
    

Mejeribrugets SamarbejdsForum     

Mejeribrugets SamarbejdsForum sekretariat | DI | 1557 København V. | 3377 3925 

 

Social kapital – Relationer der skaber produktivitet, kvalitet og trivsel 
Grundtanken i social kapital er, at man ved at opbygge og udnytte stærke relationer i 
virksomheden kan gavne kvalitet og effektivitet - og samtidig styrke trivsel og godt arbejdsmiljø. 
 
Samabejdskonsulenterne tilbyder inspiration og sparring på indsatser der kan styrke den sociale 
kapital på arbejdspladsen. 

➢ Viden om Social Kapital. Hvad er det? Hvorfor kan det være en gevinst at arbejde med 
Social Kapital? Hvordan kan I – i praksis – få Social Kapital i fokus? 

➢ Hvordan er jeres sociale kapital? Kortlægning – få et billede af hvor jeres organisation har 
brug for at udvikle sig 

➢ Udvikling af tillid, retfærdig og samarbejdsevne – et fælles ansvar på flere niveauer 
➢ Handlinger der målrettet øger tillid, retfærdig og samarbejde i relationen:    a) 

teams/faggrupper, b) mellem teams/faggrupper, samt c) mellem medarbejdere og ledere 
(på flere niveauer). 

➢ Roller og ansvar: Ledelsen, SU og de tillidsvalgte har alle en vigtig rolle i arbejdet med social 
kapital. 

➢ I gang med Social Kapital - Introduktion og praktisk afprøvning af værktøj til hvordan I kan 
arbejde Social Kapital i praksis. 

➢ Ledelse med social kapital – operationel ledelse, de fire ledelsesopgaver 
➢ Social Kapital som et værktøj til at løse udfordringer/konflikter i samarbejdet mellem 

ledelse og medarbejdere. 
 
Tydeligt udbytte af god Social Kapital: 

• Social kapital kan ses på bundlinjen (jf. nedenstående). 

• Social kapital styrker løsning af kerneopgaven. 

• Social kapital skaber større effektivitet. 

• Social kapital øger videndeling og innovation. 

• Social kapital skaber større trivsel blandt medarbejdere.  

Tilbuddet om konsulentbistand kan også vederlagsfrit tilbydes virksomheder, der ikke har nedsat 
et formelt samarbejdsudvalg.  
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