SOCIAL KAPITAL PÅ SPIL

FIND ARBEJDSPLADSENS DIAMANTER
En introduktion til begrebet social kapital
som det bruges i spillet SOCIAL KAPITAL PÅ SPIL
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Social kapital
Find arbejdspladsens diamanter
Denne pjece er en del af spillet SOCIAL KAPITAL PÅ SPIL, som er
udviklet af Slagelse Kommune med det formål at øge trivsel og
kvalitet på kommunens mange arbejdspladser.
Pjecen giver en kort introduktion til begrebet og den forståelse af
social kapital, der ligger til grund for spillet.
Pjecen her er for dig, der har lyst til at vide noget om begrebet
social kapital inden eller under spillet. Men man kan sagtens spille
SOCIAL KAPITAL PÅ SPIL uden at have læst pjecen.
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DEFINITION:
Hvad er social kapital?
Begrebet social kapital stammer fra sociologien, men det bruges i høj grad inden
for ledelse og arbejdsmiljø, ikke mindst i den offentlige sektor.
Der findes en række forskellige definitioner af social kapital. I SOCIAL KAPITAL PÅ
SPIL har Slagelse Kommune valgt at bruge den definition, som har udkrystalliseret
sig indenfor arbejdsmiljøområdet i Danmark:
Social kapital er de relationer, vi opbygger, når vi samarbejder om at løse en
fælles opgave fx udvikling af børnene i institution og skole, støtte og rådgivning af
borgere, vedligeholdelse og udbygning af byens veje og anlæg osv.
Arbejdspladsen har en høj social kapital, når I har tillid til hinanden, når I er gode
til at arbejde sammen og når I oplever, at hverdagen er præget af retfærdighed.
Tillid, samarbejdsevne og retfærdighed kaldes også for de tre diamanter.
Talrige erfaringer viser, at når arbejdspladsen har en høj social kapital, er det
rart at gå på arbejde, og I kan løse opgaverne mere effektivt og med en højere
faglig kvalitet. Samtidig betyder en høj social kapital, at I har mindre stress og
sygefravær.

Læs mere om social kapital
Den franske sociolog Pierre Bourdieu var en af de første som brugte begrebet social
kapital omkring 1980. Han formulerede begrebet som en ressource, man har via sine
netværk. I begyndelsen af 1990´erne videreudviklede den amerikanske politolog Robert
Putnam social kapital til at handle om sammenhængskraften i samfundet. Altså en
kollektiv egenskab ved grupper eller netværk som især bygger på tillid.
I 2008 udgav Arbejdsmiljørådet i Danmark en hvidbog om ’Virksomhedens sociale
kapital’. Her bliver begrebet oversat til at kunne passe til danske virksomheder eller
arbejdspladser. Det er denne definition af social kapital, som spillet ”Social kapital på
spil” bygger på og som præsenteres i dette hæfte.

Se litteratur og links bagest i hæftet
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Arbejdet med social kapital
Social kapital er en ressource som kan styrkes og udvikles, men den kan også
forbruges og svækkes.
Kunsten er at skabe processer og en adfærd på arbejdspladsen, der udvikler
og styrker den sociale kapital. De tre diamanter - tillid, retfærdighed og
samarbejdsevne - befordrer denne proces, men de er også et resultat af den.
Social kapital er ikke et nyt smart, quick fix, der efter en kort indsats får
arbejdspladsen til at fungere optimalt. Social kapital opbygges over tid og det
kræver et vedvarende fokus at fastholde en høj social kapital. Til gengæld
behøver det ikke at koste en masse penge og tid. Det væsentlige er ledelsens og
medarbejdernes tilgang til arbejde og samarbejde.
Mange arbejdspladser har allerede en høj social kapital. De har udviklet og styrket
den uden at de nødvendigvis har kaldt det social kapital. Det afgørende er, at
forskere har fundet og beskrevet social kapital som en betydningsfuld ressource.
Det betyder at vi kan lære af det, de andre har gjort.
Tillid

KERNE

Samarbejdsevne

PGAVE

Retfærdighed

Figuren viser de væsentlige elementer i social kapital: Kerneopgaven som arbejdspladsen skal løse
samt tillid, retfærdighed og samarbejdsevne i de samarbejdsrelationer, som er nødvendige for at løse
kerneopgaven.
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KERNEOPGAVEN
– det er den, det handler om
Det er kerneopgaven, vi har til fælles på en arbejdsplads. Det er primært på grund
af den, at vi er bragt sammen. I Slagelse Kommune er den overordnede opgave at
skabe en kommune med gode betingelser for liv og udvikling – både for borgere og
erhvervsvirksomheder.
Går vi ned på arbejdspladsniveau bliver kerneopgaven mere konkret. Der er også
forskel fra arbejdsplads til arbejdsplads, men hver arbejdsplads skal stadig bidrage
til kommunens overordnede kerneopgave. Det kan fx være at skabe en god,
lærerig hverdag for børnene i en daginstitution eller for de ældre på plejehjemmet
eller i deres eget hjem. Det kan være at sikre, at børnene i skolen lærer både
faglige, sociale og demokratiske færdigheder. Det kan være at skabe et godt miljø
samt gode veje og parker, hvor borgerne gerne vil færdes osv.
Kerneopgaven er ikke statisk – der er mange, der har en mening og som vil påvirke
den – og den afhænger af hvilket niveau, man er på i organisationen.

Politikere
Faggrupper
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Mange aktører uden for arbejdspladsen
forskellige faggrupper på arbejdspladsen
gør det.
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Borgere

kan påvirke kerneopgaven, ligesom de

Teknologi og
viden

PGAVE

Det er vigtigt at sikre, at alle har nogenlunde den samme opfattelse af
kerneopgaven på en arbejdsplads – dvs. at vi arbejder mod samme fælles mål,
samt at vi kan se vores egen opgaveløsning i samspil med de andres. I en travl
hverdag kan det dog være svært at bevare overblikket og se, hvordan ens egen
opgaveløsning er afhængig af og betinger andres opgaveløsning. Nogle gange
kan der også være konflikt eller meget forskellige synspunkter om, hvad der er
nødvendigt i samarbejdet mellem faggrupper eller afdelinger. Så er det vigtigt at
kunne indgå konstruktive kompromisser, som tager udgangspunkt i: Hvad er mest
optimalt for den fælles opgaveløsning – dvs. for kerneopgaven og de fælles mål?
Og det kan vi kun, hvis de fælles mål er kendte.
Slagelse Kommunes overordnede vision fastlægger de overordnede mål
for arbejdet i kommunens virksomheder. Men for at give en meningsfuld
retning på den enkelte arbejdsplads, må visionen forankres og oversættes
til, hvad det betyder for det daglige arbejde – fx i skolen, daginstitutionen,
hjemmeplejeenheden, entreprenørservice og centret.
Det kræver at medarbejdere og ledere løbende taler om kerneopgaven, og
finder frem til en fælles forståelse og fælles mål, samt ikke mindst at de lærer
de andres bidrag at kende i samspil med deres eget. Relationerne skal kigges
efter i sømmene med fokus på at finde ud af, hvad der skal til for at skabe en
arbejdsplads, der i endnu højere grad er præget af tillid, retfærdighed og god
samarbejdsevne. Kendskab til og respekt for hinandens faglighed og vilkår skal
danne basis for det professionelle arbejde med kerneopgaven og de overordnede
mål for opgaveløsningen.
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DEN FØRSTE DIAMANT:
Tillid på arbejdspladsen

D
R

Tillid er et vigtigt parameter for kvalitet, produktivitet og udvikling af

Re

arbejdspladsen. På en arbejdsplads med høj tillid er alle bedre til at dele viden.

til

Samtidig er vi bedre rustede til at gå konstruktivt ind i forandringer, fordi vi

ke

i fællesskab kan finde ud af, hvordan forandringen bedst implementeres, så

re

kerneopgaven kan løses bedst muligt.

så

m
Tillid indebærer at gøre sig sårbar og stole på, at andre ikke udnytter
sårbarheden. Ledelsen stoler på, at medarbejderne gør deres bedste for at løse

De

arbejdsopgaverne. Medarbejderne stoler på, at deres kolleger gør deres bedste for
at løse arbejdsopgaverne, lige som de stoler på, at ledelsen bruger sin kompetence
til at at skabe de bedste betingelser for løsning af kerneopgaven. I en organisation
med høj tillid behøver man derfor mindre kontrol og dokumentation. Man stoler på,
at de andre gør deres bedste for at løse arbejdsopgaverne.
Tillid handler også om kompetencer. Stoler vi på, at medarbejderen, kollegaen eller
lederen kan løse den opgave, de har påtaget sig? Eller, hvis de ikke kan, stoler vi så

Fo

på, at de siger til og fra, så vi kan korrigere for de manglende kompetencer, viden

m

eller ressourcer? Det kræver mod at være åben om, at der er opgaver, man har

væ

svært ved at løse. Og det kræver tillid til, at man bliver støttet frem for hængt ud.

ko

Derfor er det også svært at lave tigerspring, når det handler om at opbygge tillid.
Tillid opbygges over tid, på baggrund af de erfaringer vi gør os. Og jo mere tillid fx

Me

en leder udviser over for sine medarbejdere, jo mere tillid vil medarbejderne have

al

til lederen – og jo mere relevant viden vil der komme frem.

en

op
Det handler i høj grad om, at man gør, som man siger. Det er noget af det

re

vigtigste, når vi skal opbygge tillid, men også noget af det sværeste. Ingen er gået

fo

igennem arbejdslivet uden at måtte sande, at det ikke blev, som de sagde. For at

af

bevare tilliden er det derfor vigtigt at være åben, sige det højt, forklare det, måske

de

undskylde det – Det blev alligevel ikke som jeg sagde, fordi….

Hv

Stress og tillid
Er arbejdspresset stort, er det ekstra vigtigt, at der er en god tillid på arbejdspladsen. Så
enhver tør sige til sin chef eller kolleger, at hun/han er presset og ikke kan overkomme
opgaverne. Så man kan og tør tage en åben snak om kvaliteten og hvornår man har gjort det
godt nok – eller om at man bruger mere tid, end der er beregnet.
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DEN ANDEN DIAMANT:
Retfærdighed
Retfærdighed på en arbejdsplads handler primært om retfærdighed i forhold
til kerneopgaven – dvs. at vi vurderer retfærdighed i forhold til det, som tjener
kerneopgavens løsning bedst. Retfærdighed handler også om at blive behandlet
respektfuldt og ordentligt – uanset uddannelse og status. Retfærdighed kan
således også handle om rummelighed og hvordan arbejdspladsen behandler
medarbejdere, der bliver syge eller nedslidte.
Der er flere former for retfærdighed:
▪ Fordelingsmæssig retfærdighed – bliver goderne ligeligt fordelt?
▪ Processuel retfærdighed – hvordan bliver goderne fordelt, er der klare
gennemskuelige principper?
▪ Interpersonel retfærdighed – hvordan behandler vi hinanden?
▪ Informativ retfærdighed – får alle de nødvendige informationer?
Fordelingsmæssig retfærdighed er nok det, de fleste umiddelbart forbinder
med retfærdighed. Er fordelingen af goderne nogenlunde ligelig? Det kan fx
være fordeling af løn, opgaver, vagter, ruter og ferier samt muligheder for
kompetenceudvikling.
Men samtidig ved de fleste af os, at det ikke er retfærdigt, at alle får lige meget af
alt. Der kan være grunde til, at fordelingen ikke skal være helt lige. Der kan være
en nedslidt eller stresset kollega, som bør skånes i forhold til arbejdsmængde eller
opgaver. Der kan være kollegaer, som påtager sig en opgave, som kræver andre
ressourcer. Det er det, den processuelle retfærdighed handler om: Hvordan
foregår fordelingen? Foregår det ordentligt, bliver beslutninger truffet på baggrund
af klare principper, bliver de forklaret og formidlet, og bliver de truffet for at opnå
det fælles bedste og for at skabe ordentlige rammer for kerneopgavens løsning?
Hvis principperne er klare og konsistente, kan de fleste godt leve med, at vi ikke
får lige meget.
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D
S
Interpersonel retfærdighed handler om, hvordan man behandler og taler til

Sa

hinanden. Dømmer man andre, før man fordomsfrit har undersøgt sagen nærmere,

sa

eller kritiserer man kolleger foran borgere eller forældre? Der kan jo være en god

all

grund til, at en kollega gør noget, som vi andre oplever, er forkert.

hv

af
Informativ retfærdighed handler om, hvorvidt man får de informationer, man
har behov for, for at kunne udføre sine arbejdsopgaver og træffe fornuftige

Sa

beslutninger i sit arbejde. Det handler også om, at alle kan gennemskue de

sa

beslutninger, der bliver taget. Er der åbenhed om, hvorfor beslutninger bliver taget

ko

og på hvilket grundlag - og hvis man ikke forstår beslutningerne, er det så ok at

of

spørge efter informationer og baggrunde?

sjæ

be

Retfærdighed og sygefravær
Flere undersøgelser viser, at oplevelsen af retfærdighed og sygefravær hænger sammen. Det
er belastende at føle sig uretfærdigt behandlet, og det kan derfor føre til sygdom. Sygefravær
kan også være en måde, hvor man kan kompensere sig selv for arbejdspladsens uretfærdige
behandling.
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DEN TREDJE DIAMANT:
Samarbejdsevne
Samarbejdsevnen handler om arbejdspladsens evne til at udvikle et godt
samarbejde om kerneopgaven og til at skabe fælles mål. Det handler om, hvordan
alle – ledelse og medarbejdere – kan blive medskabere af kerneopgaven, samt
hvordan opgaverne bliver fordelt og koordineret mellem forskellige faggrupper og
afdelinger.
Samarbejdsstrukturer, strategi og kommunikation er relevante i den
sammenhæng. Det er afgørende hvilke muligheder, der er for at koordinere og
komme i dialog med hinanden. Mødes fx de forskellige faggrupper på plejehjemmet
ofte nok til at kunne koordinere arbejdet? Mødes man ikke eller mødes man for
sjældent, kan det være svært at skabe fælles mål i arbejdet samt at evaluere og
bearbejde konflikter, inden de vokser sig store.
Et vigtigt element er også, om møderne fokuserer på det, der er væsentligt for
kerneopgaven. Får I talt om det væsentlige på jeres møder? Det fører over i det
strategiske: Når vi har de samme mål og den samme opfattelse af kerneopgaven,
er det også nemmere at skabe klarhed over, hvad møder skal handle om.
Ud over møder foregår samarbejdet jo også i det daglige med løbende
kommunikation og overleveringer. Her skal kommunikationen være klar og
meningsfuld. Både møder og det daglige samarbejde kræver altså kommunikative
kompetencer, hvor respekt samt empati og kendskab til andres arbejdsopgaver og
vilkår er helt væsentligt.

Har vi ikke de samme mål for opgaven, går det ud over samarbejde og kvalitet.
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EN STÆRK ORGANISATION
– på kryds og tværs
Et godt samarbejde med de nære kolleger i afdelingen er vigtigt. Men det er ikke
tilstrækkeligt for at den samlede arbejdsplads fungerer optimalt. Vi skal også
kunne arbejde på tværs af fag og afdelinger.
Relationerne i den lille enhed fx en afdeling kaldes de samlende relationer, mens
relationer mellem afdelinger og faggrupper kaldes brobyggende og relationer
mellem de udførende led og den strategiske top kaldes de forbindende relationer.
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FORBINDENDE - SAMLENDE - BROBYGGENDE

For at den samlede arbejdsplads skal fungere godt, skal der være gode relationer i de mindre enheder,
mellem afdelinger, mellem de forskellige faggrupper samt mellem top og bund.
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DEN ANDEN DIAMANT:
Retfærdighed
Man skal altså kunne arbejde på tværs af fag, funktioner og afdelinger. Det kaldes
også relationel koordinering1. Relationel koordinering fokuserer på relationernes
kvalitet i samarbejdet mellem forskellige faggrupper eller funktioner på
arbejdspladsen.
Det har nemlig stor betydning for arbejdspladsens opgaveløsning, at alle
faggrupper og afdelinger har fælles fokus på opgaveløsningen – det kan fx være
lærere, SFO, pedeller, skolesekretær, skoleleder der sammen skaber den gode
skole eller sygeplejersker, SOSU-assistenter, psykologer, terapeuter, der skaber
den gode hjemmepleje.
En god relationel koordinering er kendetegnet ved, at alle faggrupper eller
afdelinger har
▪ Fælles viden og sprog i forhold til kerneopgaven
▪ Fælles mål for kerneopgaven
▪ Gensidig respekt faggrupper eller afdelinger i mellem
▪ Tilstrækkelig hyppig kommunikation
▪ Kommunikation på de rigtige tidpunkter
▪ Kommunikation om det væsentlige for kerneopgavens løsning
▪ Problemløsende kommunikation – dvs. man arbejder sammen om at løse
problemer og fejl fremfor at finde syndebukke
Social kapital og relationel koordinering repræsenterer to måder at beskrive
kvalitet og betydning af relationer på arbejdspladsen på, og der er mange
sammenfald. Tillid og retfærdighed handler i høj grad om gensidig respekt og
at kommunikere problemløsende. Fælles mål handler om kerneopgaven og er
afgørende for samarbejdsevnen. Fælles sprog og viden samt kommunikation er
også afgørende for samarbejdsevnen.

1

Den amerikanske professor Jody Hoffer Gittel har forsket i relationel koordinering og fundet

at en stærk relationel koordinering mellem faggrupper er afgørende for effektivitet, kvalitet og
jobtilfredshed.
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EN STÆRK ORGANISATION
Sammenhængen mellem social kapital og
relationel koordinering
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Retfærdighed
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Social kapital og relationel koordinering repræsenterer to måder at beskrive kvalitet og betydning af
relationer på arbejdspladsen på, og der er mange sammenfald.
Endelig er det vigtigt, at der er en god forståelse og kommunikation mellem
det lokale og det centrale niveau. Det vil bl.a. sige at medarbejderne skal opleve,
at de øvre lag i organisationen respekterer, forstår og anerkender deres arbejde.
Og omvendt at de lokale arbejdspladser tager strategier og værdier seriøst og
implementerer dem.
Det kræver, at de er formidlet og gjort forståelige i alle organisationens lag – og at
de giver mening i forhold til det lokale arbejde. Hvilket igen kræver kendskab til det
lokale. Derfor handler det også i høj grad om kommunikation og kendskab mellem
top og bund.
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