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Skru op for blusset i din videndannelse 

Danmark skal styrke konkurrenceevnen for at sikre sit 
fremtidige økonomiske grundlag. Efterhånden som arme og 
ben off-shores til Asien skal Danmark i højere grad 
konkurrere gennem viden. Det er en rigtig ambition, men det 
er også et område, hvor det er vanskeligt at opnå afgørende 
konkurrencefordele, fordi andre industrilande og de nye 
stærke økonomier som Kina og Indien gør det samme. 
Danmark har i denne forbindelse en fordel, som vanskeligere 
kan kopieres. Vi har en særlig høj social kapital [1, 5], lav 
magtdistance og vi er villige til at acceptere en relativt høj 
grad af usikkerhed [6]. Ny forskning viser, at netop 
virksomhedens sociale kapital er en vigtig resurse for 
dannelse af ny viden / intellektuel kapital [4]. Men som andre 
former for kapital forbruges den sociale kapital. Det er derfor 
af afgørende betydning for Danmarks konkurrenceevne, at 
ledere formår at styrke den sociale kapital i arbejdsstyrken. 
Denne artikel giver indblik i udfordringen og giver bud på 
hvad der skal gøres. 
 
 

Begrebsafklaring - hvad er virksomhedens sociale kapital? 
Gammel mælk på nye flasker? Ja, vil nogen mene, men det ændrer ikke ved det 
faktum, at der er ubenyttet potentiale i at kunne facilitere virksomhedens sociale 
kapital. Virksomhedens sociale kapital er defineret som den egenskab, som gør det 
muligt for en organisations medlemmer, at løse dens kerneopgave. For at løse 
kerneopgaven er det nødvendigt, at medlemmerne besidder en samarbejdsevne 
baseret på et højt niveau af tillid og retfærdighed [1], se figur 1. 
 

 
Figur 1: Virksomhedens sociale kapital [1]. 



 
 
Tillid og retfærdighed i en organisation kan inddeles i forskellige former: 
 
Lodret tillid er tillidsforholdet mellem medarbejdere og ledelsen. Mistillid i dette 
forhold kommer til udtryk hvis f.eks. ledelsen ikke har tiltro til at medarbejderne 
udfører deres arbejde og indfører et overflod af kontrolsystemer, eller medarbejderne 
opfatter udmeldelser fra ledelsen som direkte modarbejdende. 
 
Vandret tillid er tillidsforholdet blandt medarbejdere. Dette tillidsforhold er specielt 
vigtigt for samarbejdsevnen blandt medarbejderne og kommer til udtryk i 
interaktionen mellem medarbejdere. 
 
Institutionel tillid er tillidsforholdet til organisationen som helhed. Denne tillid 
associeres ofte af medarbejdere til tilliden til topledelsen. 
 
Fordelingsmæssig retfærdighed er opfattelsen af retfærdigheden i fordelingen af 
belønninger. Dette indebærer både fordelingen blandt medarbejdere og chefer, samt 
fordelingen i forhold til en specifik indsats (er belønningen retfærdighed i forhold til 
arbejdsindsats). 
 
Processuel retfærdighed er opfattelsen af, at beslutninger drages på baggrund af en 
retfærdighed proces. En retfærdighed proces indebærer bl.a. at berørte har mulighed 
for at blive hørt og at beslutningen er uden bias. 
 
Interpersonel retfærdighed er opfattelsen af, at personer behandles med respekt 
selvom der er tale om en påtale etc. 
 
Informativ retfærdighed er opfattelsen af, at de rette informationer er tilgængelige på 
det rette tidspunkt. F.eks. hvis en beslutning virker direkte modarbejdende, men hvor 
den rette information vil give indsigt i og forståelse for beslutningen. 
 
En høj grad af tillid og en høj grad af retfærdighed er således vigtige elementer i en 
høj social kapital, der i sidste ende bidrager til at virksomhedens kerneopgave løses 
bedre. Beskrivelsen ovenfor skal gerne inspirere virksomheder til at overveje om 
deres sociale kapital kan forbedres. 
 

Konkurrencemæssig fordel gennem videndannelse 
Innovation er en af fire byggesten til den konkurrencemæssige fordel og er en stor del 
af den daglige agenda indenfor politik. Der tales ligefrem om en eksport af dansk 
viden til resten af verden som var det et fysisk produkt. I en videnbaseret virksomhed 
er kerneopgaven brug af viden og her bygger innovation udelukkende på dannelse af 
ny viden. Derfor er det vigtigt at kunne facilitere og booste processen omkring 
dannelsen af viden for at opnå og opretholde den konkurrencemæssige fordel gennem 
innovation [2], se figur 2. 
 



 
Figur 2: Konkurrencemæssig fordel [2]. 
 
 

Dannelse af viden – mekanismerne bag 
Ny viden dannes gennem to mekanismer: Kombination og udveksling. For at disse to 
mekanismer kan finde sted skal fire forudsætninger være opfyldt [3]: 
 
Der skal være adgang til at kombinere og udveksle viden. Med adgang menes der i 
bred forstand, at rammerne for at kunne dele viden skal være tilstede. F.eks. vil 
videndeling over store geografiske afstande stille andre krav end hvis det er indenfor 
samme bygning, hvor medarbejdere dagligt mødes. Desuden stiller denne 
forudsætning også krav til at der ”tales samme sprog” i formidlingen, f.eks. skal en 
specialist kunne formidle relevant viden på modtagers niveau. 
 
Der skal være en forventning om værdiskabelse ved kombinering og udveksling af 
viden. Både modtager og afsender af viden skal have en forventning om 
værdiskabelse for at drage fordel af mulighederne for kombination og udveksling. 
Hvis dette ikke er tilfældet, vil det hæmme udvekslingen og kombineringen af viden. 
Selve værdiskabelsen kan være ukendt, men der skal være en forventning om at den 
vil være tilstede. 
 
Der skal være en motivation for at kombinere og udveksle viden. Udover 
forventningen om værdiskabelse skal både afsender og modtager af viden have 
følelsen af, at tiden og energien de bruger på at kombinere og udveksle viden er 
nyttigt. Mangel på motivation vil være en barriere for at bruge ny viden. 
 
Sidst men ikke mindst skal evnen til at kombinere viden være tilstede. Selvom der er 
adgang, og der er en forventning om værdiskabelse samt motivation, skal evnen til at 
kombinere viden være tilstede. Denne forudsætning bygger i høj grad på, at 
eksisterende viden skal være tilstede i eller omkring virksomheden. 
 



Når disse fire forudsætninger er opfyldt dannes ny viden gennem kombination og 
udveksling, se figur 3. 
 

 
Figur 3: Kombination og udveksling af viden er to mekanismer for dannelse af ny 
viden/intellektuel kapital Fire forudsætninger har indflydelse på disse to mekanismer 
[3]. 
  
 

Virksomhedens sociale kapital og dannelse af viden 
En undersøgelse [4] i en dansk konsulentvirksomhed viser sammenhængen mellem 
elementerne af tillid og retfærdighed (virksomhedens sociale kapital) på de fire 
forudsætninger for dannelse af viden. Konsulentvirksomheden er kendetegnet ved, at 
deres forretningsgrundlag er baseret på et højt niveau af viden og kontinuerlig 
dannelse af ny viden. 
 
Resultatet viser, at alle elementerne af tillid og retfærdighed (se figur 1) har 
indflydelse på to eller tre af forudsætningerne for dannelse af viden (se figur 3), på 
nær vandret tillid, der ikke er signifikant korreleret med nogen af forudsætningerne. 
Når man iagttager den indbyrdes styrke af elementerne i virksomhedens sociale 
kapital, er den informative retfærdighed specielt indflydelsesrig sammen med lodret 
tillid, institutionel tillid og interpersonel retfærdighed. Se figur 4. 
 



 
Figur 4: Indflydelsesrige elementer i konsulentvirksomhed baseret på 
regressionsanalyse [4]. 
 
 
Undersøgelsen viser tydeligt, at virksomhedens sociale kapital har indflydelse på 
dannelse af viden gennem de fire forudsætninger i en videnbaseret virksomhed. For at 
opretholde den konkurrencemæssige fordel gennem innovation, skal tillid og 
retfærdighed integreres i ledelsesstilen og virksomhedskulturen. Specielt er den 
informative retfærdighed en vigtig resurse, altså at den rette information er 
tilgængelig på det rette tidspunkt. 
 

Ledelsesmæssig betydning – hvad kan man gøre? 
Hvis videnbaserede virksomheder skal styrke konkurrenceevnen er social kapital et af 
de håndtag, der kan betjenes. Investering i social kapital kan med fordel foretages 
gennem investering i informativ retfærdighed, interpersonel retfærdighed, lodret tillid 
og institutionel tillid. Dermed er det i høj grad en ledelsesmæssig opgave at 
iværksætte initiativer, der styrker disse faktorer.  
 
Medarbejderinddragelse er nøglen til at identificere de mest værdifulde initiativer for 
virksomheden i relation til forbedring af virksomhedens målsætning angående 
informativ retfærdighed, interpersonel retfærdighed, lodret tillid og institutionel tillid. 
For at sikre, at indsatsområder identificeres og kontinuert forbedres er det essentielt 
med regelmæssig evaluering af virksomhedens sociale kapital. En måde at sikre 
regelmæssige gennemsyn af virksomhedens sociale kapital er gennem årshjulet for 
styrkelse af den organisatoriske sociale kapital, se figur 5. 
 



 
Figur 5: Årshjul for styrkelse af den organisatoriske sociale kapital. 
 
 
1. Kortlæg niveauet af tillid og retfærdighed 
De enkelte elementer af tillid og retfærdighed skal kortlægges, så indsatsområder med 
lave niveauer bliver tydelige. Et højt niveau af f.eks. lodret tillid er ikke nødvendigvis 
ensbetydende med et højt niveau af institutionel tillid. Derfor skal indsatsområder 
tydeliggøres. Et spørgeskema der sendes rundt i afdelingen eller virksomheden vil 
kortlægge tilliden og retfærdigheden. Se www.effektivitet.dk/medlemsblad for 
nærmere information.  
 
2. Inddrag medarbejderne 
Når indsatsområderne er identificeret skal medarbejderne inddrages. Måske er 
indsatsområdet en selvfølgelighed for medarbejderne, men ikke for ledelsen etc. 
Derfor skal input fra medarbejderne allerede nu ligge til grund for en handlingsplan. 
Offentliggør indsatsområderne en uge før et møde, hvor alle medarbejdere kan give 
input. Faciliter denne proces med en workshop, evt. med konsulenter der ikke er fra 
virksomheden, så lederens autoritet ikke dæmper medarbejdernes input. 
 
3. Formulér handlingsplanen 
Handlingsplanen bygger på de identificerede indsatsområder fra pkt. 2, og skal 
konkret forklare hvad der skal gøres for at løfte niveauet af disse. Afhængigt af 
medarbejdernes input og indsatsområderne kan der indføres forskellige tiltag. 
 
Opfattelsen af informativ retfærdighed kan styrkes ved at have en klar strategi for 
tilgængeligheden af information, f.eks. fællesdrev, fora, opslagstavler, møder o.l. Det 
er vigtigt, at strategien passer til virksomhedskulturen, f.eks. kan det virke 



kontrollerende og styrende, at alt information skal formuleres på skrift, eller det kan 
være alt for tilfældigt hvis det kun er over kaffemaskinen at informationen skal deles. 
Strategien skal under alle omstændigheder være tydelig for alle involverede og bør 
evalueres løbende. 
 
Lodret tillid kan faciliteres gennem jævnlige forventningsafstemninger mellem 
medarbejdere og ledelsen. Hvis der ikke er forventningsafstemning, kan lederen have 
for høje og urealistiske forventninger til medarbejderne, der kommer til udtryk 
gennem uopnåede mål og deraf mistillid til dem. Omvendt kan medarbejderne have 
en følelse af ikke at blive hørt og opbygge deres egen modarbejdende agenda. Ved 
løbende forventningsafstemninger mellem medarbejdere og ledelse skabes der et 
tillidsforhold. 
 
Institutionel tillid bygger ofte på tilliden til den øverste ledelse. På samme måde som 
ved den lodrette tillid til den nærmeste ledelse faciliteres den institutionelle tillid 
gennem forventningsafstemning med den øverste ledelse. F.eks. ved at medarbejderne 
har indflydelse på strategien for virksomheden eller i det mindste bliver hørt i 
processen. 
 
Interpersonel retfærdighed faciliteres gennem respekt og anerkendelse af individet. 
Der skal være en respektfuld omgangstone på tværs af alle niveauer, afdelinger, 
anciennitet o.l. Team-building i alle dens afskygninger er et værktøj for at opnå 
interpersonel retfærdighed på arbejdspladsen. 
 
4. Eksekver handlingsplanen 
I denne kritiske fase skal ord laves til handlinger. Prioriter handlingsplanen højt og 
udfør praktiske handlinger, f.eks. hvis der skal oprettes et virtuelt mødested på 
intranettet eller opsættes en tavle etc. Udnævn en projektgruppe der har ansvaret for 
eksekveringen af handlingsplanen. 
 
5. Evaluer 
Inden processen starter igen er det vigtigt, at den udførte plan evalueres. Har det haft 
den ønskede effekt? Er handlingsplanen opfyldt? Denne fase har en naturlig overgang 
til næste runde, hvor tillid og retfærdighed måles igen og ligger til grund for 
evalueringen og nye indsatsområder. 
 

Afslutning 
Det er er vigtigere end nogensinde, at vi finder nye tilgange til den 
konkurrencemæssige fordele i den globale verden. Vi må erkende, at Danmark ikke er 
et produktionsland, og med off-shoring af arme og ben, må vi finde andre måder at 
konkurrere på. Den organisatoriske sociale kapital styrker i denne forbindelse den 
konkurrencemæssige fordel. 
 
Trods Danmarks høje niveau af organisatorisk social kapital er det nødvendigt, at der 
kommer fokus på kontinuerlig styrkelse af denne. Niveauet er unikt for Danmark og 
er samtidig en resurse i den globale konkurrence. Men det er også en resurse, der 
kræver investering for ikke at miste inerti. Integrering af tillids- og 
retfærdighedselementer i virksomhedens strategi er en tilgang for styrkelsen. 
 



Ansvaret for udviklingen af den organisatoriske sociale kapital i Danmarks 
virksomheder ligger hos lederne. I har ansvaret for at Danmarks unikke niveau styrkes 
og bruges i den globale konkurrence. Men samtidig har I også et kæmpe 
videnpotentiale der blot ligger og venter på at blive åbnet for. Lad os gå fra at være en 
arbejdsstyrke til at være en innovationsstyrke og vise hvem vi er i den globale verden. 
 
Hvis du er interesseret i mere information omkring virksomhedens sociale kapital og 
dannelse af viden er du meget velkommen til at kontakte os. 
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[Sæt nedenstående i farvet boks] 
 
Kommentar fra redaktøren 
Effektivitet bringer rigtig mange artikler om Lean og har i de seneste numre diskuteret 
fordele og udfordringer ved standarder. Lean anvendes bedst, hvor produktionen er 
karakteriseret af et vist volume og en vis grad af standardiseret repetition i 
værdiskabelsen. I sådanne sammenhænge er det måske i højere grad overholdelse af 
standarder end brug af den sociale kapital, som for den gennemsnitlige virksomhed er 
i fokus. Denne artikel giver et indblik i nogle af mulighederne for forbedret 
produktivitet i virksomheder, der primært lever af vidensproduktion frem for fysisk 
produktion, men måske budskaberne også kan anvendes i organisationer med 
traditionel produktion eller administration. At Effektivitet bringer denne artikel er 
samtidig et udtryk for, at Effektivitet er meget interesseret i fremover at gøre endnu 
mere ud af virksomheders udfordringer inden for vidensproduktionen. Den skal jo 
også være effektiv. 
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