tåler og 
sige fra over for resten. En evne til at 
grænsesætte udfra objektiv formåen, lyst 
eller princip (Milsted)
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5. Lystbehov (seksuel,kulinarisk, 
kulturelt etc.) 

6. Behov for kropslig trivsel. 
(kondition, vægt) 

7. Behov for mening. 
8. Tryghedsbehov
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• Lystbehov (seksuel,kulinarisk, 
kulturelt etc.) 

• Behov for kropslig trivsel. 
(kondition, vægt) 

• Behov for mening. 
• Tryghedsbehov
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• Ved lyst erstatter vi for en tid ”To do” lister 
med ”Juhuu” lister 

• Lyst handler om at følge sit eget tempo, 
indfri mere sansemættende behov.  

• Lyst er at leve det behagelige liv
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• Lystbehov (seksuel,kulinarisk, 
kulturelt etc.) 

• Behov for kropslig trivsel. 
(kondition, vægt) 

• Behov for mening. 
• Tryghedsbehov
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• Motion er sikkert godt…… 




                  men det kunne også være et      
                  udtryk for manglende dannelse
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• Lystbehov (seksuel,kulinarisk, 
kulturelt etc.) 

• Behov for kropslig trivsel. 
(kondition, vægt) 

• Behov for mening. 
• Tryghedsbehov
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Hvad skaber mening



1. Potentialerealisering 
2. Værdiskabelse 
3. Bidrag  
4. Et produktivt fællesskab  
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Potentialerealisering (faktor 1)



• Det giver mening i arbejdslivet at realisere sine 
potentialer, at bruge sine styrker og udvikle sine talenter i 
arbejdet 



• At udvikle sig er at deltage kvalificeret i en større 
sammenhæng, end man kunne før. Det skaber mening.
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Værdiskabelse (faktor 2)

• ”Også sikre andres opblomstring.” Hvordan gør man det 
på arbejdspladsen? 


• En organisation skal tjene penge? Nej, skabe værdi for 

alle sine interessenter (Ghosal 1999) – ikke bare ejerne 

• Sikre kunders og brugeres livskvalitet, dække deres reelle 

behov og fremme positiv udvikling i samfundet. Være 
værdifulde for dem. Være en ansvarlig aktør i en større 
samfundssammenhæng 


• Når medarbejderne oplever deres arbejdsplads gør dét, 

giver det stor mening i arbejdslivet. Værdiskabelse 
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Bidrag (faktor 3 )
• Den værdi vi skaber for andre – hvilke af mine styrker og 

potentialer skal jeg bruge for at komme til det? 

• Peter Drucker (1999): Funktionæren udførte funktioner. Men 

vidensarbejderens vigtigste spørgsmål er: ”hvad skal mit bidrag 
være?” 


• Bygge broen fra alle ens drømme – til hvad patienten har brug 

for her og nu 

• Gennem ens bidrag bliver man en del af en større 

sammenhæng
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Et produktivt fællesskab (faktor 4)


• En organisation er en organisering af mange menneskers enkeltbidrag – via 

samarbejde og ledelse 

• At være sammen med andre – om at udrette noget vigtigt! 

• Man bliver en del af en nær social sammenhæng – der giver mening 

• Meningen med arbejdet skabes i fællesskabet. VIPS Projektet viser at 

fællesskabet om arbejdet er en stor del af meningen med at gå på arbejde. At 
miste meningen og fællesskabet er ødelæggende for et godt psykisk arbejdsmiljø. 
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Meningsledelse (ML)

• Mange ledelser popper op: Værdiledelse, kvalitetsledelse, service 
management, mangfoldighedsledelse. 


• Nogle er døgnfluer, andre indoptages i almindelig ledelse 

• Meningsledelse: At lede sine medarbejdere på en sådan måde, at 

man hjælper dem til at opleve mest mulig mening 

• Dvs. lederen skaber de bedste betingelser for medarbejdernes: 
     1. Potentialerealisering og styrkebrug 
      2. Bidragsydelse til virksomheden 
      3. Værdiskabelse for kunder og borgere 
      4. Produktivt fællesskab 
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• Lystbehov (seksuel,kulinarisk, 
kulturelt etc.) 

• Behov for kropslig trivsel. 
(kondition, vægt) 

• Behov for mening. 
• Tryghedsbehov
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• Tryghed i ansættelsen 
• Trygheden ved at være mig, med de ideer, 

holdninger, følelser, karaktertræk osv. som er 
mig. 

• Security model 
• Sikring ved arbejdsløshed 
• Fleksible arbejdstider

Tryghed
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Hvordan opbygges social kapital?

• Der er altid noget at bygge videre på 
• Der skal være rum for at bygge relationerne op: tid, mulighed, sted 
• Skabe troværdige og gennemskuelige beslutningsprocesser 
• Indflydelse på alt det vi kan få indflydelse på 
• Anerkendelse ( skal systematiseres) og feed-back 
• Meningsfuld kvalitetsstyring 
• Møder med mening 
• At lytte til folks frustrationer, uden at drukne sammen med dem. 
• Finde eksempler på dem der håndtere de nye vilkår på den bedste 

måde. 
• Vurdere om de tiltag i gør og har gjort, styrker tilliden, retfærdigheden 

og (dermed) samarbejdsevnen 

Det handler om at få startet den positive spiral
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Social kapital –  
i hele organisationen

Mellem top og bund 
Forbindende

Mellem afdelinger 
Brobyggende

Internt i afdelinger 
Samlende



• Samarbejdsflader

•  

•  

SOCIAL KAPITAL HANDLER OM
FOKUS PÅ KERNEOPGAVEN

”Virksomheder er ikke oprettet for skabe sociale relationer 
mellem mennesker. De oprettet med et ganske bestemt 
formål. De skal løse en kerneopgave”
Bogen Social kapital

KERNEOPGAVEN ER:
•DE OPGAVER SOM VIRKSOMHEDEN ER 
ETABLERET FOR AT LØSE

- Kvaliteten af kerneopgaverne 
- Deadlines for løsningen af 

kerneopgaverne
- Mængden og prioritering af 

kerneopgaverne
- Evaluering/kontrol af kerneopgaverne
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HVEM SKAL HAVE UDBYTTE AF
LØSNINGEN AF KERNEOPGAVE?

• Borgerne/kunderne
• Politikerne
• Staten
• Bestyrtelsen
• Ejeren
• ??


HVAD ER KVALITET I LØSNINGEN 
AF KERNEOPGAVEN?

• Borgertilfredshed
• Retssikkerhed
• Lave omkostninger
• IT-løsninger
• ??

DEFINITION AF KERNEOPGAVEN 
ER IKKE SELVINDLYSENDE


Virksomheden

•Organisation    (visioner/
strategier mv.)
•Struktur
•Økonomi
•Processer
•Mellemledere
•Medarbejdere
•Teknologi

INPUT
 
•Borger/Kunder
•Bestyrelsen
•Staten
•Ejeren
•Etc. 

KRAV

FEEDBACK
• Borger/Kunder
• Bestyrelsen
• Staten
• Ejeren
• Etc. 



Udefra

Processer

Mellem-
lederne

Organi-
sationen

Struktur Medarbej-
derne

Teknologi

Økonomi


•Budgetramme
•Indtjening
•Råderum 

• IT-systemer/værktøjer
• Værktøjer
• Maskiner
• Produktionsmetoder


•Realkompetencer
•Forventninger og 
krav
•Ledelsesstil
•Holdning etc.

 
•Visioner/strategier/mål
•Forventninger og krav
•Personalepolitik (værdier)
•Principper for fx god ledelse 
etc.


•Innovationsprocesser
•Informationsprocesser
•Beslutningsprocesser
•Styring og planlægningsprocesser 
•Kontrol og evalueringsprocesseer
•Administrativeprocesser etc.


DEFINITIONEN AF KERNEOPGAVE 
ÆNDRES OG PÅVIRKES LØBENDE 


•Kunder
•Borgere
•Samfund etc.



•Realkompetencer
•Forventninger og 
krav
•Selvkørende
•Holdning etc.


•Opgave
     og ansvars-
     fordeling
•Form – team/projekt
•Samarbejdsrelationer
    på tværs (afdeling og
    faggrupper)



HØJ SOCIAL KAPITAL
OG KERNEOPGAVE   

KRÆVER OVERVEJENDE 
ENIGHED OM:

- TYPE AF KERNEOPGAVER SOM ORGANISA-
TIONEN SKAL LØSES  

- MÆNGDEN AF KERNEOPGAVER SOM ORGANI-
SATIONE SKAL LØSES, HERUNDER LØBENDE 
PRIORITETING 

- KVALITETEN AF KERNEOPGAVERNE,         
HERUNDER EVALUERING OG KONTROL

- DEADLINS FOR LØSNINGEN AF 
ORGANISATIONENS  KERNEOPGAVER

- SAMARBEJDSRELATIONERNE  I FORHOLD TIL 
LØSE ORGANISATIONS KERNEOPGAVERNE

RELATIONER



ØVELSE

Sum 1+1

• HVOR ENIGHED ER I JERES 
ORGANISATIONEN OM:

• HVILKE KERNEOPGAVER DER SKAL 
LØSES?

• MÆNGDEN AF KERNEOPGAVER, DER 
SKAL LØSES?

• KVALITETEN AF KERNEOPGAVERNE?

• SAMARBEJDET OM AT LØSE 
KERNEOPGAVERNE?



P2
-k

P1
-k

+ Fælles
Kompetencer

Kerneopgave
=

Ikke 
kendte 

løsninger

+

Samarbejde



ENIGHED OM KERNEOPGAVERNE  
• GODE SAMARBEJDSRELATIONER

• OPBYGGE, UDVIKLE OG SKABE 
RAMMEN FOR SAMARBEJDET OM 
KERNEOPGAVEN PÅ/MELLEM ALLE 
NIVEAUER I HELE ORGANISATIONEN 

• HÅNDTERING AF UHÆNGSIGTMÆSSIGE 
SAMARBEJDERELATIONER I HELE 
ORGANISATIONEN

• GODE SAMARBEJDSEVNER

• UDVIKLING AF DEN ENKELTE LEDER 
OG MEDARBEJDES REALKOMPETEN-
CER 

KRÆVER



• GODT SAMARBEJDE ER IKKE SELVFØLGELIGHED
• GODT SAMARBEJDE SKAL SKABES OG 

GENSKABES HELE TIDEN
• GODT SAMARBEJDE ER MERE END SUMMEN AF 

PERSONERNES SAMARBEJDSEVNE I TEAMET, 
AFDELINGEN ELLER VIRKSOMHED: 
• Samspil, relationer og dynamikker mellem mennesker

• DET ER OGSÅ STRUKTURER OG 
ARBEJDSORGANISERING

• Virksomhedens sociale infrastruktur og processer
• Møder, faggrænser, struktur, kommunikation- og 

beslutningsprocesser mv.

OM SAMARBEJDE   



DET GODE SAMARBEJDE ER DIALOG 
OG TILLID ER BROEN   

• TIL AT OPBYGGE DET 
GODE SAMARBEJDE 

    (DE GODE RELATIONER)  

1. TILLID TIL DET, ANDRE SIGER OG GØR (ADFÆRD)
2. TILLID TIL, AT ALLE GØR ET GODT STYKKE 

ARBEJDE
”Det eneste redskab vi har til at koordinere 
med hinanden, skabe fælles mål og retning 
er sproget”
Wittgenstien

OM TILLID
Accept af egen sårbarhed i forventning om at 
den anden ikke udnytter sårbarheden
Rousseau, D. M. et al, 1998



Samtale / Dialog Arbejdet




Nede fra og op

Medarbejderne stoler på 
lederen

Medarbejderne stoler på, at 
ledelsen gør et godt stykke 

arbejde og holder aftaler

Vandret
Medarbejderne stoler på 

hinanden

Medarbejderen stoler på, at 
kollegerne gør

et godt stykke arbejde og 
holder aftaler


Oppe fra og ned

Ledelsen stoler på  
medarbejderne

Lederen stoler på, at  
medarbejderne gør et godt 
stykke arbejde og holder 

aftaler

TILLID I ORGANISATIONEN
PÅ ALLE NIVEAUER
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Opbygning af samarbejde
Samarbejdsevne skabes i et tillidsfuldt forum, hvor der 
er overblik og kontrol over egen virksomhed, krav,  
forventninger og muligheder 

Det skabes gennem: 
• Løbende afstemning og afklaring af roller og opgaver 
• Hyppig kontakt og mulighed for at mødes (afsætte 

mødefaciliteter + fastsætte jævnlige tider til dette) 
• Anerkendelse af hinandens legitimitet og motiver 
• Accept af såvel fælles, som forskellige interesser
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Opbygning af samarbejde 
tvinger os til :

• En helhedsforståelse 
• Evnen til perspektivbytte 
• Evnen til at problematisere egne kæpheste 
• Evnen til at stille spørgsmål uden allerede at 

forudsætte svaret 
• Evnen til at bruge egne og andres succeser til det 

fælles bedste 
• Kompromisvillighed 
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Samarbejde
• Er der et godt samarbejde mellem kollegerne i din 

afdeling? 
• Stoler kollegerne i almindelighed på hinanden i din 

afdeling? 
• Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug 

for det? 
• Er der en god stemning mellem dig og dine kolleger? 
• Er der et godt samarbejde mellem de forskellige 

faggrupper i din afdeling? 
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Samarbejde med ledelsen


• Bliver de ansatte involveret i beslutninger 
om forandringer på arbejdspladsen? 

• Er der et godt samarbejde mellem din 
afdeling og den øverste ledelse? 

• Bliver de ansatte involveret i beslutninger 
om fremtidsplaner? 

• Opmuntres de ansatte til at komme med 
ideer til forbedringer?  
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Støtte
• Følelsesmæssig støtte 
• Professionel støtte 
• Feedback støtte 
• Praktisk støtte 
• Støttende arbejdskultur (hjælpsom 

arbejdskultur, hvor man som minimum er 
imødekommende overfor hinanden) 


