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Hvad er social kapital? 

•Social kapital 
•er de ressourcer, der findes i relationerne mellem 
medarbejdere på en arbejdsplads  
 

•kan bidrage til at forbedre effektiviteten i produktions-
processerne og medarbejdernes engagement og trivsel i 
arbejdet 



Social kapital optræder i fire 
former 

•Social kapital inden for teams  

•Social kapital mellem teams 

•Social kapital i forhold til den nærmeste ledelse 

•Social kapital i forhold til arbejdspladsen som 
helhed 



Projektets formål 

•Hvordan social kapital kan udvikles i industrielle 
virksomheder 
 

•Hvorvidt forbedringer af den sociale kapital kan 
medvirke til at forbedre 
•effektiviteten i produktionsprocesserne og 
•medarbejdernes trivsel og engagement i arbejdet 
 



Projektets aktiviteter 

•Der var ca. 70 teams på de seks mejerier, der 
deltog i projektet 

•Vi arbejdede med social kapital på Intervention 
Mapping workshops  

•Vi afholdt 38 Intervention Mapping workshops 

•Hver workshop tog ca. 2 timer 

•Der blev udviklet 57 handleplaner om social 
kapital 



Udvikling af social kapital på 
Intervention Mapping workshops 

Hvilke områder af den sociale kapital skal vi fokusere 
på, for at vi som team kan løse vores arbejdsopgaver 
på en effektiv og tilfredsstillende måde?  
 

•Er det den sociale kapital inden for vores team?  

•Er det den sociale kapital i forhold til andre teams?  

•Er det i forhold til vores nærmeste leder?  

•Eller er det den sociale kapital i forhold til arbejdspladsen 
som helhed? 



 

Indsatsområde 
Beskrivelse af 
handleplanen 

  

Tidsplan/deadlines   

Hvordan følger vi op på 
handleplanen? 

  

Hvornår er vi i mål med 
handleplanen? 

  

Hvordan arbejder vi videre 
med den sociale kapital? 

  

Eksempel på handleplansskema 



Eksempel på handleplan: 
Kommunikation mellem to teams 

Udfordring: To teams arbejder tæt sammen. 
Begge teams oplever, at samarbejdet er dårligt 
koordineret 

Løsning: De to teams begynder at deltage i 
hinandens møder og laver klare aftaler om 
koordineringen af arbejdet 

Resultat: Klar forbedring i samarbejdet mellem de 
to teams 

 



Resultater: Udvikling i  
social kapital og engagement 



Udbytte af at deltage i projektet 

•Projektet har bidraget til positive ændringer på 
arbejdspladsen, som fx: 
•Bedre samarbejde 

•Øget dialog 

•Færre konflikter 

•Større åbenhed og villighed til at forstå hinandens 
synspunkter 

 



Sammenfatning 

•Stigning i de fire former for social kapital i de seks mejerier 
i projektperioden 

•Generelt større stigninger i de teams, der har udarbejdet 
handleplaner 

•Ændringer i social kapital hænger sammen med 
engagement, psykologisk velbefindende og selvrapporteret 
produktivitet 

•Implementeringen af handleplanerne har stor betydning for 
handleplanernes gennemslagskraft på arbejdspladsen 

•Der er stor forskel på hvordan de seks mejerier har arbejdet 
med den sociale kapital – og det kan man godt se på 
resultaterne! 

 



Læs mere om projektet 



Tak til 

 

•Arbejdsmiljøforskningsfonden 

•De seks deltagende mejerier  

•Chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Dansk Industri, 
Mejeribrugets Samarbejdsforum og Mejeriindustriens 
Arbejdsmiljøudvalg 

•Samarbejdskonsulent Paw Sjørslev Jensen, Fagligt Fælles 
Forbund og Mejeribrugets Samarbejdsforum  
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