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Punkter i programmet 10-14.30 

• velkommen v. Ulf og Hanne 

• interview med Ulf Hedetoft og Peter Andersen v. Hanne Dorthe Sørensen 

• lille inspirationsoplæg om de tre temaer i Social Kapital: (A) tillid (B) retfærdighed og 
(C) samarbejdsevne  

• drøftelse af de tre temaer i tre runder – fra ideer til gode forslag ? 

• præsentation 

• drøftelse 

• prioritering 

 

  

 

Tema A: Tillid (tovholder Hanne) 

 

Tema B: Retfærdighed (tovholder Peter) 

 

Tema C: Samarbejdsevne (tovholder Susanne) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program 
 

Kl. 10.00 – 10.10     Velkommen v. Ulf  Hedetoft  og Hanne Møller 

Kl. 10.10 – 10.30      Interview med Ulf Hedetoft og Peter Andersen  

                                  v. Hanne Dorthe Sørensen  

Kl. 10.30 – 11.00      Inspirationsoplæg om de tre temaerne i Social Kapital:  

                                 (A) tillid (B) retfærdighed og (C) samarbejdsevne  

Kl. 11.00 – 11.15      Pause  

Kl. 11.15 – 11.25      Præsentation af gruppearbejdet 

Kl. 11.25 – 12.00      1. runde 

Kl. 12.00 – 12.30      Frokost 

Kl. 12.30 – 13.00      2. runde 

Kl. 13.05 – 13.30      3. runde 

Kl. 13.30 – 13.45      Kaffepause 

Kl. 13.45 – 14.30      Præsentation, opsamling og afslutning  

  

 



To syn på organisationer 

Organisationer som netværk/økosystemer 

(videns-/meningssamfund) 

Organisationer som maskiner (Industrisamfund) 

Medarbejdere = 

menneskelige ressourcer 

Forandring kræver: 

En klar strategi for hvad 

vi skal ændre på (subjekt/objekt),  

som vi ruller ud 

Forandring kræver: 

Dialog, meningsskabelse (subjekt/subjekt) og  

opmærksomhed på ny 

positiv adfærd, der emergerer 

Lederen skal kontrollere 

slagets gang – usikkerhed er en svaghed 

Lederen skal facilitere noget nyt, der 

fremkommer. Evne til at rumme 

usikkerhed på en konstruktiv måde er én 

af de vigtigste styrker 

Medarbejdere = mennesker 



Organisationer som netværk/økosystemer 

Organisationer begribes som komplekse, 

adaptive systemer. Deres evne til at skabe  

bæredygtig værdi afhænger af: 

 

• Graden af sammenhængskraft 

• Graden af diversitet 

• Graden af responsivitet 

 

Dette gælder alle levende systemer – for organisationer skal to faktorer yderligere 

inddrages: 

 

• Graden af magtdistance 

• Graden af angst 

 

Forandringsagenten og lederens værditilførsel fordrer mod, villighed til at løbe ricisi 

og evne til at identificere næste relevante udviklingszone. 

Kilde: Patricia Shaw, University of Hertfordshire 
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Samarbejds- 
evne 

Tillid Retfærdighed Kerne-
opgave 

De sociale 
relationer 

Virksomhedens sociale kapital er en egenskab ved virksomheden som sætter 
organisationens medlemmer i stand til at løse kerneopgaven i fællesskab. 

 For at løse kerneopgaverne er det nødvendigt, at medlemmerne kan samarbejde og 

at samarbejdet er baseret på et højt niveau af tillid og retfærdighed. 

 

Virksomhedens sociale kapital 

© Eva Thoft, Grontmij 
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Tillid, retfærdighed og samarbejdsevne 
befordrer processen –  
…. og er et resultat af den 

Fælles opgaveløsning 
styrker læring og 
relationer 

 

Relationer skaber bedre 
opgaveløsning 
 

Social 
kapital 
styrkes 

Kerneopgaven – det er den, det handler om 

© Eva Thoft, Grontmij 



Accept af egen sårbarhed i 
forventning om at den anden 
ikke udnytter sårbarheden 

Rousseau, D. M. et al, 1998 

Tillid – hvad er det på en arbejdsplads? 

Medarbejdere → Ledelse 

 Medarbejderne har tillid til, at ledelsen udøves for at 
varetage det fælles bedste 

  

Ledelse  → Medarbejderne 

• Ledelsen afgiver kontrol til medarbej- 
derne i forventning om, at de gør deres 
bedste for at løse arbejdsopgaverne 

 

Medarbejdere → Medarbejdere 

 Medarbejderne har tillid til, at deres kolleger gør 
deres bedste for at løse arbejdsopgaverne 

  



            

Forskellige former 

 Fordeling af goderne – hvem 
(fordelingsmæssig) 

 Processen (processuel) - hvordan 
– hvordan træffes beslutninger?  

 Mellem personer (interpersonel) 
– hvordan behandler vi hinanden? 

 Informationer (informativ) 
– får vi de informationer vi har 
behov for? 

Har vi de arbejdsredskaber, vi har brug for? 

Retfærdighed /gennemsigtighed – hvad er det på en 

arbejdsplads? 



• Det strukturelle: muligheder for samarbejde 

• Kompetencer: hvem kan hvad? 

• Beføjelser: Hvem må hvad? 

• Strategisk: fælles mål 
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Samarbejdsevne – hvad handler det om? 
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Samlende 

Samlende 

Samlende Samlende 

Samlende 

Social kapital i balance 

Brobyggende 

Forbindende 

Team/ 
Grupper  

Øverste ledelse 

Afdelinger 

© Eva Thoft, Grontmij 

 



De små skridt  

– social kapital er ikke et projekt 

Dialog ledelse – medarbejdere: fokus på tillid og kerneopgave  

Samlende – forbindende – brobyggende 
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Ledelse Medarbejdere 

Medarbejder-

repræsentant 

Griber 

Griber ikke 

Handlinger er afgørende 

© Eva Thoft, Grontmij 



Eksempler på skridt i den rigtige retning 

Find diamanterne  

• Dialog om hvilke handlinger, der styrker/svækker social kapital? 
 

Sæt fokus på kerneopgaven 

• Forskellige faggruppers bidrag til kerneopgaven 

• Ledelse og administrations bidrag til kerneopgaven 

• Løbende dialog om mål og respekt 
 

Skab relationel koordinering 

• På diamantjagt hos de andre  

• Fokus på overlap og overlevering – er der en fælles opfattelse af 

   hvilken viden der skal gives videre? 
 

Eftersyn af beslutningsprocesser 

• Meningsfuld eller skadelig kontrol  

• Eftersyn af fordeling – er principper og beslutningsproces klare? 

• Hvem har kompetence til at definere, hvad der er problemer? 
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Social kapital: 

Relationer mellem 

menneskene på 

arbejdspladsen 

En egenskab ved 

arbejdspladsen 

Psykisk arbejdsmiljø: 

Faktorer i arbejdets indhold og 

organisering 

En egenskab ved jobbet 

Kompetenceudvikling og Læringsmiljø, psykisk 

arbejdsmiljø og social kapital 

Forskelle og ligheder 

Arbejdspres 

Sociale 

aktiviteter, 

der ikke er 

knyttet til 

kerne-

opgaven Social og faglig støtte 

Indflydelse 

Anerkendelse 

Tilfredshed 

Mening 

Forudsigelighed 

Jobtilfredshed og mindre 

mobning 

Mindre fravær 

Lav 

personaleomsætning 

Videndeling og 

motivation  

Produktivitet 

Kvalitet 

Læringsaktiviteter 

ude af huset 

Kompetenceudvikling og 

læringsmiljø 

Faktorer i arbejdets indhold og 

organisering, individets faglige, 

personlige og sociale 

kompetencer samt relationer 

mellem mennesker 



Ekstern formel 
/planlagt læring 

Intern formel 
/planlagt læring 

Intern uformel 
læring 

Forhandling af den kompetente 
adfærd 
Hvad er arbejde? 
Hvornår er det godt nok? 
Hvad er det gode følgeskab, gode 
kollegaskab, gode lederskab? 
Hvad forstår vi ved selvledelse? 
Den uformelle videndeling  
Det fysiske rum 
Læringskulturen, hvor man f.eks. 
lærer noget om  
• åbenhed 
• pionerånd  
• kvalitet 
• effektivitet 
• konkurrence 
• samarbejde 
• udviklingstrang  
• etc... 

Kurser etc. 
træning 
uddannelse 
efteruddannelse 
e-læring, virtuelle klasser 
(CAMPUS i staten) 
 

Interne  
leverandør 

kurser 

Netværk etc. 
erfa-kredse 
konferencer 
gå-hjem-møder 

Konsulent- 
projekter 

Læring der understøtter social kapital 

Interne netværk 
Sidemandsoplæring 

GRUS 
Coaching 
Feedback 

Mentor-ordninger 
Reverse følordninger, lær af  

de nyansatte 
Jobbytte, besøg, udveksling 

Rotation 
Nye opgaver 

Projekt-/teamorganisering  
Specialisering 

Refleksion 
Træning 

Videndelingsseancer 
Bedre møder med 

mere læring 
Co-creation med brugere 

Nye samspil via sociale 
teknologier 

Teknologi  
Fysisk rum og placering  

 



 



De tre temaer hænger 

sammen ! 



Gruppearbejde: 

3 grupper 

 3 temaer 

3 runder 

 



(A) Tillid 

Tovholder: Hanne 

Post-its i farven grøn 

 
 
 

 



(B) Retfærdighed  
  

 Tovholder: Peter 

Post-its i farven gul 

 
 
 

 



(C) Samarbejdsevne 

Tovholder: Susanne 

Post-its i farven rød 

 
 
 

 



(A) Tillid 
Tovholder: Hanne 

Post-its i farven grøn 

 
 

 

 



(B) Retfærdighed  

  

 

Tovholder: Peter 

Post-its i farven gul 

 
 

 

 



(C) Samarbejdsevne 
Tovholder: Susanne 

Post-its i farven rød 

 
 

 

 



Gruppe 1:  

Jens Erik Mogensen, David 

Bonde Henriksen, Gunhild 

Borggren, Tine Weidick, 

Bente Rosenbeck, Anders 

Granum Aagaard, Anne-

Marie Hede-Andersen 

Gruppe 2:  

Kristian Boye Petersen, Mette 

Sandbye, Ingolf Thuesen, 

Camilla Randerson, Jonatan 

Leer, Karsten Fledelius, 

Annemarie Jensen, Birthe 

Miller, Jørgen Staun  

Gruppe 3: 

Ulf Hedetoft, Peter Andersen, 

Eva Rehling, Dorte 

Albrechtsen, Erik Tang, 

Ragnhild F. Wangen, Søren 

Fransén, Kristina Winther 

Jacobsen  

1. runde 

2. runde 

3. runde 

11.25-12.00 

12.30-13.00 

13.05-13.30 

tovholderpræsentation 
13.45-14.05 

Tema (A) Tillid  

Tovholder: Hanne 

Tema (B) Retfærdighed 

Tovholder: Peter 

Tema (C) Samarbejdsevne 

Tovholder: Susanne 

Plenum-bemærkninger Interesse-markeringer 

14.15-14.30 
14.05-14.15 

Tema (A) Tillid  

Tovholder: Hanne 

Tema (B) Retfærdighed 

Tovholder: Peter 

Tema (C) Samarbejdsevne 

Tovholder: Susanne 

Tema (A) Tillid  

Tovholder: Hanne 

Tema (B) Retfærdighed 

Tovholder: Peter 

Tema (C) Samarbejdsevne 

Tovholder: Susanne 

Frokost 



Tovholdere - instruktion 

• Der køres 3 runder - med forskellige opgaver ! Tov-holderne (Hanne, Peter 

og Susanne) styrer tid og proces og sikrer, at der bliver skrevet papkort/a5-

post-its med klar og læselig skrift. Skriver evt. selv et kort. Laver en mild 

organisering af input - og sikrer, at forslagskort (kun eet på hvert kort !) 

bliver klæbet op på planchen i en mildt sorteret / grupperet orden.  

• Når runden (ca. 35 min -30 min – 25 min) er færdig, har gruppen 5 minutter 

til at trække vejret. Tov-holderen tager planchen/plancherne og går selv 

over i næste gruppe - grupperne bliver siddende omkring bordet - og byder 

tovholderen for det næste tema velkommen.  

• Tovholderen starter den næste runde i den nye gruppe, når klokken lyder. 

Og næste runde starter altid med en lille overlevering fra tovholderen. OBS: 

Pas på tiden !! Runderne går mod mere klarhed og skarpere formuleringer / 

prioriteringer  

• Fremlæggelse: De 3 tovholdere har klistret plancher op på væggen og giver 

en lille præsentation af det vigtigste bidrag. Ikke alt skal præsenteres = 

udvælgelse !!! Og den der siger "Nu må I supplere mig, hvis jeg har 

sprunget noget over", skal trækkes en måned i løn ! 

 



3 runder i grupperne - hvad er opgaven? 

• Opgaven i runde 1 er at brainstorme på ideer 

til ting, som man kan gøre for fremme de 

tanker, som emnerne A-B-C er udtryk for. 

Konkrete forslag, ideer, muligheder.  

• Opgaven i runde 2 er at kigge på ideer og 

forslag (og supplere dem om fornødent). 

Vælg de 1-2-3 forslag som I finder vigtigst. 

Underbyg, udbyg og byg videre på dem. Giv 

den spæde ide - som nogle andre har 

produceret - rygstøtte, kunstig åndedræt, 

starthjælp og kærlig pleje.....  

• Opgaven i runde 3 er at kigge på ideer og 

forslag, (supplere dem om fornødent), 

stramme forslagene, gøre operationelle og 

måske prioritere - eller starte 

prioriteringsovervejelser, ex. let/svært og 

lille/stor virkning.  

1) brainstorming  

2) underbyg og 

udbyg ideer 

3) stram op og 

prioriter 


