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Overordnet 

Social kapital handler om de menneskelige relationer på en arbejdsplads.  

I arbejdet med social kapital rettes der fokus på tre forhold, der er med til at beskrive, hvordan vi 
fungerer sammen på vores arbejdsplads. Det handler om, hvordan gode relationer på baggrund af 
høj social kapital bidrager til at skabe bedre resultater samt større trivsel i vores arbejde; for 
eksempel i form af et bedre arbejdsmiljø og lavere sygefravær.  

En høj social kapital kan ligeledes fungere som en buffer i vanskelige perioder og situationer. Den 
er et bidrag til det fundament, der skal til for at få noget godt ud af uenigheder og 
interessekonflikter, ikke mindst i forbindelse med større forandringer.  

Arbejdet med social kapital handler om at sætte fokus på de forhold, der sikrer, at ledelse og 
medarbejdere i fællesskab kan bidrage til trivsel og gode resultater.  

I praksis handler det om at skabe gode forudsætninger for, at ledelse og medarbejdere kan 
samarbejde, og at samarbejdet er baseret på en høj grad af tillid og retfærdighed. Det er de tre 
forhold, vi skal sætte fokus på, hvis vi vil opbygge en høj social kapital og løbende vedligeholde 
den. 

De tre nøglebegreber 

(A) Tillid handler overordnet om, hvorvidt man kan regne med hinanden. På en arbejdsplads 
indebærer det især, at medarbejderne har tillid til det, kolleger og ledere siger og gør, samt at 
ledelsen har tillid til, at de ansatte af sig selv udfører et godt stykke arbejde. Det angår altså såvel 
den gensidige tillid mellem medarbejdere og ledere som medarbejdernes indbyrdes tillid.  

De tillidsfulde forventninger skabes over tid, og tillid styrkes ved, at vi er troværdige, og ved at vi 
viser andre tillid. For en leder indebærer det blandt andet, at man handler konsistent, 
gennemskueligt og forklarligt. At man gør, hvad man siger, og siger, hvad man gør. Det handler 
også om at kunne uddelegere ansvar og beslutningskompetencer til andre og for alle ansatte 
handler det om, at man lytter til andres synspunkter og tager dem seriøst.  

(B) Retfærdighed: Der kan være en vis (magt)distance mellem ledelse og medarbejdere på en 
arbejdsplads som følge af ledelsens ansvar og beslutningskompetencer. Der kan også opleves 
forskelle i interesser og status mellem de forskellige faggrupper / arbejdsområder. På baggrund 
her af handler et godt samarbejde om, at parterne betragter hinandens interesser og synspunkter 
som legitime; og det hænger sammen med, at man oplever, at man bliver behandlet fair på sin 
arbejdsplads.  

Den retfærdighed handler på den ene side om en retfærdig fordeling af arbejdsopgaver, løn og 
forfremmelser, samt at man bliver anerkendt og belønnet for sin indsats. På den anden side er det 
lige så vigtigt med retfærdige processer, det vil sige, at tingene går ordentligt for sig. Det kan dreje 
sig om, at alle berørte parter bliver involveret og hørt i processen, og at beslutningsgrundlaget er i 



orden. Det handler også om, at alle oplever, at de bliver behandlet med respekt og værdighed og 
at ingen bliver favoriseret.  

Disse forhold skal gøre sig gældende i hverdagen, men ikke mindst i tilspidsede og vanskelige 
situationer.  

(C) Samarbejdsevne: Tillid og retfærdighed er afgørende forudsætninger for, at samarbejdet kan 
fungere godt og effektivt.  

Et godt samarbejde er derudover betinget af, at der mellem ledelsen og medarbejderne er normer 
for de gensidige forpligtigelser. Det samme gør sig gældende medarbejderne imellem; for 
eksempel klarhed om opgavefordeling og ansvarsområder.  

I evnen til at samarbejde indgår blandt andet to hovedkomponenter: koordinering og 
kommunikation.  

Den gode koordinering har sine rødder i tilstedeværelsen af fælles mål, et fælles sprog og fælles 
viden samt gensidig respekt.  

Koordineringen understøttes af en kommunikation, der er tilstrækkelig og rettidig samt præcis og 
problemløsende.  

En stærk samarbejdsevne er særlig afgørende i en kompleks organisation, hvor der er behov for at 
dele og bearbejde mange informationer. Dette gør sig ikke mindst gældende på fakultetet, hvor 
der er mange forskellige (fag)grupper, der hver har deres specialviden samt det forhold, at de 
forskelligartede (fag)grupper er afhængige af hinanden for at gøre et godt stykke arbejde. 

Tre former for social kapital  

Man taler om tre former for social kapital, der beskriver tre typer af relationer i en organisation:  

Den samlende sociale kapital: relationer internt i den enkelte enhed eller faggruppe. 

Den brobyggende sociale kapital: relationerne på tværs af enheder eller faggrupper. 

Den forbindende sociale kapital: relationerne mellem de forskellige niveauer i organisationen; for 
eksempel mellem medarbejderne, mellemlederne og den øverste ledelse.  

 

Kilde: Arbejdsmiljøweb – Arbejdsliv i det offentlige og i finanssektoren. NFA.dk – Det Nationale 
Forskningscenter for Arbejdsmiljø.  

 


