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Bidrag i forbindelse med punkt A: Tillid 

Hvad kan vi gøre for at styrke tilliden? 

Del 1 og 2: Brainstorm og indledende konkretisering  

Neden for præsenteres kort samtlige udsagn og fokuspunkter, som deltagerne bidrog med i 

beskrivelsen af, hvordan vi kan arbejde med tilliden under social kapital. 

Under del 3 følger en mere nuanceret beskrivelse af de idéer, som fremkom.  

Til at starte med var debatten mest på et slags metaplan, hvor bl.a. følgende udsagn blev luftet: 

 Alle – både ledelse og medarbejdere – skal gøre, hvad de siger (walk the talk) 

 Vi skal vove at vise tillid (nogen skal jo begynde) 

 Vi skal nedbryde myter om ”os og dem” 

 

Det er oplagt, at al tillid begynder med, at både ledelse og medarbejdere udviser en adfærd, der 

understøtter det, som de siger. Hvis vi ikke understøtter de pæne ord og de gode intentioner med 

konkret handling, kan vi ikke forvente at andre har eller får tillid til os. 

Tillid skal bygges op. Ingen kan starte med at kræve, at andre skal vise en tillid. Dvs. der er tale om 

en langtidsinvestering, men nogen skal gå foran. ”Tillid smitter”. Hvis jeg viser dig tillid, så gør du 

det samme med mig. Derfor er det vigtigt, at alle starter med at have tillid kolleger og 

samarbejdsparter. Det bliver en selvforstærkende spiral. Og det starter med, at vi lærer hinanden 

bedre at kende – også i mere uformelle sammenhænge. Vi skal kende hinandens standpunkter og 

bevægegrunde og respektere dem. Den anerkendende tilgang skal være herskende. Vi skal bryde 

barrieren ”os og dem” ned og indse, at vi alle er del af den samme organisation, der arbejder for et 

fælles mål. Vi skal væk med de gamle myter om ”dem og os”. Det gælder både mellem TAP og 

VIP og mellem institutter, fakultet og Nørregade. 

Der var et forslag om at udforme en ”tillidsproklamation” – dvs. et slags charter, men denne idé 

blev dog ”skudt ned” efter brainstormfasen, da den både var for luftig og gav mindelser om 

processen med de personalepolitiske grundprincipper, som aldrig har fået det rodfæste, som de var 

tiltænkt. Vi skal i stedet gå meget mere konkret til værks for at få ændret kulturen. 

 

Del 3: Konkrete ideer 

Den ovenstående brainstorm og indledende konkretisering udmøntede sig i 5 idéer, som beskriver 

nogle konkrete muligheder for i praksis at arbejde med at understøtte tilliden.  Idéerne er listet i 

prioriteret rækkefølge efter afstemning. 
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De 5 idéer er:  

 

 Holde uformelle møder mellem ledelse og tillidsrepræsentanter, hvor stort og småt bliver 

vendt i et ”fortroligt rum” og synspunkter bliver udvekslet op uformelt plan. Få 

mødeaktiviteten systematiseret og sat i kalenderen. 

 Holde flere men kortere møder i SU (både lokalt og på fakultetsniveau) 

 Der skal afsættes midler til tillidsskabende foranstaltninger (tillid koster også penge). Det 

kan bl.a. være internater, sommerfester/julefester, fredagsbar (også på tværs af fakultetet), 

fælles morgenmad osv. 

 Der skal etableres rum der støtter fællesskab (lærerværelser, frokoststuer o.lign) 

 Opmuntre til det personlige møde, skabe relevante samarbejdsrelationer og øge samarbejdet 

på tværs. Dvs. gå hen til din kollega, i stedet for at ringe eller skrive. Husk at inddrage dine 

kolleger, når du skal løse især større og mere komplekse sager, og husk at inddrage alle 

relevante parter, når du skal have undersøgte noget eller står foran at skulle træffe 

store/større beslutninger 

 

 

Bidrag i forbindelse med punkt B: Retfærdighed 

Hvad kan vi gøre for at styrke retfærdigheden og følelsen af retfærdighed? 

Del 1 og 2: Brainstorm og indledende konkretisering  

Neden for præsenteres kort samtlige udsagn og fokuspunkter, som deltagerne bidrog med i 

beskrivelsen af, hvordan vi kan arbejde med retfærdighedspunktet under social kapital. 

Under del 3 følger en mere nuanceret beskrivelse af de fem ideer, som mange af synspunkterne blev 

sammenfattet under.  

 Nedbryde skellet mellem dem og os. I relation hertil blev følgende omtalt: ledelse over for 

medarbejdere / ledelse over for TR. TAP over for VIP. HK over for AC. Institutterne over 

for fakultetet. Fakultetet over for Nørregade. Disse skel producerer og vedligeholder 

destruktive myter og fordomme grupperingerne i mellem og besværliggør ad den vej 

samarbejdet.  

o vi skal i højere grad arbejde sammen som én enhed med den fælles interesse at skabe 

et godt fakultet.  

o der kan i højere grad arbejdes med netværk, hvor der deles viden, og hvor man 

inspirerer hinanden og koordinerer arbejdet. Og på den måde lærer hinanden at 

kende.  

 Bedre beslutningsprocesser / bedre og mere reel inddragelse af medarbejderne 

o en beslutning er en beslutning: er der truffet en beslutning, skal alle bakke loyalt op 

omkring den og virke til at den føres ud i livet på en hensigtsmæssig måde. Det 

gælder for såvel ledelsen som for medarbejderne.  
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o hvis der er behov for at ’sadle om’ i forhold til en beslutning, så skal der 

argumenteres for dette.  

o rene linjer: ingen skjulte dagsordner; spille med åbne kort og melde klart ud. Det 

gælder for såvel ledelsen som for medarbejderne.  

o medarbejderne skal være mere lydhøre over for de argumenter, som ledelsen 

fremlægger omkring en beslutning.  

o ledelsen skal være bedre til at argumentere for deres beslutninger og rationalerne bag 

disse.  

o ledelsen skal være bedre til at gå i dialog med medarbejderne og reelt lytte til deres 

input.  

o der skal være større gennemsigtighed omkring beslutningsprocesserne. 

o der skal sikres et godt grundlag for medejerskab omkring beslutninger.  

o der skal skabes rum for en bedre mødekultur, hvor medarbejderne føler, at de kan 

komme til orde. Mange medarbejdere har mistet interessen for / resigneret i forhold 

til beslutningsprocesserne, fordi de oplever, at der ikke lyttes til dem / at de ikke 

tages med på råd.  

o der skal arbejdes med muligheder for, at de stille medarbejdere også kommer til 

orde. Vi skal spørge til hinanden og vise interesse for hinanden.  

o generelt skal der arbejdes med styrke det åbne sind: at vi ikke har så meget mistro til 

hinanden og så mange forudindtagede holdninger. 

 Mere formelt omkring beslutningsprocesser  

o mere præcise referater fra møder, hvor alle argumenter fremgår. 

o der skal være mere regelmæssige møder i forbindelse med væsentlige ændringer (i 

en proces er intet nyt også nyt). 

o der skal være klare procedurer i forbindelse med beslutninger og større ændringer, 

og alle skal være vidende om disse.  

o der skal være en bedre styring af beslutningsprocesserne. 

o der skal være gode betingelse for deling af vigtig information, og der skal være et 

reelt vidensoptag: det vil sige, at man faktisk læser referater og sætter sig ind i den 

information, man får ud.  

 

Del 3: Konkrete ideer 

Den ovenstående brainstorm og indledende konkretisering udmøntede sig i fem ideer, som 

beskriver nogle konkrete muligheder for i praktisk at arbejde med at understøtte følelsen af 

retfærdighed.  

De fem ideer er:  

1. ’kontrakt’ omkring deltagelse i / indflydelse på beslutningsprocesser i forbindelse med MUS 

2. workshops om beslutningsprocesser 

3. hvidbog om den gode beslutningsproces  
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4. styrkelse af mødekulturen / mødes på tværs af skel: iscenesættelse af ’tilfældige’ møder 

5. debriefingsmøder efter (større) beslutningsprocesser.  

Ide 5 fik den største tilslutning i forbindelse med tilkendegivelsen i slutningen af seminaret, derpå 

kom ide 2 og ide 1, som også fik pæn tilslutning. Der var også en række tilkendegivelser ved ide 3, 

men ingen ved ide 4. 

Nedenfor beskrives indholdet i de fem ideerne på baggrund af en sammenfatning af dels de 

diskussioner, som udfoldede sig under alle tre runder, samt specifikt den sidste rundes endelige 

konkretisering af ideerne.  

Ide 5: debriefingsmøder efter større beslutningsprocesser 

Ideen med disse møder er, at man sikrer en god afslutning på en beslutningsproces.  

Det er en mulighed for, at ledelsen og medarbejderne mødes for at gennemgå forløbet omkring en 

beslutning (for eksempel i forbindelse med omorganiseringer eller andre væsentlige forandringer).  

Det handler ikke mindst om, at alle kan få en forsikring om, at de er blevet hørt, og at deres 

synspunkter har indgået i ledelsens overvejelser.  

Denne proces vil bidrage konstruktivt til, at alle parter oplever, at man betragter hinandens 

interesser og synspunkter som legitime.  

Det er sjældent, at alles vurderinger og argumenter kommer med i en beslutning – dertil kan vores 

interesser være for forskellige. Men det er heller ikke en betingelse for, at hver enkel kan opleve at 

være blevet behandlet retfærdigt og med respekt og værdighed. Det væsentlige er derimod 

lydhørheden og overvejelserne på baggrund heraf.  

Ledelsen får i forbindelse med disse møder mulighed for at forklare rationalet eller rationalerne bag 

deres overvejelser og beslutninger. Det handler konkret om at præsentere og formidle de gode 

argumenter, der lå til grund for disse. 

Hvis alle igennem sådan en proces får styrket deres oplevelse af at blive behandlet fair samt at 

tingene er gået ordentligt for sig, vil der være større sandsynlighed for, at der er bredere opbakning 

og medejerskab omkring en beslutning.  

Flere udtrykte i forbindelse med seminaret, at de håbede, at denne proces ville få såvel ledelsen som 

medarbejderne til at være mere loyale over for beslutningerne og arbejde mere konstruktivt omkring 

dem.  

Ide 2: workshops om beslutningsprocesser – cases og rollespil 

Ideen med disse workshops er blandt andet, at der skabes mere transparens omkring 

beslutningsprocesser, og at flere får større indsigt i, hvilke faser / stadier der er i en 

beslutningsproces, samt hvordan de forskellige aktørers roller kan være.  

Derudover er disse workshop en god anledning til at mødes på tværs af de traditionelle skel (jf. 

brainstorm) på fakultetet, og på den måde bidrager de til at udfordre eller nedbryde eventuelle 

fordomme eller myter grupperingerne imellem.  

I forbindelse med disse workshops kan der arbejdes med forskellige cases. Disse cases kan være 

faktiske beslutninger / processer, der har fundet sted på fakultetet. Således kan man få mulighed for 

bedre at forstå, hvad der skete, hvorfor og hvilke rationaler, der var på spil.  
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Det ville være interessant at lade rollespil indgår i disse workshops; hvor de deltagende blander 

aktørrollerne og derved får mulighed for at prøve typiske (ledelses- / medarbejder-)argumenter af 

over for hinanden, og derigennem får erfaringer med, hvordan man på forskellig vis må tage hensyn 

til mange forskellige interesser og hensyn.  

Ide 1: ’kontrakt’ omkring deltagelse i / indflydelse på beslutningsprocesser i forbindelse med 

MUS 

Mange af de deltagende gav udtryk for vigtigheden af, at alle får en stemme i forbindelse med 

vigtige beslutninger, samt at ledelsen / udvalg lytter til disse stemmer. Der er dog en tendens til, at 

det blot er ’Tordenskjolds soldater’, der ytrer sig i debatterne og høres. Der er ligeledes en tendens 

til, at medarbejderne kan føle sig fremmedgjort over for de (mange) udvalg, som sidder tæt på 

beslutningsprocesserne.  

Derfor blev der efterspurgt en mere formaliseret organisering af, at alle får mulighed for at blive 

hørt. Dette kunne ske i forbindelse med den årlige MUS, hvor den lokale leder afklarer og aftaler 

med den enkelte medarbejder, hvordan medarbejderen kan gøre sin indflydelse gældende.  

Denne praktiske italesættelse af deltagelse bidrager til, at alle berørte parter bliver involveret og 

hørt i processen, samt at beslutningsgrundlaget er i orden og at ingen bliver favoriseret.   

Ide 3: hvidbog om den gode beslutningsproces 

På baggrund af de erfaringer man gør sig generet om god praksis for inddragelse, samt de erfaringer 

vedrørende velfungerende samarbejde man gør sig i forbindelse med de omtalte workshops 

specifikt, kunne man samle og formidle en skriftlig erfaringsopsamling, således at alle ansatte ved 

fakultetet er vidende om, hvordan beslutningsprocesser forløber, og at tingene går ordentlig for sig.   

Ide 4: styrkelse af mødekulturen / mødes på tværs af skel: iscenesættelse af ’tilfældige’ møder 

Denne ide blev udfoldet flere steder, og sammenfatter det givende ved, at vi styrker dels det sociale 

liv samt den indbyrdes tillid ved, at vi mødes og lærer hinanden at kende – ikke mindst mødes på 

tværs af diverse traditionelle skel.  

Det blev flere steder formuleret som ’det personlige møde / den menneskelige kontakt’, GRUS, 

internat, læreværelser, frokoststuer, fredagsbar, fælles morgenmad, julefrokost, udflugter, uformelle 

møder (mellem ledelse, medarbejdere og TR) eller teambuilding.  

Generelt vil dette være supplementer til de øvrige mere formelle møder gennem for eksempel 

netværk, udvalg, seminarer og temadage. 

De mere uformelle møder kan blandt andet bidrage til at styrke tiltroen til, at det faktisk nytter at 

give sin mening tilkende (flere deltagere gav udtryk for, at de oplevede, at mange af deres kolleger 

havde resigneret i forhold til at søge indflydelse og at det blandt andet skyldes, at de flere gange 

havde oplevet, at det ikke nyttede noget).  

Møderne kan også på et mere praktisk plan bidrage til det enkle forhold, at vi lærer hinanden bedre 

at kende og derigennem dels i højere grad får et fælles sprog og en fælles kultur / forståelse og dels 

at de fordomme og myter, vi har om hinanden, aftager i betydning.  

 

 

 



Side 6 

 

Bidrag i forbindelse med punkt C: Samarbejdsevne 

Hvad kan vi gøre for at styrke samarbejdsevnen? 

Samarbejdsevnen består især af to elementer: Netværket – hvor mange kontakter har du, hvilke er 

det og hvor stærke er de? Det andet element er forståelsen af kerneopgaverne. For at styrke 

samarbejdsevnen, fordrer det at der er en fælles forståelse for strategi, roller og mål. 

Del 1 og 2: Brainstorm og indledende konkretisering  

Neden for præsenteres kort samtlige udsagn og fokuspunkter, som deltagerne bidrog med i 

beskrivelsen af, hvordan vi kan arbejde med samarbejdsevne under social kapital. 

Under del 3 følger en mere nuanceret beskrivelse af de idéer, som fremkom.  

 Fokus på bolden:   

o I forbindelse med samarbejdsevne lagde første gruppe ud med at pointere, at det er 

vigtigt at have fokus på bolden. Dette fordrer erfaring i at skelne mellem det 

faktuelle og personen, således at de involverede parter ikke påvirkes af f.eks. 

følelsesmæssige antagelser. 

o Klare roller og mål er en forudsætning for samspil 

o Forpligtelse på fælles beslutninger  

 Kommunikation 

o   Skelne mellem information og kommunikation: Når vi informerer og kommunikerer, 

bør tiltaget være, at vi har defineret, hvilken kommunikationssituation det er – er det 

en feedbacksituation, en konflikt, en ledelsesbeslutning eller et møde. Konteksten 

skal være relevant for modtageren. Såfremt det drejer sig om en konflikt eller 

forhandlingssituation, bør der være forpligtelse på det fælles tredje – som kunne 

være en fælles beslutning.  

o   Funktionelle, dynamiske og midlertidige netværk 

o   Forskellige kommunikationskoders betydning for tillid: Opmærksom på de 

muligheder, der er i kommunikationen 

o   Fora, kanaler og netværk til gensidig interkulturel kommunikation 

 

 Feedback-kultur  

o   Konstruktiv og kritisk feedback-kultur 

o   AI (appreciative inquiry) – den anerkendende tilgang: Her er det vigtigt, at vi forstår 

hinandens budskab, og at vi agerer i en ligeværdig dialog. 

o   Anerkendelse af forskellige kompetencer 

o   Fremme initiativer og påskønne åbenhed 

o   Det personlige møde (mød mennesket): Intrapersonelle udfordringer, konflikter, 

samarbejdsproblemer, forhandlinger og uenighed løses bedst ved det personlige 
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møde. Relationskompetencer opbygges, når vi møder hinanden både fagligt og 

socialt, da idéer nemmere kan udfolde sig og uoverensstemmelser og misforståelser 

hurtigt kan spores og nedtrappes. 

o   Den gode historie – horisontalt og vertikalt: Vi kan dele små og store succeser med 

hinanden ved at gøre dem synlige og nærværende og bestræbe os på at omtale de 

gode historier, som vi har kendskab til via netværk, observationer og samarbejde 

 

Del 3: Konkrete ideer 

Den ovenstående brainstorm og indledende konkretisering udmøntede sig i 8 idéer, som beskriver 

nogle konkrete muligheder for i praksis at arbejde med at understøtte samarbejdsevnen.  Idéerne er 

listet i prioriteret rækkefølge efter afstemning. 

De 8 idéer er:  

1. Fremme initiativer og påskønne åbenhed (6 point) 

2. Viden og færdigheder til at kunne fremme en konstruktiv, kritisk og anerkendende feedback 

kultur (5 point) 

3. Fokus på sagen (5 point) 

4. Klare roller og mål – samspil (4 point)  

5. Definition af vores netværkskultur – herunder fora og kanaler til gensidig interkulturel 

kommunikation (4 point) 

6. Udarbejdelse af rettesnor for fakultetet: Hvordan håndterer vi mødeledelse, 

operationalisering af ordene ”kommunikation” og ”information”, og i hvilke fora gør vi 

hvad og hvorfor. (4 point) 

7. Det personlige møde; værdipolitik, temadage, kulturforståelse, sociale sammenhænge, 

seminarer, teambuilding, kollegahjælp (4 Point) 

8. Nyhedsmails i forbindelse med den gode historie (2 point) 

 

 

 


