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Universitetsarbejde under pres 

• Høje politiske ambitioner 
– Mindst 25% af en årgang med en universitets-uddannelse 
– Forskning i verdensklasse 

• Begrænsede økonomiske midler 
– Uddannelse af flere for de samme midler på kortere tid 
– Færre faste midler og behov for flere eksterne til forskning 
– Flere midlertidige stillinger 

• Stærkere topstyring og monitorering af performance 

Peter Hasle 



Den traditionelle professionskultur 

VIP: 
• Den enkelte VIP var (næsten) helt selvstyrende 
• Arbejdede traditionelt alene 
• Bestemte selv sin forskning og sin undervisning 
• Få og uklare ydelseskrav 
• Kollegiale demokratiske organer traf beslutninger – når der skulle 

besluttes noget på tværs 
TAP: 
• Servicering af VIP 
• Relativt stort beslutningsspillerum (når VIP blot blev serviceret) 
• Få og uklare ydelseskrav 
• Relativ svag professionel identitet og karriere muligheder 
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Professionskulturen mellem konkurrence og 
samarbejde 

Individualisering 
• CV afgørende for karriere 

– Antal publikationer 
– (Undervisningserfaring)  

• Forelæsninger og vejledninger 
foregår individuelt 

• (men sådan har det næsten altid 
været) 

• Regelmæssige målinger af den 
enkelte forskers leverancer 
– Penge, BFI, STÅ m.v. 

• TAP: begrænsede individuelle 
performance krav 

Kollektivitet 
• Forskning ansøges og gennem-

føres i grupper 
• Integrerede forskningsmiljøer og 

organisatoriske grupper 
– Tiltrækker eksterne midler 
– Skriver flere publikationer 
– Tiltrækker studerende    

• Måske en bevægelse fra studere-
kammeret til samarbejde i grupper 

• TAP: En professsion på vej med 
karriere muligheder og fokus på 
det fælles bedste 
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Udviklingstræk i ledelse og organisation 

• Teknologien overtager rutinearbejde og efterlader arbejdsopgaver 
baseret på skøn 

• Arbejdsopgaverne bliver stadig mere komplekse og kræver stadig 
flere horisontale kontakter 

• De traditionelle styrings- og koordineringsprincipper bliver 
utilstrækkelige: 

– Marked: Køb og salg af produkter og ydelser  

– Bureaukrati: På forhånd fastlagte roller og opgaver  

• Samarbejde som det nye princip: Engagement i opgaven og 
anerkendelse af bidrag til en fælles løsning 

• Paradokset på universiteterne – mere marked og bureaukrati 
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Organisatorisk social kapital  
som muligt svar 

En definition med udgangspunkt i Putnam:  
 
”Virksomhedens sociale kapital er den egenskab der sætter  
organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse  
kerneopgaven” 
 
• En ressource som hver dag får en organisation til at fungere 

• Delvist skjult – på den måde at den tages for givet og ikke plejes 

• Et højt niveau af social kapital er relateret til høj produktivitet, høj 
kvalitet og trivsel blandt medarbejderne 
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De særlige danske forudsætninger giver et 
stærkt udgangspunkt 

• Høj social kapital i samfundet 
– Vi har tillid til hinanden 
– Relativt små sociale forskelle (men voksende) 

• Høj social kapital på danske arbejdspladser 
– Lave spændinger mellem arbejdsgivere og med-arbejdere 
– Traditioner for at samarbejde 
– Aktivt engagement 

• Et stærkt velfærdssamfund  
– Uddannelse og sundhedsvæsen for alle 
– Et social sikkerhedsnet for alle 

 



Peter Hasle European Quality of life survey 2012 

Tillid til andre mennesker i Europa 
Skala 1-10 
Udvalgte lande 



Social kapital og patienttilfredshed  
Afdelinger på et stort hospital i Region Hovedstaden 
Patienttilfredshed 

(Virkelig godt)  
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Der er forskel på sammenlignelige arbejdspladser 
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Arbejdsglæde 

Social kapital 

Folkeskoler i København  

Forskningsprojektet ’Engagement eller  
mistillid i folkeskoler’, www.teamarbejdsliv.dk 
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Virksomhedens sociale kapital  
– en operationalisering 

Samarbejds- 
evne 

Tillid Retfærdighed 

Kerneopgaven 



Har vi en fælles forståelse af kerneopgaven? 



Organiserings- og udviklingsopgaven 

Kerne-
opgaven 

Udviklingsopgaven 

Organiseringsopgaven 



Kerneopgaven på hospitaler 
- Et eksempel 

• Behandling af patienter 
– Fokus på lægen 
– Hvad med plejen og maden? 

• Helbredelse af patienter 
– Hospitaler som helbreder 
– Alle faggrupper bidrager 
– Hvor er patienten som ansvarligt individ? 

• Skabe de bedste muligheder for sundhed 
– Patienten bidrager også til sin sundhed 
– Andre fx kommuner og praktiserende læger bidrager også 
– Bliver fokus mere uklart? 



Uklar kerneopgave på universiteter 

• To delvist overlappende og delvist modstridende kerneopgaver: 
– Forskning: produktion af indtil nu ukendt viden 
– undervisning:  produktion af kandidater som er i stand til at bruge 

deres viden til både det fælles bedst og til deres egen fordel 
• Hver enkelt organisatorisk enhed (institut, sektion, forskergruppe) 

må finde frem til deres egen fælles kerneopgave 
• Et nøglespørgsmål er afgrænsning og prioritering af forsknings- og 

undervisningstemaer 
• Et vanskeligt valg: hvilke forsknings- og undervisningsintereresser 

skal ekskluderes 
• Hver enkelt forsker og TAP må identificere deres eget bidrag til den 

fælles kerneopgave 
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Tillid 

En definition: 
• Accept af egen sårbarhed i forventning om at den  anden ikke 

udnytter sårbarheden 

Tillidsbaseret ledelse: 
• Ledelsen afgiver kontrol til medarbejderne i forventning om at de 

ikke udnytter situationen 

Medarbejdertillid: 
• Medarbejderne accepterer at blive ledet i forventning om at 

ledelse udøves for at varetage det fælles bedste 
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Tillidsspiralen 
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Retfærdighed 

• Distributiv retfærdighed 
– Goder fordeles retfærdigt 

• Proces retfærdighed 
– Det går ordentligt til 

• Informationel retfærdighed 
– Man informeres rettidigt og ordentligt 
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Retfærdige processer 

• Konsistens:  Lige behandling af alle  

• Involvering:  De berørte høres 

• Respekt:  Synspunkter behandles seriøst 

• Synlighed:  Beslutningsprocessen er gennemskuelig 

• Forklaring:  Hvorfor beslutningen blev som den blev, og 
 hvilken konsekvenser den får 

• Ankemulighed:  Unfair og forkerte beslutninger kan omgøres 
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Samarbejdsevne  

Struktur: 
• Netværk  
Relationel koordinering 
• Fælles mål og viden 
• Udveksling af information 
Anerkendelse: 
• Gensidig respekt 
• Både ledelsen og medarbejderne har legitime interesser  
• Man viser aktivt anerkendelse af de andre 
Normer og værdier understøtter samarbejdet fx: 
• Hjælpsomhed 
• Lydhørhed 
• Orientering mod fællesskabet 
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Opbygge social kapital 

Udvikle løsningen af 
kerneopgaven 

Udvikling af samarbejde og fællesskab 



Det samarbejdende universitet 
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Kerneopgaven: 
• Fælles forståelse 
• Forskellige bidrag 

Performance 
• Kvalitet 
• Effektivitet 
• Trivsel 

Processer 
• Flow  
• Value stream mapping 
• Kaizen 

Relationer 
• Relationel koordinering 
• Dialog  
• netværk 

Strukturer 
• Opgavefordeling 
• Procedurer  
• Mål 
• Belønning  
• Møder 
• Information 



Tak for opmærksomheden 

Mere om organisatorisk social kapital 
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