
 
 

BEDRE TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I REGION HOVEDSTADEN 
 

Tredje Laboratorium 12. januar 2012  



Dagens temaer 

Dagens forløb 
Oplæg, gruppearbejde og dialog mellem deltagerne - afbrudt af frokost og 
kaffepauser. 
  
Dagens tema: Social kapital i teori og praksis 
Social kapital på arbejdspladsen handler om tillid, retfærdighed og 
samarbejdsevne. Afgørende temaer for opgaveløsning og for trivsel, og samtidigt 
temaer som kræver konstant opmærksomhed. 
  
Knud Herbert Sørensen fra en af Danmarks bedste arbejdspladser; Middelfart 
Sparrekasse, vil fortælle om hvad de gør for at have en høj social kapital. 
  
Der vil være træning i brug af forskellige metoder, der kan øge den sociale kapital, 
og endeligt vil Eva Thoft fra Grontmij fortælle om hendes forskningsresultater.  
  
Opsamling og praktiske aftaler om arbejdet hjemme på arbejdspladsen til næste 
Laboratoriedage den 12.+13. april 2012. Nærmere følger. 
 



Dagsorden – Første del  

• Velkomst af Casper - Lidt om dagen i dag  
 

• Fremlæggelse af hjemmeopgaven - Parvis 
 

• Definition af begreberne - og en lille film 
 

• Knud Herbert Sørensen Middelfartsparekasse, arbejde 
med social kapital i praksis 
 

• Workshops: Vælg mellem fem forskellige 
 

• Frokost i kantinen 12.00 – 12.40 



Dagsorden – Anden del  

• Gå tur med refleksion (12.40 i forhallen) 
 

• Stafetten –Talking Stick: Hillerød Service og 3 Kløveren 
 

• Eva Thoft – social kapital en ressource der er værd at kende 
 

• Arbejde i arbejdspladsgruppe: Hvordan kan vi bruge de input vi 
har fået om social kapital på vores egen arbejdsplads? 
 

• Refleksionsrum: Hvad har vi fået med hjem? 
 

• Hjemmeopgave og afslutning på dagen 



Hjemmeopgaven 

Gå sammen 2-og-2 
 
Tal om hvad I har gjort på din arbejdsplads i forhold til: 

• Hvilke årsager er der til fravær på jeres arbejdsplads? 

• Hvor vil I sætte ind først – hvilke mål sætter I? 

• Hvordan vil I gøre det, og hvem skal gøre det?  

• Hvem vil I inddrage? – se interessentskemaet. 

  



Retfærdighed 

Samarbejdsevne Tillid 

Social kapital 



Definition af begrebet: Samarbejde 

• Løbende at afstemme og afklare roller og opgaver 
• Hyppig kontakt og mulighed for at mødes 
• Anerkendelse af den andens legitimitet og motiver 
• Accept af både fælles og forskellige interesser 
• Helhedsforståelse 
• Pragmatisme 
• Villighed til at gå på kompromis 
• Lydhørhed 
• Evne til at se tingene i den andens perspektiv 
• Evne til at stille spørgsmål uden allerede at forudsætte 

svaret 
• Evne til at problematiserer egne kæpheste 

 
 
 



Definition af begrebet: Tillid 

• Velvillighed: Man viser gode hensigter og 
udnytter ikke sårbarhed 

• Kompetence: Man viser, at man ved, hvad man 
taler om 

• Konsistent adfærd: Man har en gennemskuelig og 
forklarlig adfærd 

• Integritet: Man mener og gør, hvad man siger 

• Uddelegering af kontrol: Man viser tillid ved at 
give kompetence til andre 

• Lydhørhed: Man tager andres synspunkter seriøst 

 



Definition af begrebet: Retfærdighed 

• Konsistens: Lige behandling af alle 

• Involvering: De berørte bliver hørt 

• Respekt: Man behandler andres synspunkter 
seriøst 

• Synlighed: Beslutningsprocessen er 
gennemskuelig 

• Forklaring: Det er klart, hvorfor beslutningen blev 
som den blev, og hvilke konsekvenser den får 

• Ankemulighed: Unfair og forkerte beslutninger 
kan ændres 

 

 



Social kapital i praksis… 

http://www.dr.dk/bonanza/search.htm?needle=Riget+1.+2:4&type=all&limit=48


Diskussionsspørgsmål til videoklip: 

  
Hvordan vurderer I den sociale kapital på 
denne arbejdsplads? 
  
  

  

  
Hvordan kommer Tillid og Retfærdighed til 
udtryk? 
  
  
  

  

  
 
Hvordan er Samarbejdsevnen? 
  
  
  

  

  
Hvilke forskelle er der på forholdet mellem 
kolleger, mellem afdelinger og mellem 
medarbejdere og ledelse? 
  

  



 

 

 

 



Oplæg fra Knud Herbert Sørensen 

Hvad får du LYST til at prøve? 

  
  
  
  
  
  

Hvad kunne ALDRIG lade sig gøre hos jer? 

  
  
  
  
  
  



Metoder til at styrke den sociale 
kapital 

3. Laboratorium – 5i12 

 



Workshop A - Perspektivbytte 

Metoden kan bruges, hvis man vil undersøge en 
begivenhed/problemstilling fra flere sider – flere 
perspektiver og derved øge forståelse, tillid, 
respekt og evnen til at løse opgaver sammen. 

 

Metoden kan bruges i grupper på op til ca. 4 - 50 
personer. Der skal evt. være flere procesledere 
på. Det tager ca Ca. 50 minutter.   

 



Workshop B - Kommunikation 

”Kommunikation i afdelingen/teamet” 
 

• At skabe en bedre kommunikation i den gruppe 
du er medarbejder eller leder i.  

 

• Bliv klar over, hvem der har brug for hvilke 
informationer, hvordan og hvornår. 

 

• Indgå aftaler der er med til opbyggelsen af tillid. 



Workshop C - Diamantjagt 

Formål 

• Få øje på hvilke handlinger der har indflydelse på Tillid, 
Retfærdighed og Samarbejdsevne, når I holder fælles møder. 

Aktører 

• Personalemødets deltagere 

• Leder 

• To udvalgte diamantjægere blandt medarbejderne 

•  Overvej at supplere med en ekstern konsulent, hvis 
konfliktniveauet er højt 

Tidsforbrug 

• Varigheden af personalemødet samt ½ - 1 times tid til 
opsamling for diamantjægere og leder 



Workshop D – Kontrakt observation 

Strategi 

 

Kom godt i gang  

Kontrakt 

Praktik 

 

Observation af  

social kapital  



Workshop E – Mentale billeder 

Tegning og udveksling af mentale billeder af arbejdspladsen 
 
”Social kapital beskriver en egenskab ved 
institutionen/arbejdspladsen – altså et kollektivt fænomen”. 
• Men hvordan ser vores arbejdsplads ud – set som en 

helhed? 
• Hver enkelt person – ledere og medarbejdere – opbygger 

løbende sit eget ”mentale billede” af, hvordan 
arbejdspladsen ser ud, og handler herudfra i det daglige.  

• Men hvad sker der, hvis vi man meget forskellige billeder, 
og vi ikke kender hinandens billeder? 
 



Hvor skal I være? 
Nr. Titel Oplægger Lokale 

A Perspektivbytte 

  

Ulla 60 

B Aftaler om kommunikation 

  

Birgit 34 

C Diamantjagt om 

personalemøder 

  

Eva-Carina 13 

D Kontrakter 

  

Liselotte 61 

E Tegning og udveksling af 

mentale billeder 

Steen   35 



FROKOST 



Gå en tur! 

 

Mødes kl. 12:40 i forhallen 

 

I bliver sendt af sted en af gangen. 

Midtvejs får I følgeskab med en I kan 
tale med. 



Stafetten 

Hvordan opnå vi bedre 
trivsel og arbejdsmiljø – og 
5 i 12 – på vores 
arbejdsplads? 
• 3 Kløveren, Åbjerggård 

- Hvad kan vi lære fra dem? 

 

• Hillerød Hospital, 
Serviceafdelingen 
- Hvad kan vi lære fra dem? 
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Social kapital –  
en ressource, der er værd at kende 

 
Teknologisk Institut 

3. Laboratorium 
12. januar 2012 

Jon Ranheimsæter 

Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent 



PAUSE 

Vi ses igen kl. 14.25 i 
arbejdsgrupperne  



Gruppearbejde (kl. 14.25-15.25) 

Arbejdsplads Lokale Konsulent 

3 Kløveren 13 Mette 

Amager Hospital 16 Lene 

Bispebjerg Hospital 17 Charlotte 

Geelsgårdskolen Salen Ulla 

GEH, afd. C 30 Gitte 

GEH, afd. I 36 Liselotte 

HIH, kirurgisk 34 Charlotte 

HIH, service 35 Palle 

Kamager Salen Eva-Carina 

Rigshospitalet 60 Birgit 

Rønnegården 62 Dorrit 

Sølager 61 Casper 



Hjemmeopgave  

 

• Arbejde videre med jeres 
gruppeopgave 

 

• Afrapporter på 4.-5. 
laboratorium 12.-13. april 
2012 
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Sidemandsrefleksion 

Hvad er den vigtigste/mest overraskende læring 
eller pointe jeg har fået med mig i dag? 

 

- 2 min. til egne noter 

 

- 2-3 min. samtale med sidemanden   

 



Afslutning 

• Opsamling 

 

• Praktiske aftaler 

 

• Næste Laboratorium: 
Hjemmeopgave  

 

• Tak for i dag 
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Stafetten  

Laboratorium  Medarbejder Leder 

2. lab Hillerød: Kirurgisk Sølager 

3. lab 3-kløveren Hillerød: Serviceafdelingen 

4. lab Gentofte: Afd. I 

 

Rønnegården 

5. lab Riget: Hals, Næse Øre Bispebjerg: Afs. Z og Steril 

6. lab Kamager Geelsgårdskolen 

7. lab Amager Hospital: 

Akutmodtagelsen 

Gentofte: Afd. C 

8. lab Sølager Hillerød: Kirurgisk 


