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FSU seminar om Social Kapital  

M Ø D E R E F E R A T  30. APRIL 2012 

G O D K E N D T  M Ø D E R E F E R A T  

Forum: Fakultetets Samarbejdsudvalg  

Møde afholdt: Fredag, den 20. april 2012 kl. 10 – 14.30 

Sted:        Lokale 27.0.09 

Referent:            Susanne Kirst 

Til stede: 

A-siden: 

Ulf Hedetoft (dekan, formand for FSU), Jens Erik Mogensen (prodekan), 

Hanne Møller (HR- og Personalechef), Kristian Boye Petersen (fakultetsdi-

rektør) og Ingolf Thuesen (institutleder, Institut for Tværkulturelle og Regi-

onale Studier) 

 

B-siden: 

Anders Granum Aagaard (projektleder, U&S, TAP), Søren Fransén (fuld-

mægtig, Studiekontoret, TR for adm. ansatte AC’er), Erik Tang (gartner, 

Humanioras Bygningsdrift, TR 3F, TAP), Ragnhild F. Wangen (TAP- HK-

TR-suppleant, Institut for Engelsk Germansk og Romansk), Jørgen Staun 

(Lektor, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk), Annemarie Jensen 

(TAP- HK-TR, institutsekretær, Institut for Engelsk Germansk og Ro-

mansk), Peter B. Andersen (fælles-TR for VIP, næstformand for FSU, lek-

tor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier)   



 

SIDE 2 AF 7 Gæster fra HUM: 

Peter Wedel Bay (HR- og personaleafdelingen), Karsten Fledelius (lektor, 

Institut for Medier, Erkendelse og Formidling), David Bonde Henriksen 

(U&S), Eva Rehling (U&S), Dorte Albrechtsen (ENGEROM), Jonatan Leer 

(ENGEROM), Mette Sandbye (IKK), Gunhild Borggren (IKK), Camilla 

Randerson (MEF), Tine Weidick (MEF), Bente Rosenbeck (INSS), Anne-

Marie Hede-Andersen (TORS), Kristina Winther Jacobsen (SAXO), Birthe 

Miller (SAXO) 

 

Gæster fra HR & Organisationsudvikling i Nørregade: 

Ingrid Skovsmose og Karen Boesen 

Oplægsholdere fra SCK (Statens Center for Kompetenceudvikling): 

Direktør Hanne Dorthe Sørensen og Chefkonsulent Bent Gringer 

Afbud fra:  

Mike Wenøe (karrierevejleder, TR-suppleant for adm. Ansatte AC´er)  

FSU-sekretariatet: Susanne Kirst 

 

Dagsorden 

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 temaer 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 

 

Ulf Hedetoft bød alle FSU-medlemmer, LSU-repræsentanter, gæster og op-

lægsholderne fra SCK Hanne Dorthe Sørensen og Bent Gringer velkommen 

til FSUs seminar om Social Kapital. Hanne Møller orienterede kort om bag-

grunden for seminaret, som udspringer af drøftelserne fra evalueringsrap-



 

SIDE 3 AF 7 porten vedrørende afskedigelsesrunden ved årsskiftet 2010/2011. Hanne 

Dorte Sørensen interviewede herefter Ulf Hedetoft og Peter Andersen. 

Hanne Dorthe Sørensen spurgte bl.a. om, hvorfor FSU havde valgt temaet 

Social Kapital
1
, hvilke tanker der er gjort omkring det forhold, at Social Ka-

pital vokser i dialog med ledelse og medarbejder samt hvad der skal til for at 

skabe sammenhængskraft i organisationen. 

Ulf Hedetoft svarede, at meningen med at arbejde med Social Kapital er at 

skabe fremadrettet overskud i organisationen til opgaver, udfordringer og 

udvikling samt en intention om, at der bliver skabt arbejdsro. 

Peter Andersen mente, at Social Kapital er et nøglebegreb til at få hold på 

arbejdsprocesserne og at det er vigtigt, at gå fra det abstrakte til konkret at 

formulere hvordan vi strukturerer rammerne for det. Vi skal finde frem til, 

hvordan vi kan få strukturelle problemer ind i en håndterbar ramme i for-

bindelse med nye udfordringer. Vi bør derfor også arbejde med kommunika-

tionen på alle niveauer. 

I forbindelse med at skabe sammenhængskraft i organisationen mente Ulf 

Hedetoft, at vi skal være opmærksomme på, at vi ikke gør begrebet Social 

Kapital til et projekt, men at de tre nøglebegreber i Social Kapital: tillid, ret-

færdighed, og samarbejdsevne bliver en integreret og forbindende del af 

hverdagen med kontinuerlig konfliktløsning, fjernelse af myter og kommu-

nikation vertikalt og horisontalt, hvor netværk er vigtigt i forhold til tæt 

samarbejde. Peter Andersen var enig i dette og tilføjede, at netværkstanke-

gangen også burde opbygges på institutterne, således at der etableres bro-

bygning på alle niveauer, hvilket kunne bidrage til at ophæve en strukturel 

betinget fremmedgørelse i de forskellige niveauer hos administration, for-

skere og undervisere. 

Efter interviewet holdt Hanne Dorthe Sørensen et inspirationsoplæg om So-

cial Kapital, læring og udvikling
2
, og hvordan man kan arbejde med tillid, 

retfærdighed og samarbejdsevne i et universitetsmiljø. 

FSU og repræsentanterne fra de lokale SU blev efterfølgende introduceret i 

gruppearbejdet, hvis formål var at få idéer til, hvad vi kan/skal/vil gøre 

fremadrettet. Gruppearbejdet kørte i 3 runder i en såkaldt ”omvendt formid-

lingskonference”, hvor de 3 temaer cirkulerede mellem tre grupper, som 

hver havde sin tovholder: 

(A) Tillid – tovholder Hanne Møller 

(B) Retfærdighed – tovholder Peter Wedel Bay 

(C) Samarbejdsevne – tovholder Susanne Kirst 

                                                 
1
 Bilag 1 – Kort beskrivelse af Social Kapital 

2
 Bilag 2 – Slides til inspirationsoplægget 



 

SIDE 4 AF 7 Progressionen i de 3 runder gik fra brainstorm over konsolidering til beslut-

ningsklargøring. Efter endt gruppearbejde præsenterede tovholderne hver 

deres tema
3
, som blev efterfulgt af en afstemning om vigtigheden af de kon-

krete forslag. 

Nedenfor er gruppearbejdets hovedelementer beskrevet. Hele procesforløbet 

fremgår af bilag 3. 

    

A) Tillid: 

Tillid handler om, hvorvidt man kan regne med hinanden og at man har til-

lid til det, kolleger og ledelse siger og gør. Al tillid begynder med, at både 

ledelse og medarbejdere udviser en adfærd, der understøtter det, som de si-

ger. Hvis vi ikke understøtter de pæne ord og de gode intentioner med kon-

kret 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. Det 

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

bedre at kende – også i mere uformelle sammenhænge. Vi skal kende hin-

andens standpunkter og bevægegrunde og respektere dem. Den anerkenden-

de tilgang skal være herskende. Vi skal bryde barrieren ”os og dem” ned og 

indse, at vi alle er en del af den samme organisation, der arbejder for et fæl-

les mål. 

Seminardeltagerne bidrog yderligere med nedenstående forslag til fremtidi-

ge initiativer, der kan arbejdes videre med for at styrke tilliden. Forslagene 

er opremset i den rækkefølge, som seminardeltagerne har prioriteret: 

 

 Holde uformelle møder mellem ledelse og tillidsrepræsentanter, hvor 

stort og småt bliver vendt i et ”fortroligt rum”, og synspunkter bliver 

udvekslet på et uformelt plan. Få mødeaktiviteten systematiseret og 

sat i kalenderen. 

 Holde flere men kortere møder i SU (både lokalt og på fakultetsni-

veau) 

 Der skal afsættes midler til tillidsskabende foranstaltninger (tillid 

koster også penge). Det kan bl.a. være internater, sommerfe-

ster/julefester, fredagsbar (også på tværs af fakultetet), fælles mor-

genmad osv. 

 Der skal etableres rum, der støtter fællesskab (lærerværelser, fro-

koststuer o.lign) 

                                                 
3
 Bilag 3 - Sammenskrivning af gruppeprocesserne for de 3 temaer 



 

SIDE 5 AF 7  Opmuntre til det personlige møde, skabe relevante samarbejdsrelati-

oner og øge samarbejdet på tværs. Dvs. gå hen til din kollega, i ste-

det 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 for-

an at skulle træffe store/større beslutninger 

 

B) Retfærdighed: 

I forbindelse med at nedbryde skellet mellem dem og os, skal vi i højere 

grad arbejde sammen som én institution, hvor beslutningsprocesserne skal 

have en reel inddragelse af medarbejdernes input, og rationalerne for ledel-

sesbeslutninger bliver argumenteret. Dette kunne realiseres ved en bedre 

mødekultur, hvor medarbejderne føler, at de kan komme til orde og blive 

hørt. Medarbejderne skal også være mere lydhøre over for de argumenter, 

som ledelsen fremlægger omkring en beslutning, og beslutningsprocesserne 

skal være mere formelle. Beslutningsgrundlaget skal være i orden og ingen 

skal favoriseres. Alle ansatte ved fakultetet bliver hermed vidende om, 

hvordan beslutningsprocesser forløber, og at tingene går ordentlig for sig.   

Der bør være gode betingelser for deling af vigtig information, og der skal 

være et reelt vidensoptag; det vil sige, at man læser referater og sætter sig 

ind i den information, der formidles.  

Seminardeltagerne bidrog yderligere med nedenstående forslag til fremtidi-

ge initiativer, der kan arbejdes videre med for at styrke retfærdigheden – 

forslagene er opremset i den rækkefølge, som seminardeltagerne har priori-

teret: 

 Debriefingsmøder efter (større) beslutningsprocesser 

 Workshops om beslutningsprocesser 

 

 ’Kontrakt’ omkring deltagelse i / indflydelse på beslutningsprocesser 

i forbindelse med MUS 

 

 Hvidbog om den gode beslutningsproces  

 

 Styrkelse af mødekulturen / mødes på tværs af skel: iscenesættelse af 

’tilfældige’ møder 

 
 

C) Samarbejdsevne: 

Samarbejdsevnen blev primært defineret af to elementer: Netværket – hvor 

mange kontakter har du, hvilke er det og hvor stærke er de? Vi bør stræbe 

efter funktionelle, dynamiske og midlertidige netværk. Det andet element 



 

SIDE 6 AF 7 var forståelsen af kerneopgaverne og klare roller og mål. For at styrke sa-

marbejdsevnen, er det vigtigt, at vi har en fælles forståelse for strategien i 

organisationen. I forbindelse med samarbejdsevne lagde første gruppe ud 

med at pointere, at det er vigtigt at have fokus på bolden. Dette fordrer erfa-

ring i at skelne mellem det faktuelle og personen, således at de involverede 

parter ikke påvirkes af f.eks. følelsesmæssige antagelser og myter. 

Der bør være en klar definition på, hvordan vi tolker ordene ”information” 

og ”kommunikation”. Når vi informerer og kommunikerer, bør tiltaget væ-

re, at vi er bevidste om, hvilken kommunikationssituation det drejer sig om 

– er det f.eks. 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 f.eks. kunne være en fælles beslutning. Kompetencer 

til at kunne udbrede en konstruktiv og kritisk feedback-kultur blev vægtet 

højt i grupperne. AI (appreciative inquiry) – den anerkendende tilgang og 

påskønnelse af åbenhed kunne være et værktøj til at styrke en adfærd og re-

torik, der signalerer respekt for forskellige kompetencer, holdninger og be-

slutninger i en ligeværdig dialog.  

Det personlige møde: Intrapersonelle udfordringer, konflikter, samarbejds-

problemer, forhandlinger og uenighed løses bedst ved det personlige møde. 

Relationskompetencer opbygges, når vi møder hinanden både fagligt og so-

cialt, da idéer nemmere kan udfolde sig og uoverensstemmelser og misfor-

ståelser hurtigt kan spores og nedtrappes. 

Den gode historie – horisontalt og vertikalt: Vi kan dele små og store succe-

ser 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, observatio-

ner, relationer og samarbejde. 

Seminardeltagerne bidrog yderligere med nedenstående forslag til fremtidi-

ge initiativer, der kan arbejdes videre med for at styrke samarbejdsevnen – 

forslagene er opremset i den rækkefølge, som seminardeltagerne har priori-

teret: 

 Fremme initiativer og påskønne åbenhed  

 Viden og færdigheder til at kunne fremme en konstruktiv, kritisk og 

anerkendende feedback kultur  

 Fokus på sagen  

 Klare roller og mål – samspil   

 Definition af vores netværkskultur – herunder fora og kanaler til 

gensidig interkulturel kommunikation  



 

SIDE 7 AF 7  Udarbejdelse af rettesnor for fakultetet: Hvordan håndterer vi møde-

ledelse, operationalisering af ordene ”kommunikation” og ”informa-

tion”, og i hvilke fora gør vi hvad og hvorfor 

 Det personlige møde; værdipolitik, temadage, kulturforståelse, socia-

le sammenhænge, seminarer, teambuilding og kollegahjælp  

 Nyhedsmails i forbindelse med den gode historie  

 

Efter præsentationen af gruppernes arbejde takkede Ulf Hedetoft alle 

deltagere for deres medvirken og alle de gode input. Der var meget at 

tage med videre i det daglige virke, og hvis han umiddelbart skulle pege 

på noget væsentligt, så er det vigtigheden af, at skærpe opmærksomhe-

den på at ledelsesbeslutninger bliver begrundet, da alle ikke kan være en 

del af alle beslutninger.  

Endelig takkede han for, at der havde været en positiv, konstruktiv og 

samarbejdende stemning hele dagen. Nu skal der fremadrettet arbejdes 

videre med de prioriterede forslag fra grupperne både i FSU og LSU re-

gi.  

 

 

 

 

                

Seminaret sluttede kl. 14.30                                             

 

 


