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FORORD
Denne rapport er den fjerde af i alt fire rapporter med resultater fra projektet Systematisk oversigt
over evidens for virkninger af interventioner for forbedring af social kapital. Den systematiske
oversigt er et forskningsprojekt, der er gennemført på det Nationale Forskningscenter for Arbejds‐
miljø (NFA) med støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden.
I denne rapport beskæftiger forskerne sig med forbindende social kapital, som omhandler
ressourcer og samarbejdet i moderne leder‐medarbejder‐relationer. Dette gøres med afsæt i en
nyudviklet dynamisk model for forbindende social kapital.
Følgende forskningsspørgsmål har guidet arbejdet med denne rapport:
1. Hvad karakteriserer den moderne medarbejder‐leder‐relation – og hvordan påvirker leder
og medarbejdere kvaliteten af den gensidige relation?
2. Hvad er forbindende social kapital, og hvilke komponenter indeholder denne form for social
kapital?
3. Hvad betyder de enkelte komponenter for effekter på individ‐, gruppe‐, og organisations‐
niveau?
4. Hvad har betydning for udviklingen af forbindende social kapital på arbejdspladsen, og
hvad kan den enkelte virksomhed gøre for at fremme den?
De øvrige tre rapporter omhandler henholdsvis en ny syntese af teorier om social kapital, samlende
social kapital inden for teams på en arbejdsplads og brobyggende social kapital mellem teams på en
arbejdsplads.
Vi vil gerne takke lektørerne Karen Albertsen, arbejdslivsforsker ved TeamArbejdsliv og Kasper
Edwards, seniorforsker ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) for deres gode og konstruktive
kommentarer til rapporten. Vi vil også gerne takke projektets eksterne partsfølgegruppe fra BAR‐
Industri. Derudover vil vi takke Stig Ingemann Sørensen (NFA) og Peter Dragsbæk (CO‐Industri)
for deres gode feedback på rapporten.
Følgende medarbejder fra NFA har bidraget ved udarbejdelse af enkelte afsnit af rapporten: Katrine
Dinitzen, forskningsassistent. Tak for et rigtig godt samarbejde, Katrine!
Henriette Bjørn Nielsen, Forskningschef
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
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SAMMENFATNING
Introduktion
Begrebet social kapital har i det seneste årti manifesteret sig som et centralt begreb blandt danske
arbejdsmiljøprofessionelle og arbejdsmiljøforskere. Der er en grundlæggende antagelse om, at høj
social kapital på arbejdspladsen har en positiv indflydelse på medarbejdernes engagement og triv‐
sel samt produktivitet. I mange år har man betragtet social kapital i organisationer som et samlet
fænomen, men de senere år er der kommet en stigende opmærksomhed på, at social kapital kan
have forskellig betydning, forskellige udtryk og indeholde forskellige komponenter, alt efter om det
drejer sig om social kapital i teams, mellem teams eller i relationen mellem ledere og medarbejdere.
I den forbindelse er man begyndt at skelne mellem tre typer social kapital:
1. samlende (relationer i teams)
2. brobyggende (relationer mellem teams) og
3. forbindende social kapital (relationer mellem medarbejdere og ledere).
I denne rapport sætter vi fokus på forbindende social kapital. Formålet med rapporten er at
undersøge og beskrive samarbejdet og ressourcerne i moderne medarbejder‐leder relationer for
derigennem at understøtte danske virksomheders strategiske arbejde med at skabe og fastholde et
godt arbejdsmiljø og en effektiv opgaveløsning.
Rapporten er skrevet til arbejdsmiljøprofessionelle og arbejdsmiljøforskere med interesse for det
konkrete samarbejde mellem ledere og medarbejdere. Afslutningsvis i rapporten præsenteres i
appendix nogle refleksionsspørgsmål, som kan drøftes på de enkelte arbejdspladser med henblik på
at skabe opmærksomhed og handlinger rettet mod at forbedre forbindende social kapital.
Metode
Forskningsprojektet tager overordnet afsæt i principper for et scoping review, idet disse er anvende‐
lige ved bredere definerede forskningsspørgsmål, som dem i rapporten her. Rapporten tager
udgangspunkt i reviews og metaanalyser, men inkluderer også teoretiske og empiriske primær‐
studier inden for ledelses‐, organisations‐ og gruppelitteraturen. Et scoping review giver ikke mu‐
lighed for at sammenfatte evidens for konkrete indsatser rettet mod at forbedre den forbindende
sociale kapital. I stedet ønsker vi at kvalificere læserens opmærksomhed i forhold til samarbejde og
ressourcer i moderne leder‐medarbejder‐relationer.
Resultater
I rapporten definerer vi den forbindende sociale kapital som ’De eksisterende og potentielle
ressourcer, der findes i relationerne mellem medarbejdere og ledere på en arbejdsplads, og som
sætter dem i stand til at foretage kollektive handlinger’.
Vi introducerer og udfolder en dynamisk forståelse af forbindende social kapital, der beskæftiger
sig med feedback‐mekanismer og reciprokke sammenhænge mellem komponenter i forbindende
social kapital. Vi viser derudover, at der eksisterer en dynamisk relation mellem den forbindende
sociale kapital, de organisatoriske forudsætninger samt de resultater, som ledere og medarbejdere
opnår sammen. Således vil de resultater, ledere og medarbejdere opnår i fællesskab, kunne påvirke
såvel deres organisatoriske forudsætninger som den forbindende sociale kapital.
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Et gensidigt samarbejde af høj kvalitet mellem ledere og medarbejdere er centralt for at skabe gode
resultater og meningsfulde arbejdsliv i nutidens virksomheder. I rapporten argumenter vi for, at
medarbejdere og ledere må betragtes som aktive deltagere i en gensidig relation, og vi betragter
gensidig aktiv deltagelse som en central forudsætning for forbindende social kapital. Vi viser i rap‐
porten, at nogle af de udbredte ledelsesteorier opererer med en forholdsvis passiv medarbejder‐
position, hvor medarbejdere betragtes som passive modtagere af ledelse fremfor aktive medskabere
af en gensidig og dynamisk relation til ledelsen.
Vi argumenterer for, at man i en skandinavisk kontekst bør betragte medarbejderpositionen ud fra
teorier om medarbejderskab fremfor teorier om følgeskab for derigennem at understrege, at
medarbejdere er aktive aktører i en gensidig relation mellem ledere og medarbejdere – og ikke blot
”udsættes” for ledelse.
Vi viser i rapporten, at kvaliteten af relationen mellem ledere og medarbejdere er vigtige for en ræk‐
ke resultater på individ‐ og organisationsniveau. Med afsæt i litteraturen viser vi, at kvaliteten af
relationen mellem ledere og medarbejdere blandt andet afhænger af, hvilke forventninger ledere og
medarbejdere har til hinanden og ikke mindst – om de oplever, at den anden part lever op til disse
forventninger.
Med afsæt i litteraturen inden for gruppe‐, ledelses‐ og organisationsforskningen peger vi i rapport‐
en på fire komponenter som særligt centrale for forbindende social kapital:
1. kvalitet i relationerne,
2. interaktionshandlinger,
3. fælles vision og
4. organisatorisk tilhørsforhold.
I rapporten viser vi, at alle fire komponenter overvejende hænger positivt sammen med
individuelle og organisatoriske resultater, og vi viser, hvordan de fire komponenter gensidigt
påvirker hinanden. Gennem de fire komponenter viser vi, at forbindende social kapital både er
noget, der gøres, og noget, der opstår som fælles tilstande mellem ledere og medarbejdere.
Diskussion
I diskussionsafsnittet forholder vi os til tværgående temaer i rapporten, og vi reflekterer over mere
overordnede udfordringer og muligheder i begrebet forbindende social kapital. Vi diskuterer be‐
tydningen af, at social kapital har karakter af at være et fleksibelt paraplybegreb, som sammenfatter
centrale begreber og teorier i arbejdsmiljøforskningen. Social kapital kan delvist ses som en aktuali‐
sering og relancering af velundersøgte begreber og teorier snarere end som et helt nyt og selv‐
stændigt begreb. Magt var oprindeligt en central del af den sociologiske udvikling af teorier om
social kapital, men magtperspektivet har i høj grad været fraværende i forskningen i social kapital i
organisationer.
Vi diskuterer magtens betydning for relationen mellem ledere og medarbejdere og for den
forbindende sociale kapital. Vi argumenterer for, at stejle magthierarkier kan vanskeliggøre en
positiv udvikling af forbindende social kapital. Igennem rapporten argumenterer vi for, at det er en
forudsætning for forbindende social kapital, at ledere og medarbejdere begge er aktive deltagere i
en gensidig relation.
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I diskussionen reflekterer vi over, hvorvidt det er tilstrækkeligt at være en aktiv deltager, og vi
peger på, at det er nødvendigt, at deltagerne også er bevidste om og refleksive i forhold til egen
samt den andens position og deres gensidige relation for at øge kvaliteten af den forbindende
sociale kapital.
Vi drøfter afslutningsvis i diskussionsafsnittet, hvilke konsekvenser rapportens relationelle tilgang
til ledelse kan og bør have i forhold til den måde organisationer tænker udvikling og uddannelse af
formelle ledere på. Vi foreslår, at organisationer i højere grad sammentænker udvikling af med‐
arbejdere og ledere, så der i højere grad sættes fokus på deres gensidige relation samt på hvilke
handlinger, de hver især har brug for at kunne forbedre den forbindende sociale kapital.
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SUMMARY
Introduction
Over the last decade the concept of social capital has been considered a central concept among
Danish work environment professionals and researchers. The fundamental idea is that high social
capital in the workplace has a positive influence on the employees’ commitment, job satisfaction
and productivity. For many years social capital in organizations has been viewed as an
undifferentiated phenomenon but in the later years there has been a growing focus on the fact that
social capital may have different meanings, different expressions and different components
depending on whether we talk about social capital in teams, between teams or in the relation
between managers and employees.
Consequently, three types of social capital have been identified:
1. Bonding (relations in teams),
2. Bridging (relations between teams), and
3. Linking (relations between managers and employees).
In this report we focus on linking social capital. The aim of the report is to examine and describe
cooperation and resources in modern employee‐manager relations in order to support the effort of
Danish companies to create and maintain a good work environment and efficient task solving.
The report is aimed at work environment professionals and researchers who take an interest in the
cooperation between managers and employees. At the end of the report some questions for
reflection are introduced which may inspire individual workplaces to focus on actively improving
linking social capital.
Method
The research project is based on the principles for a scoping review as these are applicable to broad
research questions like those in this report. The report is based on reviews and meta analyses but
also includes theoretical and empirical primary studies presented in literature on management,
organization and groups. A scoping review does not allow conclusive evidence for concrete
initiatives to improve linking social capital. Instead we want to sharpen the readers’ attention to
cooperation and resources in modern manager‐employee relationships
Results
In the report we define linking social capital as ‘the existing and potential resources embedded in
the relationship between employees and managers in a workplace enabling them to perform
collective actions’. We introduce and develop a dynamic understanding of linking social capital
which focuses on feed‐back mechanisms and reciprocal connections between components in linking
social capital.
Besides, we show that there is a dynamic relationship between linking social capital, the
organizational conditions and the results that managers and employees achieve together. Thus, the
results managers and employees achieve together have the potential to affect both their
organizational conditions and linking social capital.
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Mutual cooperation of high quality between managers and employees is essential to the creation of
good results and meaningful work life in today’s companies. In the report we argue that employees
and managers must be seen as active participants in a mutual relationship and we consider mutual
and active participation a precondition for linking social capital. In the report we show that some of
the prevalent management theories presuppose a comparatively passive employee position where
employees are seen as passive recipients of management rather than active cocreators of a mutual
and dynamic relationship to the managers.
We argue that in a Scandinavian context the employee position should be dealt with according to
theories of employeeship rather than theories of followership in order to emphasize that employees
are active agents in a mutual relationship between managers and employees – and not only
‘recipients’ of management.
In the report we demonstrate that the quality of the manager‐employee relationship is important for
a number of results on both individual and organizational levels. On the basis of relevant literature
we show that the quality of this relationship among other things depends on the respective
expectations managers and employees have of each other, and not least, if they experience that the
other party lives up to these expectations.
On the basis of literature on group, management and organizational research we identify four
components in the report as particularly important for linking social capital
1.
2.
3.
4.

quality in the relationships
dynamic interaction,
a common vision
a sense of organizational belonging.

In the report we show that all four components affect individual and organizational results
positively and also how the four components affect each other mutually. Through the four
components we show that linking social capital is something that is ‘done’, and something that
arises as shared conditions between managers and employees.
Discussion
In the discussion section we look at interrelated themes in the report and we reflect on more general
challenges and possibilities related to the concept of linking social capital. We discuss the challenge
presented by the fact that social capital functions as a flexible umbrella term that encompasses
central concepts and theories in work environment research. Social capital can be seen partly as the
relaunching and revitalization of already well researched concepts and theories rather than as a
completely new and independent concept.
Power was originally a central part of the sociological development of theories of social capital but
the power perspective has been remarkably absent in research on social capital in organizations.
We discuss the importance of power for the relationship between managers and employees and for
linking social capital. We argue that steep hierarchies may complicate a positive development of
linking social capital. In the report we argue that active participation in a mutual relationship on the
part of both managers and employees is a precondition for linking social capital.
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In the discussion we consider whether being an active participant is sufficient and we indicate that
it is necessary for the participants also to ponder and reflect on their respective positions and
mutual relationship to strengthen the quality of linking social capital.
At the end of the discussion section, we discuss which consequences the relational approach of the
report to leadership/management can and should have for the way organizations plan development
and education of formal managers. We suggest that organizations work harder to integrate the
development of employees and managers to sharpen the focus on their mutual relationship and on
what initiatives they each need to be able to improve linking social capital.
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INTRODUKTION
Begrebet social kapital har i det seneste årti manifesteret sig som et centralt begreb blandt danske
arbejdsmiljøprofessionelle (Hasle et al., 2010; Moltke & Graff, 2014; Moltke & Graff, 2015) og
arbejdsmiljøforskere (Borg et al., 2014; Hasle & Møller, 2007; Hasle et al., 2010; Rugulies et al., 2016;
Olesen et al., 2008; Borg et al., 2014). Antagelsen er, at høj social kapital på arbejdspladsen har en
positiv indflydelse på medarbejdernes engagement og trivsel samt produktivitet. At øge den sociale
kapital er derfor blevet betragtet som en fælles interesse for både ledere og medarbejdere.
I 2008 udgav forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø hvidbogen ”Virksom‐
hedens sociale kapital” (Olesen et al., 2008). En stor del af forskningen og arbejdsmiljøprofessionelle
i Danmark har taget udgangspunkt i den forståelse af social kapital, som præsenteres i denne. I
hvidbogen bliver social kapital defineret således:
”Virksomhedens sociale kapital er den egenskab der sætter organisationens medlemmer i stand til i
fællesskab at løse dens kerneopgave. For at kunne løse denne kerneopgave er det nødvendigt at
medlemmerne evner at samarbejde og at samarbejdet er baseret på et højt niveau af tillid og
retfærdighed” (Olesen et al., 2008, s.8).
Som det ses i definition, betragtes social kapital som bestående af følgende komponenter: Tillid,
retfærdighed og samarbejdsevne (Olesen et al., 2008). Alle tre komponenter er væsentlige, men vi
mener ikke, de er tilstrækkelige til at beskrive social kapital i organisationer.
Derudover er det afgørende at være opmærksom på, at social kapital kan have forskellig betydning,
forskellige udtryk og indeholde forskellige komponenter, alt efter om det drejer sig om social
kapital i teams, mellem teams eller i relationen mellem ledere og medarbejdere.
Da man først begyndte at interessere sig for social kapital i arbejdssammenhæng, betragtede og
målte man typisk social kapital som et samlet fænomen i hele organisationen, som kunne opgøres
med én samlet score. I de seneste år er man begyndt at skelne mellem tre forskellige former for
social kapital, da dette mere præcist indfanger kompleksiteten i de sociale relationer i moderne
organisationer (Borg & Andersen, 2018).
1. Samlende social kapital (Engelsk: ’bonding social capital’), som findes i de relativt tætte
relationer i sociale enheder, såsom arbejdsgrupper eller teams på mere end to medlemmer,
og som er karakteriseret ved direkte og hyppig indbyrdes kontakt og interaktioner.
2. Brobyggende (Engelsk: ʹbridging social capitalʹ), som findes i de mindre tætte relationer
mellem sociale enheder (teams eller afdelinger), og som er karakteriseret af mindre direkte
og mindre hyppig indbyrdes kontakt og interaktioner, som ofte foregår via repræsentanter
eller såkaldte ”brobyggere”.
3. Forbindende social kapital (Engelsk: ʹlinking social capitalʹ), der findes i de hierarkiske
sociale relationer mellem medarbejdere og ledelsen på forskellige niveauer i organisationer.
Denne rapport er den fjerde af i alt fire rapporter fra forskningsprojektet ”Review og formidling af
videnskabelig evidens for betingelser og interventioner til vedligeholdelse og forbedring af social
kapital på arbejdspladsen”. Projektet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden og er gennem‐
ført i perioden 2015‐2017.
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Det samlede forskningsprojekt består af fire rapporter, der er tematiseret som følgende:
I rapport 1 redegør vi for den overordnede teoretiske tilgang til social kapital, som har guidet dette
forskningsprojekt, og som har været vejledende for de tre øvrige rapporter (Borg & Andersen,
2018). Rapport 2 beskæftiger sig med den samlende sociale kapital, mens rapport 3 fokuserer på den
brobyggende sociale kapital.
Rapport 2 og 3 udgives primo 2018. I denne rapport 4 sætter vi fokus på forbindende social kapital,
som omhandler relationen og samarbejdet mellem ledere og medarbejdere. De tre rapporter om de
tre social kapital former adskiller sig i forhold til hvilke komponenter, der inkluderes som særligt
centrale for at forstå og behandle den specifikke sociale kapitalform, der er genstand for den enkelte
rapport.
I moderne komplekse organisationer er relationen mellem ledere og medarbejdere mere dynamisk
og gensidig end i tidligere tiders mere bureaukratiske og hierarkiske organisationer. Som vi skal se i
løbet af rapporten, er et gensidigt samarbejde af høj kvalitet mellem ledere og medarbejdere centralt
for at skabe gode resultater og meningsfulde arbejdsliv i nutidens virksomheder. Det er derfor vig‐
tigt, at vi opnår en bedre forståelse af, hvad forbindende social kapital er og ikke mindst, hvordan
virksomheder kan arbejde strategisk med at forbedre den.
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RAPPORTENS FORMÅL
Formålet med rapporten er at nuancere og diskutere forbindende social kapital i moderne organisa‐
tioner. Vi vil præsentere en dynamisk model for forbindende social kapital, som inkluderer andre
og flere komponenter end tidligere definitioner af social kapital. Vi redegør for, hvordan de enkelte
komponenter påvirker resultater på individ‐ og organisationsniveau. Vi forholder os til, om
forbindende social kapital kan have nogle potentielle bivirkninger, som organisationer bør være
opmærksomme på, hvis de vælger at arbejde strategisk og systematisk med at højne kvaliteten i den
gensidige relation og det gensidige samarbejde mellem ledere og medarbejdere.
Mere præcist har følgende forskningsspørgsmål guidet vores arbejde med denne rapport:
1.
2.
3.
4.
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Hvad karakteriserer den moderne medarbejder‐leder‐relation – og hvordan påvirker
leder og medarbejdere kvaliteten af den gensidige relation?
Hvad er forbindende social kapital, og hvilke komponenter indeholder denne social
kapital form?
Hvad betyder de enkelte komponenter for effekter på individ‐, gruppe‐, og
organisationsniveau?
Hvad har betydning for udviklingen af forbindende social kapital på arbejdspladsen, og
hvad kan den enkelte virksomhed gøre for at fremme den?

HVEM ER RAPPORTEN TIL, OG HVORDAN KAN DEN
ANVENDES?
Rapporten er skrevet til arbejdsmiljøprofessionelle og arbejdsmiljøforskere med interesse for
samarbejdet mellem ledere og medarbejdere.
Rapporten vil ikke give konkrete anvisninger og redskaber til, hvad den enkelte organisation kan
gøre for at fremme den forbindende sociale kapital1. Der er flere grunde til, at vi ikke gør dette i
denne rapport. Den ene grund er, at der stort set ikke er publiceret studier om interventioner
eksplicit rettet mod at forbedre forbindende social kapital. Den anden grund er, at det er yderst
vanskeligt at pege på standardiserede indsatser, der virker i komplekse organisationer alle steder
og til alle tider. Forskningen i organisatoriske interventioner viser, at det er vanskeligt at tage en
intervention, der har været succesfuld i én kontekst og overføre den ukritisk og direkte til andre
kontekster. Der vil i langt de fleste tilfælde være brug for, at indsatsen justeres og skræddersys til
den konkrete kontekst (Aust et al., 2017). Vi håber derfor, at den interesserede læser vil anvende
denne rapport til at opnå en mere kvalificeret og reflekteret forståelse af, hvad der har betydning for
relationen og samarbejdet mellem ledere og medarbejdere. Denne forståelse er vigtig for at kunne
udvikle relevante og tilpassede indsatser for at forbedre den forbindende sociale kapital i den
enkelte virksomhed. Afslutningsvis i rapporten præsenteres refleksionsspørgsmål, som kan drøftes
på de enkelte arbejdspladser med henblik på at skabe øget opmærksomhed og handlinger rettet
mod at forbedre forbindende social kapital.
Vi håber, rapporten kan give inspiration til nye handlinger og tiltag for at styrke relationerne
mellem ledere og medarbejdere.

1

Læsere, der er særligt interesseret i konkrete redskaber til arbejdet med social kapital mere generelt, kan med fordel
orientere sig i den praksisnære guide ”Social kapital - Værdien af samarbejdsrelationer” (Sørensen et al., 2016), som
er udviklet i forbindelse med dette forskningsprojekt. http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/nyheder/arkiv/2016/faastyr-paa-virksomhedens-sociale-kapital-med-ny-guide
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RAPPORTENS OPBYGNING
Rapporten er delt op tre dele, som hver især bidrager til at besvare rapportens forskningsnings‐
spørgsmål. I rapportens første del udfoldes den eksisterende forskning i social kapital og metoden
for denne rapport beskrives. Derefter præsenterer vi vores forståelse af forbindende social kapial,
som især fokuserer på dynamikken mellem ledere, medarbejdere og organisationen, og vi under‐
streger vigtigheden af, at man i højere grad begynder at interessere sig for relationer i organisation‐
er fremfor personer. Vi udfolder en dynamisk model for forbindende social kapital. Modellen er
omdrejdningspunktet for denne rapport, og rapportens øvrige dele udfolder og præsicerer den.
I rapportens anden del går vi i dybden med relationen mellem ledere og medarbejdere. Vi viser, at
der er en tendens til, at medarbejdere bliver betragtet som mere passive deltagere i relationen til
lederen og organisationen. Gennem teoretiske og empiriske studier argumenterer vi for, at vi må
betragte både ledere og medarbejdere som aktive deltagere i en gensidig relation, og at vi i højere
grad må få blik for, at de begge påvirker kvaliteten af relationen gennem komplekse sociale samspil.
I rapportens tredje del går vi i dybden med den dynamiske model for forbindende social kapital,
som rapporten baserer sig på. Vi giver en udførlig gennemgang af de fire udvalgte komponenter,
som vi anser som særlig centrale for kvaliteten af relationen mellem ledere og medarbejdere.
De fire komponenter er: Kvalitet i relationerne, Interaktionshandlinger, Fælles vision og Organisa‐
torisk tilhørsforhold. For hver af komponenterne redegør vi for teorierne bag komponenten og
sammenhængen mellem komponenten og resultater på individ‐ og organisationsniveau, og vi
argumenterer for, hvordan den enkelte komponent hænger sammen med forbindende social
kapital, og hvordan de hænger gensidigt sammen.
Som afslutning på rapporten diskuterer vi rapportens resultater for praksis, herunder hvilke måder
man kan sammentænke udvikling af ledere og medarbejdere i fremtidens virksomheder. Vi præ‐
senterer til sidst nogle refleksionsspørgsmål med afsæt i rapportens tre dele, som vi håber, at ledere
og medarbejdere kan få gavn af at drøfte i fællesskab.

Metode
Forskningsprojektet tager overordnet afsæt i generelle principper for et scoping review (Armstrong
et al., 2011; Pham et al., 2014; Valaitis et al., 2012). Et scoping review er en relativ ny måde at lave
oversigter over forskning på, og der er derfor endnu ikke enighed om fremgangsmåden. I modsæt‐
ning til udvælgelse af litteratur ud fra principper fra et systematisk review (Moher et al., 2009) er et
scoping review mere anvendeligt til bredt definerede forskningsspørgsmål. Et scoping review har
således mulighed for at inkludere flere forskellige studiedesigns og metoder og har derfor mulig‐
hed for at gennemgå flere aspekter og nøglebegreber i litteraturen.
Med andre ord er der mulighed for at give et bredere ’scope’. I nogle tilfælde vil der også
inkluderes grå litteratur (fx bøger skrevet til praktikere, der ikke har været fagfællesbedømt eller
anden videnskabelig bedømmelse). Ved scoping reviews foretages normalt ikke en systematisk
kvalitetsvurdering (Davis et al., 2009; Grant & Booth, 2009). Derfor kan redegørelsen ikke afdække
evidens, der kan bruges til at træffe beslutninger om, fx en bestemt intervention er bedre end en
anden. Derimod kan et scoping review anvendes til at give et overblik over den eksisterende
litteratur inden for et bestemt felt.
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Der har været foretaget litteratursøgninger med følgende søgeord:
Tabel 1. Overblik over søgeord om relationen mellem ledelse og medarbejder
Population
leader* OR
member* OR
follower* OR
employee*

Design
review OR
meta-analy*
OR theor* OR
concept*

Antecedents
organizat* OR
workplace*
work
environment
OR team* OR
company* OR
intervention*

Social capital components
collective action OR interaction OR
cooperation OR coordination OR
cooperation OR collaboration OR trust OR
psychological safety OR emergen* OR
group norm* OR
proactive* OR prosocial* OR
organizational citizen* OR goal* OR core
task* OR organizational motivation OR
collective efficacy OR vision* OR
identification OR identity OR cohesion

Outcomes
well-being OR
satisfaction OR
health
OR productivity
OR effectivity OR
creativity OR
innovation OR
adapt*

Vi har også anvendt de respektive studiers litteraturlister til at afdække litteratur, der ikke er frem‐
kommet ved den systematiske søgning. Der har desuden været en løbende drøftelse om inklusion
og eksklusion af artikler og bøger.

Social kapital i arbejdsmiljøforskningen
Begrebet social kapital er først relativt sent blevet anvendt i relation til arbejdslivet og arbejdsplads‐
er, og først i starten af det 21. århundrede begyndte man at undersøge social kapital i relation til
arbejdspladser (Kouvonen et al., 2006; Kouvonen et al., 2008; Liukkonen et al., 2004; Oksanen et al.,
2008). Da social kapital er et forholdsvis nyt begreb i relation til arbejdspladsen, foreligger der
endnu kun et begrænset antal forskningsstudier, der eksplicit undersøger social kapital i organisa‐
tioner (Hasle P & Møller N, 2005; Hasle & Møller, 2007; Makela et al., 2009; Nilsson et al., 2005;
Truss & Gill, 2009; Rugulies et al., 2016). De fleste studier har undersøgt social kapital i forhold til
forskellige helbredsmæssige udfald på arbejdet ‐ i de fleste tilfælde på individuelt niveau og i en‐
kelte tilfælde på arbejdspladser som helhed (Kouvonen et al., 2008; Kristensen TS et al., 2008;
Liukkonen et al., 2004; Oksanen et al., 2008; Oksanen et al., 2011a; Oksanen et al., 2011b; Oksanen et
al., 2012; Oksanen et al., 2013; Rugulies R et al., 2016; Krackhardt & Hanson, 1993).
Disse undersøgelser peger tilsammen på, at en højere grad af social kapital medfører en lavere
forekomst af forskellige uhensigtsmæssige helbredsudfald såsom ringe selvvurderet helbred, stress
eller sygefravær. Studierne har undersøgt social kapital ud fra forskellige definitioner på social
kapital og i forhold til forskellige udfald. Nogle af disse undersøgelser har undersøgt social kapital
ud fra skalaer om tillid og retfærdighed fra COPSOQ‐II (NFAʹs spørgeskema om psykisk
arbejdsmiljø) (Kristensen et al., 2008; Rugulies et al., 2016) suppleret med nogle spørgsmål om
organisatorisk medborgerskab. Andre forskere har undersøgt den sociale kapital ud fra de data, de
har haft til rådighed, og defineret social kapital som fx social støtte, medarbejderes participation
eller ansættelsesforhold (Liukkonen et al., 2004). Selvom disse empiriske undersøgelser tilsammen
indikerer, at der kan være fordele ved at fremme social kapital på arbejdspladsen, er sammen‐
hængen dog ikke helt entydig, og det er stadig uklart hvilke komponenter i social kapital, der er
associeret med hvilke udfald for hvem (Rugulies R et al., 2016).
I 2014 udviklede Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) et nyt spørgeskema, der
målte social kapital på de tre dimensioner (Borg V et al., 2014), og de foreløbige analyser viser, at
det synes meningsfuldt at anskue social kapital som et flerdimensionelt fænomen. Et studie viser
eksempelvis, at der kan være en høj grad af social kapital mellem medarbejdere i et team, men en
lav grad af social kapital mellem teamet og ledelsen, og at der ligeledes kan være store forskelle på
social kapital i de enkelte teams i samme virksomhed (Borg, 2016; Borg et al., 2014; Borg et al., 2014).
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Trods den mangeårige interesse for social kapital inden for forskellige forskningstraditioner er der
endnu ikke udviklet en fælles definition af social kapital, som der er enighed om. Vi har derfor
truffet et valg mellem forskellige mulige definitioner af social kapital i forbindelse med dette
forskningsprojekt.
Dette forskningsprojekt bygger overordnet på den forståelse af social kapital, som er formuleret af
den amerikanske sociolog James S. Coleman (Coleman, 1987; Coleman, 1986; Coleman, 1988) samt
Bourdieus tilgang (Bourdieu, 1975; Bourdieu, 1979; Bourdieu, 1986) (der kan læses mere om
Colemans og Bourdieus tilgange i dette forskningsprojekts Rapport 1).
Vi definerer social kapital, som følger:
’De eksisterende og potentielle ressourcer, der findes i relationerne i de sociale netværk på
en arbejdsplads, og som sætter de ansatte i stand til at foretage kollektive handlinger’.
Vi har valgt den almene og bredere definition, da den giver os mulighed for at åbne for at under‐
søge de mange og komplekse fænomener, som indgår i og har betydning for alle tre former for soci‐
al kapital i moderne organisationer. Vi har i de enkelte rapporter tilpasset definitionen, så den er
målrettet de typer af relationer, som er genstand for de respektive rapporter. Som det ses i vores
valg af definition, henviser vi ikke til organisationens kerneopgave, som er tilfældet i den tidligere
omtalte definition fra hvidbogen. Vi har i vores definition af social kapital valgt at tage afsæt i det
bredere begreb kollektive handlinger. Dette valg er ikke en afvisning af kerneopgave‐begrebets rele‐
vans og vigtighed. Vi finder i overensstemmelse med tidligere danske publikationer om social kapi‐
tal, at en fælles enighed om kerneopgaven er en vigtig del af social kapital.
Men vores opfattelse er, at kerneopgavebegrebet er for snævert til at indfange de mange komplekse
aktiviteter, der finder sted mellem ansatte i en organisation, og som således også kan have betyd‐
ning for – og være udtryk for ‐ den sociale kapital. Ansatte gør andre aktiviteter og handlinger
sammen, som ikke altid kan henføres direkte til løsningen af kerneopgaven. Det kan fx være
relations‐opbyggende aktiviteter eller udvekslinger af frustrationer over ikke at kunne udføre
kerneopgaven på meningsfulde måder. Vi mener også, at det kan være relevant at være opmærk‐
somme på, at en social enhed – fx et team eller en afdeling – tillige kan anvende den sociale kapital
til at øge eller bevare enhedens magt fremfor at bidrage til en fælles løsning af kerneopgaven.
Af mere positive aktiviteter kan fremhæves, at en organisation også kan anvende den sociale kapital
i organisationen til eksempelvis at udvise social ansvarlighed i forhold til bæredygtig eller udvise
social rummelighed og fx inkludere udsatte på arbejdspladsen. Den sociale kapital kan således
anvendes til kollektive handlinger, der rækker ud over den fælles løsning af kerneopgaven.
I næste afsnit vil vi præsentere vores tilpassede definition samt vores forståelse af forbindende
social kapital, som er karakteriseret ved at være mere dynamisk orienteret end tidligere tilgange til
social kapital.
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FORBINDENDE SOCIAL KAPITAL
Denne rapport går i dybden med forbindende social kapital og adskiller sig især fra de øvrige
rapporter ved at beskæftige sig med relationer på tværs af hierarkiske niveauer, der er karakterise‐
ret ved en asymmetrisk magtfordeling. Vi omformulerer derfor den generiske definition af social
kapital til følgende definition af forbindende social kapital:
’De eksisterende og potentielle ressourcer, der findes i relationerne mellem medarbejdere og
ledere på en arbejdsplads, og som sætter dem i stand til at foretage kollektive handlinger’.
Forbindende social kapital handler om relationer mellem medarbejdere og ledere og ikke om de
enkelte individuelle medarbejdere og ledere og deres personlige egenskaber. Forbindende social
kapital er ikke en egenskab eller en ressource, der tilhører enkeltindivider. Forbindende social
kapital er en egenskab ved de sociale relationer mellem ledere og medarbejdere, og den skabes
blandt andet gennem social interaktion dem imellem. Antagelsen er, at en høj grad af forbindende
social kapital sætter ledere og medarbejdere i stand til bedre at handle, løse opgaver og håndtere
såvel forandringer som den daglige drift på mere glidende, konstruktiv, effektiv og dynamisk vis.
I nedenstående afsnit præsenterer vi vores forslag til en mere dynamisk forståelse af forbindende
social kapital.

Dynamisk forståelse af forbindende social kapital
I den eksisterende forskning i social kapital har man overvejende været optaget af, hvilke effekter
høj eller lav grad af social kapital har på individuelle og organisatoriske resultater og i mindre grad
af, hvordan social kapital opstår, udvikles, og hvilke dynamikker der karakteriserer social kapital. I
denne rapport ønsker vi derfor at udfolde og behandle de dynamiske aspekter ved forbindende
social kapital. Vi har forsøgt at formidle denne dynamik i nedenstående model.
Figur 1. Model af forbindende social kapital

Vores model er inspireret af en model af Burke (Burke et al., 2006), som mere generelt beskriver
dynamikken i relationer i organisationer. Den særligt interesserede læser kan finde en mere detalj‐
eret gennemgang af Burkes model i Rapport 1.
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Med afsæt i litteraturen inden for gruppe‐, ledelses‐ og organisationsforskningen har vi udvalgt fire
komponenter som særligt centrale for forbindende social kapital.
Som det ses i modellen, antager vi, at der er en gensidig vekselvirkning mellem komponenterne, og
at de påvirker hinanden. Dynamikken mellem de fire komponenter er vigtig at forstå: Social kapital
er både noget, der gøres konkret gennem forskellige interaktionshandlinger, og det er også noget,
der opstår som fælles tilstande i form af fx fælles vision og organisatorisk tilhørsforhold. I rapport‐
ens kapitel ”Komponenter i forbindende social kapital” udfoldes de fire komponenter og deres
forudsætninger samt konsekvenser på individ‐ og organisationsniveau.
Vi antager, at forbindende social kapital påvirkes af en række forudsætninger såsom de givne
organisationsbetingelser: Størrelse, organisationsstruktur og ‐kultur, teamorganisering, mål‐
styrings‐ og ledelsespraksisser, produktions‐ og opgavetyper mv. Vores forventning er, at social
kapital også kan påvirkes direkte gennem målrettede indsatser, der er rettet mod en eller flere af de
komponenter, vi anser som centrale for forbindende social kapital.
I overensstemmelse med litteraturen har vi i modellen angivet, at forbindende sociale kapital
påvirker virksomhedens resultater. Resultaterne er både på individ‐ og organisationsniveau og kan
både være arbejdsmæssige: Fx produktivitet, kvalitet, sygefravær samt medarbejderens mentale
helbred og trivsel.
I vores forståelse og model af forbindende social kapital fremhæves de feedback‐mekanismer og
gensidige påvirkninger, som, vi mener, er mellem de enkelte dele. Eksempelvis mener vi, at gode
resultater i form af gode produktionsresultater eller positive målinger i en trivselsundersøgelse i sig
selv kan øge den forbindende sociale kapital, idet det øger medarbejderes og lederes oplevelse af at
have en stærk og kvalitetsfuld relation. Som det ses i modellen angiver dobbeltpilene dynamikken
mellem komponenterne i forbindende social kapital, mellem de organisatoriske forudsætninger og
forbindende social kapital og mellem resultater, forbindende social kapital og forudsætninger for
social kapital. Det er netop denne dynamik og de gensidige påvirkninger, som vi er særligt interes‐
seret i denne rapport, og som vi mener, at tidligere forskningsprojekter om social kapital ikke har
belyst i tilstrækkeligt omfang.
Forbindende social kapital kan både udvikles i en positiv og i en negativ retning. Den kan øges, den
kan vedligeholdes, og den kan smuldre. Relationerne mellem medarbejdere og ledere kan være af
meget varierende kvalitet, og selve organisationen kan være splittet mellem forskellige og til tider
konfliktende normer og tilstande.
En positiv udvikling af den forbindende sociale kapital mellem ledere og medarbejdere er således
på ingen måde givet. Derfor er det også afgørende, at man på arbejdspladser kontinuerligt arbejder
strategisk med at fastholde og forbedre den forbindende sociale kapital.
Som nævnt i indledningen har interessen for social kapital i organisationer været intens det seneste
årti. Men hvad skyldes denne interesse for forbindende sociale kapital mere specifikt? Hvilke
samfundsmæssige og organisatoriske udviklingsprocesser kan forklare dette? Det er nogle spørgs‐
mål vi vil søge at besvare i nedenstående afsnit.
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Fra ledelse af personer til ledelse af relationer
Især i de seneste hundrede år er der blevet udviklet og publiceret mange forskellige teorier om
ledelse, hvad der har været genstand for, at ledelsesforskningen har ændret sig i takt med den
samfundsmæssige udvikling, og hvilke organisations‐ og produktionsformer der har været
udbredte (Elmholdt et al., 2013). Man er gået fra at se ledelse som en nærmest medfødt evne, som
særlig stærke personligheder besidder, til at se ledelse som et professionelt håndværk, der kan og
skal læres, og man er gået fra en hierarkisk forståelse, hvor lederen styrer og forvalter den enkelte
medarbejder til en mere fleksibel og kompleks forståelse af lederens indflydelse, hvor indflydelse er
noget, lederen skal gøre sig fortjent til hos medarbejderne (Elmholdt et al., 2013).
En af de nyeste strømninger inden for ledelseslitteraturen er, at det centrale for ledere ikke er at lede
personer men relationer, og at selve relationen mellem ledelse og medarbejdere skabes af både lede‐
ren og medarbejderne (Uhl‐Bien, 2006; Drath et al., 2008; Day & Miscenko, 2016).
Denne seneste udvikling kan ses som resultatet af et langt kritisk opgør med industrialiseringens
fremherskende ledelsesideal ”Scientific management” (videnskabelig ledelse) (Katzell & Austin,
1992; Kozlowski et al., 2017; Porter & Schneider, 2014).
Inden for scientific management var ledere orienteret imod at standardisere og afgrænse
arbejdsopgaverne på måder, som gjorde det muligt for lederen så enkelt som muligt at overvåge,
styre og kontrollere medarbejderne.
Det har således været forskelligt gennem tiden, hvordan man har forstået lederes opgaver i forhold
til at påvirke medarbejdere, ligesom det har været forskelligt, hvorvidt medarbejdere er blevet for‐
stået som passive modtagere af ledelse eller mere aktive deltagere i gensidige relationer. I næste
kapitel vil vi zoome ind på netop dette aspekt og udfolde henholdsvis lederes og medarbejderes
respektive positioner i deres indbyrdes relation med afsæt i nogle af de mest indflydelsesrige teorier
om ledere og medarbejdere.
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HVORDAN PÅVIRKER LEDERE OG MEDARBEJDERE
HINANDEN?
Forbindende social kapital handler som nævnt om relationen mellem ledere og medarbejdere. Men
for at få en bedre forståelse af relationen, er det nødvendigt også at få en indsigt i de respektive del‐
tagere, der tilsammen skaber, former og udvikler relationen.
I dette kapitel vil vi først forholde os til den position af relationen, der udfyldes af ledere. Dette gør
vi ved hjælp af to af de mest udbredte ledelsesteorier og med afsæt i disse, belyser vi, hvordan lede‐
re kan påvirke medarbejdere. Derefter sætter vi fokus på den position i relationen, der udfyldes af
medarbejdere, og vi diskuterer, om man kan tale om en særlig skandinavisk medarbejderposition.
Litteraturen viser, at relationen mellem ledere og medarbejdere også afhænger af, hvilke forvent‐
ninger de har til hinanden samt sig selv og ikke mindst – om de hver især oplever, at den anden
part lever op til disse forventninger. Vi vil derfor afslutningsvis beskæftige os med de gensidige
forventninger, ledere og medarbejdere har til hinanden, hvor forventningerne kommer fra og hvilke
konsekvenser, de har.

Lederens påvirkning af medarbejdere
I denne rapport betragter vi både medarbejdere og ledere som aktive aktører, og vi har derfor valgt
to teorier, der beskæftiger sig med, hvordan lederen kan påvirke medarbejdernes aktive deltagelse
ved at øge deres handleevner, handlemuligheder og empowerment2, og som ligeledes er interesse‐
ret i relationen mellem ledere og medarbejdere.
Mere specifikt vil vi præsentere to af de mest udbredte ledelsesteorier inden for det, man betegner,
som ’positive’ ledelsesteorier, forstået på den måde, at de fokuserer på, hvordan lederne er med‐
skabere af medarbejdernes indre positive tilstande (fx motivation) og adfærd (fx performance)
(Hoch et al., 2016):
”Positivt lederskab fokuserer på lederens adfærd og interpersonelle dynamik, som øger følgernes tillid og
resulterer i positive resultater, som rækker ud over selve opgaveløsningen, idet følgerne motiveres til at
yde mere end forventet og inspireres til positiv selvudvikling og prosociale adfærdsmønstre” (Hoch et
al., 2016).
De to ledelsesteorier, vi har valgt, er: Transformational leadership (transformatorisk ledelse) og
Leader‐Member Exchange, som begge er blandt de mest velundersøgte ledelsesteorier (Kelloway et
al., 2012). Afsnittet om lederens påvirkning af medarbejdere er hverken udtømmende eller dækken‐
de i forhold til de mange nyere ledelsesteorier, som også kunne være relevante at inddrage (fx
social identifikationsteori, social influence teori, complexity teori, authentic leadership, social
network teori, ledelse som distribueret praksis (Elmholdt et al., 2013)). Vores hensigt er ikke at give
en bred introduktion til mange teorier men derimod at give et indblik i de to mest undersøgte
positive ledelsesteorier.
I det følgende afsnit præsenterer vi teorien om og forskningen i transformatorisk ledelse.

2
Vi har valgt at fastholde det engelske ord empowerment, da det er vanskeligt at finde et dansk ord, der er
tilstrækkeligt dækkende. Empowerment dækker over en øget bemyndigelse, en øget styrke til at handle selv og ofte
også et større ansvar

26

Transformatorisk ledelse
Udviklingen af teorien og de første forskningsstudier om transformatorisk ledelse tog fart fra 1978,
da Burns introducerede begreberne ”transactional leadership” og ”transformational leadership”
(Bass 1999). De to ledelsesstile skal ikke ses som udelukkende hinanden, da de to oftest vil
forekomme samtidigt hos den enkelte leder, men denne vil typisk have præference for en af dem
(Skakon, Nielsen et al 2010).
I dette afsnit fokuserer vi på transformatorisk ledelse, da denne ledelsesstil i højere grad er
associeret med at øge medarbejdernes aktive deltagelse i arbejdet, mens transactional leadership i
højere grad fokuserer på straf og belønning, regler, procedurer og kontrol (Bass 1999).
Ifølge teorien fokuserer transformatoriske ledere på at fremme empowerment hos deres
medarbejdere og udvikle dem til at være involverede og engagerede medarbejdere og teams, som
overskrider egeninteresser:
”Transformatorisk lederskab indebærer, at lederen bevæger følgeren videre end umiddelbare personlige
interesser gennem eksemplarisk Indflydelse (karisma), Inspiration, Intellektuel stimulation og Individualiseret
opmærksomhed. Det højner følgerens modenhed og idealer samt øger interessen for succes, selvaktualisering,
andres trivsel, organisationen og samfundet” (Bass 1999).
De 4 I’er, der refereres til i citatet, kan betragtes som kernen i transformatorisk ledelse, idet den
transformative leder udøver:
•

•

•
•

Inspirerende motivation – lederen formulerer en klar og positiv vision, så medarbejderne
kan se fremtiden for sig og formidler, hvordan målet kan nås. Lederen er en rollemodel i
forhold til dette og udviser beslutsomhed, målbevidsthed og selvtillid.
Individualiseret opmærksomhed og hensyn – lederen sørger for medarbejdernes individu‐
elle udviklingsmuligheder og er opmærksom på deres forskellige behov. Lederen støtter og
coacher medarbejderne i deres udvikling og uddelegerer arbejdsopgaverne, så medarbejd‐
erne kan vokse af dem.
Intellektuel stimulering – lederen opfordrer medarbejderne til at anskue problemer på nye
måder og udvikler medarbejderne til at blive mere kreative og innovative.
Idealiseret indflydelse – lederen fremstår som rollemodel og inspirerer medarbejderne gen‐
nem målrettet adfærd i forhold til ideologiske og til tider ”bigger‐than‐life” tematikker. I de
tidligere tekster og studier af transformational leadership kaldes denne dimension oftest for
karismatisk, men denne betegnelse er blevet forladt og erstattet med idealiseret indflydelse, da
flere påpegede, at betegnelsen ’karismatisk’ i stadig stigende grad blev associeret med fx
flamboyante og kendte personligheder samt med diktatorer som fx Benito Mussolini (Bass
1999).

Transformatorisk ledelsesstil er kendetegnet ved, at ledere arbejder strategisk med relationerne til
medarbejdere, hvorved medarbejderne vil opleve større handleevne og handlemuligheder i forhold
til opgaveløsningen, og ligeledes i højere grad vil bruge lederen som coachende sparringspartner. Et
andet centralt succeskriterium for transformatoriske ledere er, at medarbejderne overskrider deres
egne interesser og i stedet arbejder for de organisatoriske interesser.
I næste afsnit vil vi med afsæt i en række empiriske studier præsentere sammenhængen mellem
transformatorisk ledelse og en række resultater på medarbejder‐, team‐ og organisationsniveau. Vi
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har valgt kort at udfolde sammenhængen mellem transformational leadership og følgende tre resul‐
tater: commitment3, trivsel samt præstationer, da disse resultater er nogle af de mest undersøgte.
Transformatorisk ledelse og commitment
Bass & Riggio angiver i deres bog fra 2006, der sammenfatter en stor del af litteraturen om transfor‐
matorisk ledelse, at denne ledelsesstil synes at have sin stærkeste effekt på medarbejdernes commit‐
ment til lederen og organisationen (Bass & Riggio 2006). Et studie af Kark & Shamir (in Bass & Reg‐
gio 2006 s. 34) viser, at TL både fremmer følgernes identifikation med og commitment til lederen
men også har en positiv effekt på følgernes sociale identifikation med gruppen. Litteraturen peger
på, at transformative ledere skaber en stærk gruppeidentitet blandt medarbejderne, og at denne
gruppeidentitet øger medarbejderes deltagelse i at nå gruppens mål og sætte egne interesser til side
(Nielsen & Daniels, 2016).
Transformatorisk ledelse og medarbejdernes trivsels- og stressniveau
I et review fra 2010 undersøges sammenhængen mellem ledelsesstil samt ledelsesadfærd og med‐
arbejdernes stress‐ og trivselsniveau (Skakon, Nielset et al 2010). 12 studier omhandler transforma‐
torisk ledelse, og denne ledelsesstil er den mest velundersøgte i forhold til medarbejdernes stress‐
og trivselsniveau. I reviewet konkluderes det, at transformatorisk ledelsesstil er associeret med
lavere stress og højere trivsel hos medarbejderne. Transformatorisk ledelse synes primært at have
en indirekte indflydelse på medarbejdernes velbefindende og helbred, idet lederen igennem denne
ledelsesstil skaber et godt arbejdsmiljø, som har positiv betydning for medarbejdernes velbefinden‐
de og helbred. (Skakon, Nielsen et al 2010). Bass & Reggio (2006) redegør for nogle af mekanismerne
bag sammenhængen mellem transformatorisk ledelse og lavt stressniveau.
De peger på, at ledere, der praktiserer transformatorisk ledelse, i højere grad formår at øge
selvtilliden hos medarbejderne. Et senere longitudinelt studie bakker denne mulige sammenhæng
op, idet det finder, at sammenhængen mellem transformatorisk ledelse og medarbejdernes trivsel er
medieret igennem påvirkningen af medarbejdernes self‐efficacy (tiltro til egne kompetencer). Men
måske lige så interessant viser dette studie, at medarbejdernes grad af self‐efficacy faktisk også har
betydning for ledernes mulighed for at praktisere transformational leadership: Jo højere self‐efficacy
– jo bedre mulighed for transformatorisk ledelse (Nielsen & Munir, 2009). Sammenhængen mellem
transformatorisk ledelse og trivsel blandt medarbejderne kan også skyldes, at transformative ledere
som nævnt skaber en stærk gruppeidentitet blandt medarbejderne, og at denne gruppeidentitet
øger sandsynligheden for hjælpe‐adfærd, og at medarbejderne oplever støttende omgivelser, hvor
deres behov bliver mødt. (Nielsen & Daniels, 2016). Dette er i tråd med resultater fra
stressforskningen, der viser, at social støtte er en central buffer mod stress.
Transformatorisk ledelse og præstationer
Transformatorisk ledelse er associeret med øgede jobpræstationer og det at gøre en ekstra indsats
(Hoch et al., 2016; Bass & Riggio, 2006), og flere metaanalyser finder en sammenhæng mellem
transformatorisk ledelse og performance (Hoch et al., 2016; Wang et al., 2011). Sammenhængen
mellem transformatorisk ledelse og performance er størst, når der anvendes subjektive målinger af
performance, men også ved objektive målinger af performance og effektivitet ses der signifikant

3

Vi anvender det engelske ord commitment i rapporten, da det er vanskeligt at finde et dansk ord, der er tilstrækkeligt
dækkende for begrebet. Med commitment menes en oplevelse eller følelse af forpligtigelse, dedikation, loyalitet,
hengivenhed og troskab rettet mod noget – i denne sammenhæng fx organisationen, arbejdsopgaven, lederen eller
teamet.
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sammenhæng. Samme tendenser synes at gøre sig gældende, uanset om der måles på individ‐ eller
gruppeniveau, men der er langt flere studier på individniveau (Wang et al., 2011).
Sammenhængen mellem transformatorisk ledelse og performance kan blandt andet forklares ved
den positive sammenhæng mellem transformatorisk ledelse og commitment samt trivsel, der er
gennemgåede i ovenstående, og desuden sammenhæng mellem transformatorisk ledelse og resul‐
tater som medarbejderes engagement, organisatorisk medborgerskab og tillid til lederen (Bass &
Riggio 2006) (Hoch et al., 2016). Tilstedeværelsen af disse positive tilstande hos teams og enkelt‐
medarbejdere kan således være medvirkende årsager til den positive sammenhæng mellem trans‐
formatorisk ledelse og performance.
Transformatorisk ledelse kan således øge sandsynligheden for positive tilstande og resultater hos
såvel medarbejdere som teams. Det er endnu ikke undersøgt eksplicit, om transformatorisk ledelse
har betydning for forbindende social kapital, men en tese kunne være, at transformatorisk ledelse
øger sandsynligheden for konstruktive og koordinerede interaktionshandlinger mellem ledere og
medarbejdere, og desuden kan øge fælles vision og organisatorisk tilhørsforhold hos ledere og med‐
arbejdere, da de med større sandsynlighed vil opleve, at de arbejder for det samme, og at deres
opgaveløsning er vigtig i en større sammenhæng. Transformatorisk ledelse kan desuden være med
til gennem empowerment‐processen at øge medarbejdernes deltagelsesgrad og positionere dem
som aktive subjekter i relationen.
Men der er i de seneste få år kommet en stigende kritik af transformatorisk ledelse samt en diskus‐
sion af, hvor meget denne ledelsesstil reelt fremmer medarbejdernes deltagelse som aktive subjekter
og aktører i såvel relationen til lederen som i udførelsen af arbejdsopgaverne (Tourish, 2013). Denne
kritik vil vi udfolde i nedenstående, da vi som nævnt finder, at det er en forudsætning for forbind‐
ende social kapital, at både ledere og medarbejdere er aktive deltagere i en gensidig relation.
Bagsiden af transformatorisk ledelse
I dette afsnit vil vi diskutere og nuancere, hvorvidt transformatorisk ledelse øger medarbejdernes
deltagelse som aktive subjekter i relationen til ledere, hvilket ifølge dette forskningsprojekt er en
forudsætning for forbindende social kapital. Vi vil især udfordre, om teorien bag transformatorisk
ledelse reelt anskuer både ledere og medarbejdere som aktive deltagende aktører i en gensidig rela‐
tion.
Dennis Tourish (2013), som er en central kritiker af transformatorisk ledelse, diskuterer i sin bog The
Dark side of transformational leadership en interessant dobbelthed i forhold til empowerment‐begrebet
i litteraturen om denne ledelsesstil (Tourish, 2013). Tourish påpeger, at tendensen i praksis oftest vil
være, at lederen kun giver den grad og form for empowerment, der er hensigtsmæssig for, at med‐
arbejderne mere effektivt kan udføre og eksekvere lederens og organisationens strategi og vision.
Ifølge Tourish er der risiko for, at der bliver tale om pseudo‐inddragelse og pseudo‐aktivering af
medarbejderne. Den transformatoriske leders inddragelse af medarbejderne bliver derfor mere
manipulerende end reelt frisættende og demokratiserende (Tourish, 2013).
Også fortalerne for transformatorisk ledelse peger på, at der kan være et dilemma i, at empower‐
ment af medarbejderne heller ikke må sætte medarbejderne for meget fri, da frisættelse i sig selv
potentielt kan have negative konsekvenser for lederens og organisationens målindfrielse: Den
enkelte medarbejder og teamet som helhed risikerer igennem den øgede empowerment at udvikle
andre mål, interesser og prioriteringer, som potentielt kan sabotere organisationens mål (Bass &
Reggio 2006).
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Kark, Shamir & Chen (2003) har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere og
ledere i banksektoren om sammenhængen mellem transformatorisk ledelse og medarbejdernes
psykologiske afhængighed af lederen (defineret som, at medarbejdernes motivation og selvtillid
afhænger af at modtage anerkendelse og positive tilsagn fra lederen) samt medarbejdernes em‐
powerment (defineret som medarbejdernes følelse af uafhængighed og autonomi samt tillid til at
kunne håndtere udfordringer og præstere succesfuldt) (Kark et al., 2003). De fandt, at transforma‐
torisk ledelse var positivt relateret til såvel medarbejdernes afhængighed af lederen samt deres
oplevelse af empowerment (Kark et al., 2003).
Dette resultat er interessant og kan umiddelbart synes selvmodsigende. Forfatterne bag studiet
peger på, at vi endnu mangler viden om mekanismerne i dette og viden om, hvorvidt følelsen af
afhængighed af lederen er relateret til nogle områder i arbejdet og til nogle specifikke
arbejdsopgaver, mens medarbejderne kan føle sig empowered i relation til andre arbejdsområder og
arbejdsopgaver.
Men man kan også forstille sig, at det er muligt både at føle sig øget empowered ved at indgå i et
succesfuldt fællesskab – samtidig med, at man er klar over, at man er afhængig af andre eller sin
leder for at være en del af dette fællesskab.
En anden kritik, der er blevet rejst mod transformatorisk ledelse, er, at denne ledelsesstil målrettet
arbejder for, at medarbejdere overskrider egen‐interesser og i stedet arbejder for bigger‐than‐life
temaer. Dette kan indebære en risiko for, at medarbejderne forføres og negligerer egne behov (Lee,
2014). Eksempelvis viser et studie om sammenhængen mellem transformatorisk ledelse og med‐
arbejderes sygefravær samt sygenærvær (at gå syg på arbejde), at især sårbare og udsatte med‐
arbejdere risikerer at udvise en for høj grad af selvopofrelse, når de fungerer under en transforma‐
torisk leder.
Studiet viser, at medarbejderne har en øget forekomst af sygenærvær, og at prisen for dette er øget
sygefravær på sigt. En forklaring på dette kan være, at medarbejderne har tilsidesat deres eget
helbred for at bidrage til ”bigger‐than life” målsætninger og efterleve den stærke gruppeidentitet
(Nielsen & Daniels, 2016).
I diskussionen af de negative konsekvenser af transformatorisk ledelse har man teoretisk forsøgt at
skelne mellem ”ægte” transformatorisk ledelse og ”pseudo” transformatorisk ledelse uden dog at
have udviklet målemetoder, der empirisk kan skelne mellem de to former (Nielsen & Daniels, 2016).
Man kan overveje, om konsekvenserne af transformatorisk ledelse også afhænger af graden af den
umiddelbare overensstemmelse imellem medarbejderes mål, interesser og behov og virksomhedens
samt nærmeste leders mål, interesser og behov.
Det kunne i den forbindelse være relevant for fremtidig forskning at undersøge, hvorvidt
konsekvenserne af transformatorisk ledelse er mere positive, når der er sammenfald imellem
medarbejderes, lederes og organisationens mål og visioner.
I næste afsnit vil vi introducere teorien og litteraturen inden for Leader‐Member Exchange, der er en
ledelsesteori, der mere eksplicit beskæftiger sig med gensidigheden i relationen mellem ledere og
medarbejdere.
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Leader-member exchange
Vi vil indledningsvis udfolde centrale pointer fra leader‐member exchange (LMX) teorien. Dernæst
vil vi beskæftige os med, hvilken betydning kvaliteten af relationen mellem leder og medarbejder
har for individer og organisationer – og ikke mindst: hvem af de to aktører i relationen, der har
mest indflydelse på, om relationen er af høj eller lav kvalitet.
Størstedelen af forskningen i LMX fokuserer på relationen mellem lederen og den enkelte
medarbejder, der betegnes som en dyadisk‐relation (en relation mellem to personer) (Graen &
Uhlbien, 1995), og vi vil derfor i de første afsnit overvejende præsentere resultater fra denne del af
forskningen. Afslutningsvis vil vi præsentere det nyeste – og meget spændende ‐ skud på stammen
i forskningen i LMX – nemlig betydningen af differentieringen af LMX‐relationer inden for en
medarbejdergruppe.
Ledelse som et bytteforhold
Forskningen i Leader‐Member Exchange (LMX) har en relationsorienteret tilgang til ledelse og
bliver betegnet som en af de første systematiske ledelsesteorier, der inkluderer medarbejderen i
analyserne af ledelsesprocesserne ud fra en antagelse om, at også medarbejderne påvirker relation‐
en og lederen (Dulebohn et al., 2012) (Schyns & Day, 2010). LMX er grundlæggende en transaktions‐
teori, og den grundlæggende tese er, at lederen udvikler et ”bytteforhold” eller ”udvekslingsfor‐
hold” med hver enkelt af sine medarbejdere (Liden et al., 2006).
Ifølge teorien er det vigtigt for de organisatoriske resultater, at lederen udvikler et udvekslings‐
forhold af høj kvalitet til de enkelte medarbejdere, da begge parter dermed vil give mere, end hvad
jobbet reelt indebærer og kræver (Elmholdt et al., 2013). I et kvalitetsfuldt udvekslingsforhold
udveksler ledere og medarbejdere forskellige aktiviteter og ydelser: lederen tilbyder medarbejderen
fx mentoring, støtte, øget råderum og empowerment i bytte for, at medarbejderne udviser
commitment, engagement og høj performance (Henderson et al., 2009; Elmholdt et al., 2013).
Pointen er, at man ved at tilbyde disse udvekslinger har en forventning om, at den anden part også
vil tilbyde ydelser – ikke nødvendigvis på samme tidspunkt og ikke nødvendigvis i samme form og
af samme type, som den, man selv har spillet ind med ‐, men at man har ”noget” til gode på konto‐
en, når man har brug for det (van Gils et al., 2010).
Det er dog forskelligt for forskellige relationer og forskellige kontekster, hvilke ydelser og
aktiviteter de enkelte medarbejdere og ledere finder betydningsfulde og værdifulde.
Kvaliteten af relationen bliver defineret og undersøgt på forskellige måder inden for LMX‐
forskningen, men der synes at være enighed om, at der er tale om en højkvalitets‐relation mellem
leder og medarbejder, hvis følgende gør sig gældende for begge parter:






En grad af gensidig sympati – de kan lide hinanden.
Loyalitet i forskellige situationer og over tid.
Gensidigt bidrag i forhold til fx arbejdsindsats og støtte.
Fælles værdier.
Respekt – en generel faglig og personlig respekt for hinanden (Schyns & Day, 2010).

Vi vil i nedenstående afsnit se nærmere på, hvilken betydning det har, at relationen mellem ledere
og medarbejdere er præget af højkvalitets LMX‐relationer.
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Betydningen af kvaliteten af relationen
Kvaliteten af relationen har betydning for såvel lederens som medarbejderens adfærd og udbytte af
relationen (Henderson et al., 2009; Liden et al., 2006; Dulebohn et al., 2012): To metaanalyser viser,
at kvaliteten af forholdet mellem lederen og den enkelte medarbejder har betydning for en række
resultater målt på medarbejderniveau:






Adfærdsmæssige resultater (fx opsigelser, performance)
Holdningsmæssige resultater (fx organisatorisk tilhørsforhold, tilfredshed med arbejdet og
lederen)
Perceptuelle resultater (fx retfærdighed, empowerment)
Mentalt helbred (risikoen for udbrændthed)
Rollestatus (fx rollekonflikt) (Dulebohn et al., 2012; Ilies et al., 2007).

Den seneste metaanalyse (Dulebohn et al., 2012) undersøger LMX’s medierende rolle og konklude‐
rer, at det er selve kvaliteten af LMX‐forholdet, der direkte påvirker de ovenforlistede resultater
fremfor den ledelsesadfærd eller ledelsesstil, som lederen anvender.
Studierne inden for LMX‐forskningen peger således på, at en kvalitetsfuld og gensidig relation
mellem medarbejdere og ledere er central for, at organisationen kan indfri nogle af sine målsæt‐
ninger. Men et relevant spørgsmål er, hvad der har betydning for kvaliteten af relationen? Det
spørgsmål vil vi se nærmere på i næste afsnit.
Hvad og hvem påvirker kvaliteten af relationen?
Vi vil i dette afsnit se på, om medarbejderen og lederen har lige stor indflydelse på kvaliteten af
relationen, eller om den ulige magtfordeling mellem medarbejder og leder spiller ind. En meta‐
analyse af Dulebohn et al (2012) peger på, at sidstnævnte er tilfældet.
På baggrund af deres analyser af hvad, der forklarer kvaliteten af relationen mellem medarbejder
og leder, konkluderer forfatterne til metaanalysen følgende:
“Et af de mest interessante resultater af denne undersøgelse var, at lederens adfærd og perception
forklarede de fleste uoverensstemmelser i LMX…...LMX påvirkes i langt højere grad af ledere end af
følgere, og LMX kvalitet påvirkes signifikant af lederen.” (Dulebohn et al., 2012)
Metaanalysen peger på, at lederen især kan fremme kvaliteten af relationen ved at være konsistent i
sine belønningsstrategier, give feedback og anerkendelse af medarbejdernes resultater og anvende
transformatorisk ledelse. Ligeledes synes det at have betydning, hvilke forventninger lederen har til
sine medarbejderes succes, og om lederen formår klart at kommunikere sine forventninger til med‐
arbejderens opgaveløsning (Dulebohn et al., 2012). Metaanalysen viser deslige, at medarbejderen
også har indflydelse på kvaliteten af relationen – om end i mindre grad end lederen ‐ i form af fx
medarbejderens kompetenceniveau, samvittighedsfuldhed, åbenhed samt medarbejderens oplevel‐
se af at have indflydelse på sin situation (Dulebohn et al., 2012).
At ledere tilsyneladende har større indflydelse på kvaliteten af relationen er relevant i forhold til
forbindende social kapital. Det kan indikere, at selvom begge parter kan påvirke den forbindende
sociale kapital, har de ikke nødvendigvis lige stor påvirkningsmulighed.
En række studier peger dog på, at man ikke kan tale om ”kvaliteten” af relationen som et samlet og
entydigt fænomen. De studier, der har undersøgt, om lederen og medarbejderen er enige om kvali‐
teten af deres indbyrdes relation, finder, at korrelationen mellem deres opfattelser er lav til moderat
(Zhou & Schriesheim, 2009; Schriesheim et al., 2001). En analyse af over 10.000 dyadiske relationer
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viser en korrelation på 0.37 mellem leders og medarbejders vurdering af relationen (Sin et al., 2009).
Medarbejderen og lederen er således ikke nødvendigvis enige om kvaliteten af deres relation, om‐
end overensstemmelsen i vurderingen af kvaliteten synes at øges, når relationens varighed og inten‐
sitet stiger (Sin et al., 2009). Trods den vigtige viden om det begrænsede overlap mellem medarbejd‐
erens og lederens opfattelse af relationen, er det kun få studier, der undersøger denne forskellighed
og mulige konsekvenser af denne (Schyns & Day, 2010).
LMX‐forskningen beskæftiger sig som nævnt overvejende med dyadiske relationer og kun
begrænset med relationen mellem leder og medarbejdergruppe (Dulebohn et al., 2012; Gooty et al.,
2012; Henderson et al., 2009). De seneste få år er der dog publiceret enkelte studier, som fokuserer
på, hvordan de enkelte dyadiske relationer mellem lederen og de forskellige teammedlemmer
påvirker teamet samt den enkelte medarbejders oplevelse af egen relation til lederen. I næste afsnit
vil vi udfolde disse nye studier for der igennem at vise, at oplevelsen af kvaliteten i relationen kan
være mere situeret og kontekstafhængig, end man tidlige har tænkt.
Differentiering og konsensus i LMX-relationer
Forskningen i differentieringen af LMX‐relationer sætter fokus på, hvor ens eller forskellig team‐
medlemmernes oplevelse af kvaliteten i relation til lederen er, og hvilken betydning differentiering‐
en (spredningen) i oplevelse af kvaliteten har. Dette er relevant at være opmærksom på, da der er
signifikant varians i medarbejderes vurdering af deres respektive relation til den samme leder
(Schyns & Day, 2010). Eller med andre ord: Medarbejdere oplever forskellig kvalitet i relationen til
samme leder.
Studierne viser, at jo mindre differentiering i oplevelsen af positiv kvalitet i leder‐medarbejder‐
relationer, der findes inden for en gruppe, dvs. jo større overlap, der er mellem medarbejderes
individuelle oplevelse af kvaliteten i deres egen dyadiske relation til lederen, jo højere er gruppe‐
medlemmernes tilfredshed og engagement, og jo bedre er gruppens sammenhold. Modsat dette
fører oplevelsen af stor differentiering i kvaliteten af relationen til lederen til en større risiko for
relationelle konflikter i teamet (Henderson et al., 2009). Men helt entydige og enkle er konsekvens‐
erne dog heller ikke: Hvis teammedlemmer oplever det som uretfærdigt, at en medarbejder mod‐
tager en særlig positiv behandling af lederen, vil gruppen udvikle en negativ opfattelse af den
konkrete medarbejder og reducere kommunikationen med ham eller hende i fx konkrete opgave‐
løsninger. Hvis gruppemedlemmerne derimod oplever, at det er retfærdigt, at en medarbejder
modtager en positiv behandling af lederen, kan denne medarbejder fungere som et attraktivt for‐
bindelsesled mellem lederen og teamet (Henderson et al., 2009).
Ved stor differentiering i LMX‐relationerne ses der også en større tendens til dannelse af
subgrupper og kliker af medarbejdere med henholdsvis høj kvalitet i deres leder‐medarbejder‐
relation og kliker af medarbejdere med lav leder‐medarbejder‐kvalitet (Henderson et al., 2009).
Desto mere afhængige teammedlemmerne er af hinanden i opgaveløsningen, desto større kan de
negative konsekvenser være ved oplevelsen af stor og uretfærdig differentiering (Schyns & Day,
2010). Differentieringen i LMX‐relationer kan således have betydning for den samlende sociale
kapital, der findes inden for et team, og som vi gennemgår i rapport 2.
Men det er ikke kun teamdynamikkerne, der påvirkes af graden af differentiering og konsensus.
Forskningen peger på, at den enkelte medarbejders vurdering af kvaliteten i sin relation til lederen
også afhænger af, hvordan medarbejderen oplever lederens relationer og kvaliteten af disse til de
øvrige medarbejdere i teamet. Medarbejderne sammenligner sin egen relation til lederen med
lederens relation til de øvrige teammedlemmer og vurderer kvaliteten af sin egen relation til
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lederen derefter. Studier i LMX‐differentiering peger dermed på, at medarbejderens tilfredshed
med relationen til lederen er relativ og afhænger af, hvorvidt den enkelte medarbejder oplever
retfærdighed i, hvordan lederen behandler ham eller hende sammenlignet med, hvordan lederen
behandler andre medarbejdere i gruppen (Henderson et al., 2009).
Med udgangspunkt i forskningen i LMX‐differentiering og konsensus synes det således at være for
begrænset (om end stadig relevant) at betragte og undersøge de dyadiske relationer mellem lederen
og den enkelte medarbejder som isolerede fænomener.
I forhold til forbindende social kapital understreger forskningen i LMXbetydningen af det gensidige
udvekslingsforhold mellem ledere og medarbejdere, og vi bliver opmærksomme på, at det kan
være forskelligt i forskellige relationer og i forskellige kontekster, hvad der betragtes som relevante
”gaver” og ydelser at udveksle i relationen. LMX‐forskningen peger desuden på, at både med‐
arbejdere og ledere påvirker kvaliteten af relationen, men at lederen synes at have større påvirk‐
ningsmulighed.
En anden vigtig pointe fra LMX‐forskningen er desuden, at det kan have betydning for ressour‐
cerne og samarbejdet i relationen mellem medarbejder og leder, hvordan medarbejderen oplever de
andre teammedlemmers relation til lederen. Tilfredsheden med relationen til lederen kan betragtes
som relativ, og forbindende social kapital er måske mere situeret og relativ, end man traditionelt
tidligere har beskrevet den.
Vi vil afslutningsvis i næste afsnit kort samle op på, hvorvidt de to gennemgåede ledelsesteorier
positionerer såvel medarbejdere som ledere som aktive aktører i relationen.

Ledelsesteoriernes positionering af ledere og medarbejdere som
aktive aktører
I de foregående afsnit har vi i kort form redegjort for to af de mest indflydelsesrige positive
ledelsesteorier. Disse understreger betydningen af relationen mellem leder og medarbejder for en
række relevante resultater. De to teorier har samtidigt deres begrænsninger. Teorien om trans‐
formatorisk ledelse indeholder nogle begreber til at forstå, hvorledes ledelsen kan påvirke med‐
arbejderne på måder, der kan bidrage til, at organisationen bliver mere produktiv og frembringer
bedre resultater, samt at medarbejderne potentielt trives bedre.
Men teorien medtænker kun i begrænset omfang gensidigheden i relationen mellem medarbejdere
og ledere. Teorien handler overvejende om, hvad den enkelte leder gør, og hvorledes dette påvirker
de enkelte medarbejdere. Kun en mindre del af undersøgelserne og teorien handler om, hvordan
også medarbejderne og teamet påvirker relationen til lederen. Med afsæt i denne rapports forståelse
af forbindende social kapital kan teorien kritiseres for at positionere medarbejderne som for passive
modtagere af ledelsens påvirkninger.
Leader‐Member‐Exchange (LMX) teori fokuserer i højere grad på relationen mellem ledere og med‐
arbejdere som gensidig. Men trods at relationen i teorien fremhæves som et gensidigt bytteforhold
mellem aktive aktører, er størstedelen af de empiriske studier inden for LMX‐tværsnitsstudier som
anvender målemetoder, der reelt ikke indfanger den egentlige udveksling og reciprocitet mellem
leder og medarbejder, som teorien peger på som central (Bernerth et al., 2007; Ferris et al., 2009). En
anden begrænsning i LMX‐forskning er, at den primært handler om dyadiske relationer, og endnu
kun i begrænset omfang beskæftiger sig med relationen mellem ledere og medarbejderteams.
I de følgende afsnit vil vi introducere nogle teorier og studier, der positionerer medarbejderen som
en aktiv fremfor passiv aktør og deltager i relationen til lederen og i organisationen som helhed.
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Dette gør vi gennem teorier om følgeskab og teorier om medarbejderskab. Vi zoomer således i
næste afsnit ind på den anden position af relationen – nemlig medarbejderne, for derefter afslut‐
ningsvis i dette kapital på baggrund af den gennemgåede litteratur at præsentere vores forståelse af
relationen mellem de to aktører.

Den aktive medarbejder: Følgeskab og medarbejderskab
Forskningslitteraturen om ledelse har primært været beskrevet ud fra lederens perspektiv med
særligt fokus på, hvordan lederen påvirker medarbejderne og derigennem skaber resultater i en
virksomhed. I denne tilgang ligger der en implicit antagelse om, at medarbejderne udfører arbejds‐
opgaverne som en reaktion på ledelse. Men der mangler i ledelseslitteraturen et fokus på med‐
arbejdernes perspektiv og position. Hvad gør medarbejderne? Hvordan påvirker de lederen, og
hvordan bidrager de til relationen til ledere? Hvordan omsætter eller ikke‐omsætter de lederes
input til handlinger i praksis?
Formålet med dette kapitel er at give et overblik over to forskellige teoretiske retninger, der beskæf‐
tiger sig med medarbejdere og deres – mere eller mindre ‐ aktive deltagelse i relationen til ledere og
organisationen. Indledningsvis beskæftiger vi os med teorier om følgeskab. Efter at have præsente‐
ret følgeskabsforskningen vil vi forholde os til mulige udfordringer ved at overføre den internation‐
ale litteratur om følgeskab direkte til den danske og skandinaviske kontekst og de heri indlejrede
medarbejderposition. I den forbindelse introducerer vi det skandinaviske begreb ”medarbejder‐
skab”, og vi peger på, at dette begreb måske er i bedre overensstemmelse med den måde, vi i Dan‐
mark tænker medarbejdere og relationen mellem medarbejdere og ledere på.

Følgeskab
Den videnskabelige litteratur om følgeskab består primært af teoretiske artikler, hvorfor afsnittet
overvejende er baseret på sådanne kilder. Interessen for følgeskab dateres ofte tilbage til Kelleys
artikel ”In Praise of Followers” fra 1988 (Kelley R.E., 1988). Susan D. Baker peger dog i sin oversigts‐
artikel over det teoretiske fundament for forskningen i følgeskab på, at der har været strømninger i
forskningen inden 1988, der betragtede medarbejderne som mere aktive end passive (Baker, 2007).
Men trods disse tidligere anslag er forskningsfeltet relativt nyt (Baker, 2007). I nedenstående vil vi
med afsæt i Kelleys artikel redegøre for de mere klassiske forståelser af følgeskab og derefter ud‐
folde nyere teorier om følgeskab.
Tidlige teorier om følgeskab: Fokus på den individuelle medarbejder
De tidlige teorier om følgeskab var individorienterede og beskrev, hvorvidt medarbejderne var
gode eller dårlige følgere ud fra bestemte personlighedstræk eller typologier (Bjugstad et al., 2006;
Follet M.P., 1949; Zaleznik A, 1965). Robert Kelley (1988) påpeger i sin artikel, at den daværende
opfattelse af følgeskab var baseret på mindst tre falske antagelser: 1) At ledere er vigtigere end
følgere, 2) at følgeskab er at gøre, hvad man bliver beordret til, og 3) at følgere er afhængige af
lederen for at få energi, målsætning og talent.
Han slår fast, at en virksomhed er ligeså afhængig af godt følgeskab som af godt lederskab:
”Når det kommer til stykket var Napoleon uden sine hære blot en mand med grandiose ambitioner.
Organisationer står og falder dels med hvor godt deres ledere leder, men dels også med, hvor godt deres
følgere følger” (Kelley, 1988, s. 142).
Kelley (1988) opstillede to dimensioner, der kunne beskrive egenskaber ved følgere: En medarbejd‐
ers grad af selvstændig, kritisk tænkning samt en medarbejders grad af passivitet eller aktivitet
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(defineret som engagement). Ud fra disse to dimensioner kategoriserede han medarbejdere i fem
typer af følgere (figur 2).
1.

2.
3.
4.
5.

Den afhængige følger: ’Får’. Den nedladende betegnelse ’får’ bruges til at betegne
medarbejdere, som har en kombination af passiv deltagelse og ukritisk tænkning.
Eksempelvis vil de kun kunne udføre opgaver, de får besked på og ikke selv tage initiativ
til andre opgaver.
Den konforme følger: ’Ja‐folket’ er kendetegnet ved en lav grad af selvstændig kritisk
tænkning, men en høj grad af engagement.
Den fremmedgjorte følger: er kendetegnet ved en høj grad af selvstændig kritisk
tænkning, men en lav grad af engagement.
Overlevere: har ikke en bestemt måde at følge på, men tilpasser sig alt efter behov.
Den eksemplariske følger: har en høj grad af selvstændig kritisk tænkning samtidig med,
at de har et højt engagement.

Figur 2. Kelleys (1988) fem typer af følgere

Ifølge Kelley er de eksemplariske følgere karakteriseret ved følgende kvaliteter:
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Selvledelse. De er i stand til at lede sig selv. De kan selv tage ansvar og udføre opgaver
uafhængigt af en leders opfølgning.
Forpligtelse og engagement udover egne personlige mål. De er i stand til at engagere sig i
organisationen eller kollegaer ud over, hvad der forventes ud fra en jobbeskrivelse.
Kompetence og fokus: De har højere standarder for egne præstationer end gennemsnittet og
tager selv initiativ til at engagere sig i vedvarende læring og uddannelse.
Mod: De er kendetegnet ved at være troværdige, ærlige, og de er modige, hvis en chef eller
autoritet taler imod deres etiske overbevisninger.

Med udgangspunkt i Kelleys artikel har forskere udarbejdet et kontinuum over følgeskab, som
beskriver forskellen på ”bare” at være medarbejder og være eksemplarisk følger som en udvikling
over tid, hvor hver fase kan afløse hinanden. Hvor Kelley fokuserer på typen af følgeskab som mere
afhængende af individet, så ser Blackshear det mere som en udviklingsproces, hvor den ansatte går
fra at tilbyde sin arbejdsindsats i bytte for løn til at være den eksemplariske følger, der sætter sit
eget ego til side og arbejder for at støtte og følge lederen (Blackshear, 2004).

Kelleys og senere forskere som fx Blackshears fremstilling af medarbejdere som også potentielt
aktive og deltagende har været med til at ændre forståelsen af ikke bare medarbejdere men også af
ledere. De har været med til at gøre op med forestillingen om medarbejdere som passive modtagere
af lederens ordrer og i stedet positionere medarbejdere som mere aktive individer og aktive grup‐
per, der selvstændigt er i stand til at påvirke organisationen. Men de her refererede tilgange til
følgeskab har dog også sine begrænsninger. Man kan eksempelvis udfordre deres implicitte an‐
tagelse om, at typen af følgeskab enten afhænger af bestemte egenskaber i individet eller er et
udslag af et progressivt udviklingsforløb over tid. Som vi skal se i de følgende afsnit, risikerer vi
derigennem at negligere vigtige organisatoriske betingelser, ledelsesstile samt dynamikker i rela‐
tionen mellem medarbejdere og ledere, som kan være afgørende for, hvordan medarbejdere i en
konkret organisation praktiserer følgeskab. Vi mener, det er vigtigt at være opmærksom på, at
organisationen og ledelsen er med til at skabe og forme medarbejderes position og dermed del‐
tagelsesmuligheder og deres handlemuligheder.
En yderligere udfordring i de tidligere teorier om følgeskab er også, at de trækker på ”ledercen‐
triske” teorier (transformatorisk ledelse placeres i denne kategori), der overvejende beskæftiger sig
med, hvordan ledere skaber følgere (Uhl‐Bien et al., 2014). Selvom nogle af disse teorier også
beskæftiger sig med relationen mellem medarbejdere og ledere, placerer de dog stadig lederen i
centrum og betragter ham eller hende som afgørende for, om medarbejderne er motiveret og ud‐
fører sine arbejdsopgaver.
De tidlige teorier om følgeskab har været med til at skabe en opmærksomhed på medarbejdere som
aktive aktører i organisationer, men som nævnt indeholder de også nogle begrænsninger. Vi vil i
næste afsnit præsentere de nyere teorier om følgeskab, der i højere grad positionerer medarbejdere
som aktive og selvstændige aktører i organisationen og i relationen til ledere.

Nyere teorier om følgeskab: Fokus på den gensidige relation
De nyere teorier om følgeskab har øget fokus på, hvordan relationen og interaktionen mellem
ledelse og medarbejdere er forudsætningen for de organisatoriske resultater (Uhl‐Bien et al., 2014).
Antagelsen i de nyere teorier er således ikke, at ledere skaber følgere, som skaber resultater – men i
stedet at ledere og medarbejdere gensidigt påvirker hinanden igennem den gensidige relation og
derigennem påvirker organisatorisk resultatskabelse.
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Susan Baker (2007) har lavet en gennemgang af de teoretiske forudsætninger i den nyere litteratur
om følgeskab og peger på, at følgende fire grundlæggende principper i beskrivelsen af følgeskab
går igen hos forskellige forfattere:
1.
2.
3.
4.

At følgere og ledere er roller, ikke mennesker med iboende egenskaber
At følgere er aktive, ikke passive
At følgere og ledere har et fælles mål
At følgere og ledere skal studeres i konteksten for deres forhold (Baker, 2007).

Som det ses her abonnerer de nyere følgeskabsteorier således ikke på ideen om, at det er individu‐
elle personlighedstræk eller et spørgsmål om modning, der afgør, om man er leder eller følger, –
eller hvordan man er det. Derimod er det roller, som de respektive personer tager på sig og agerer i.
Det understreges, at følgere er aktive deltagere og ikke passive modtagere af ledelse, ligesom den
gensidige forpligtelse og de fælles interesser mellem ledere og følgere sættes i centrum. Det sidste
punkt om, at følgere og ledere må studeres og forstås i den konkrete kontekst, som deres relation
skabes og udspiller sig i, mener vi, er relevant at tage alvorligt. Vi mener især, det er relevant at
forholde sig kritisk til, hvorvidt teorierne om følgeskab kan overføres direkte til en dansk kontekst. I
forhold til udviklingen af den forbindende sociale kapital i organisationer i en dansk kontekst,
ønsker vi at påpege nogle iboende udfordringer i begrebet følgeskab, som, vi mener, er relevante at
være opmærksom på.
Udfordringer i følgeskabsbegrebet
I størstedelen af litteraturen inden for ledelse generelt anvendes betegnelsen ’follower’ (følger) om
medarbejderes position. Som angivet peger især de nyere teorier på, at den eksemplariske og
attraktive følger udviser selvledelse, engagement, forpligtigelse, kompetencer og mod til også at
sige lederen imod. Men stadig – også den eksemplariske følger er i sagens natur ‐ en følger.
En, som følger efter en anden. Og denne ’anden’ er lederen. Som Blackshear (2004) spørger: Hvem
har lyst til at være følger, når ordet giver associationer til at være underordnet og underdanig
(Blackshear, 2004)?
Nogle peger endda på, at den negative oplevelse af denne position allerede udvikles i barndom‐
men, hvor vi opdrages til at aspirere til at være ledere (Blackshear, 2004) – eller man kunne tilføje i
en skandinavisk sammenhæng: opdrages til at være lige og indgå i et samfund med fokus på demo‐
kratiske involverende processer og en relativt lille magtdistance.
Betegnelsen ’følger’ indeholder altså nogle implicitte udfordringer, og flere af forfatterne forsøger i
deres artikler at overkomme disse udfordringer. Ofte refererer forfatterne til andre kontekster, hvor
følgeskabet og værdien af dette er veletableret, vigtigt, positivt og velkendt. Der peges fx på institu‐
tioner som religion, militæret og politiske partier, som ikke ville kunne fungere eller opretholde sig
selv uden veletablerede og disciplinerede følgere, som tror på organisationens mission, vision og
formål, som er villige til at nedprioritere personlige interesser for et større fælles gode, og som er
loyale og fokuserer på helheden (Blackshear, 2004).
Vi mener, det er relevant at forholde sig til, om de internationale teorier om følgeskab og de heraf
afledte tilgængelige positioner for ledere og medarbejdere tager afsæt i (organisations)kulturer, som
er for forskellige ift de (organisations)kulturer, som karakteriserer det danske arbejdsmarked –
selvom der naturligvis kan være stor variation i virksomheder i såvel udlandet som i Danmark.
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Vi vil i nedenstående forholde os til, om medarbejderes position og rolle i en dansk og skandinavisk
kontekst bedre lader sig indfange og forstås gennem teorier om medarbejderskab. Denne præcision,
mener vi, er vigtig i forhold til at forstå indholdet af, muligheden for og betydningen af forbindende
social kapital.

Medarbejderskab
Vi vil i dette afsnit give en indføring i litteraturen om medarbejderskab og afslutningsvis diskutere,
hvilke implikationer det har for forbindende social kapital, om medarbejderne positioneres som
praktiserende følgeskab eller praktiserende medarbejderskab. Der er dog endnu kun begrænset
videnskabelig litteratur om medarbejderskab – idet det er noget, vi oftere taler om end skriver om
(Bertlett, 2011).
Som påpeget er der nogle iboende udfordringer i følgeskabsbegrebet, og nogle forfattere peger
derfor på, at det i skandinavisk sammenhæng kan give mere mening at betegne medarbejdernes
roller og positioner gennem brug af begreber som medarbejderskab, co‐workership eller employeeship
fremfor followership (Kilhammer, 2011; Tengblad, 2010; Velten.J et al., 2008).
Kan man tale om en særlig skandinavisk medarbejderposition?
Det fremhæves ofte, at skandinaviske virksomheder adskiller sig fra andre lande på følgende
punkter: Der er mindre afstand til beslutningstagerne, organisationer er karakteriseret ved at have
forholdsvis flade hierarkiske strukturer, og der praktiseres i højere grad demokratisk ledelse (Velten
2008). Dette skal ses i sammenhæng med det tætte samarbejde mellem arbejdsgiversiden og fagfore‐
ninger, som betegnes som særligt for Skandinavien (Bertlett, 2011). Sørensen, Doellgast og Bojesen
(2015) har i en række komparative studier undersøgt forskellen på medarbejderrollen i skandinavis‐
ke og andre europæiske lande (Sørensen et al., 2015). Deres analyser viser, at skandinaviske med‐
arbejdere har bedre mulighed for aktiv deltagelse på arbejdspladsen, større indflydelse på arbejds‐
opgaver, højere grad af autonomi, mere læringsorienterede organisationsformer sammenlignet med
andre europæiske lande (Sørensen et al., 2015).
Man kan altså overveje, om der er nogle særlige deltagemuligheder og deltagelsesforventninger for
medarbejdere i skandinaviske organisationer sammenlignet med andre lande. Måske er denne
forskel også medvirkende til, at begrebet medarbejderskab ikke nemt lader sig oversætte direkte til
engelsk (Kilhammer, 2011).
En af de primære forskelle mellem litteraturen inden for følgeskab og medarbejderskab er, at med‐
arbejderne i følgeskabslitteraturen ofte beskrives mere normativt – at der er gode og dårlige måder
at praktisere følgeskab på. Ligeledes er den grundlæggende præmis i følgeskabslitteratur typisk, at
hvis lederen skal udføre effektivt lederskab, så skal medarbejderne udføre godt følgeskab, som er i
overensstemmelse med og en afspejling af lederens anvisninger.
I litteraturen om medarbejderskab henvises der i større udstrækning til en mere aktiv og ansvarlig
medarbejderrolle, og medarbejderen beskrives som en aktør, der har mulighed for (og måske endda
pligt til) at påvirke arbejdspladsen og ledelsen (Bertlett, 2011; Tengblad, 2010; Velten.J et al., 2008).
En medarbejder ses som mere end en ansat eller arbejdstager (Kilhammer, 2011). Det er blevet
foreslået, at medarbejderskab er karakteriseret ved to forskellige kompetencer: En psykologisk‐ og
relationsmæssig kompetence samt en teknisk kompetence. Hvor den førstnævnte kompetence går
på de psykologiske kompetencer til at håndtere og navigere i sociale interaktioner, går den tekniske
kompetence på den viden og de konkrete kompetencer, der skal til for at udføre det specifikke
arbejde (Bertlett, 2011). (Johan et al., 2012).
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Derudover karakteriseres medarbejderskab som afhængig af både medarbejdernes og ledernes evne
til at tilpasse og matche deres handlinger til de konkrete arbejdsopgaver og den konkrete situation
(Bertlett, 2011). Et godt medarbejderskab er afhængig af et godt lederskab, og et godt lederskab
afhænger af et godt medarbejderskab. På denne måde er både ledere og medarbejdere med til at
skabe gode eller mindre gode forudsætninger og handlemuligheder for den anden part og deri‐
gennem også for sig selv (Bertlett, 2011).
Således har både ledere og medarbejdere mulighed for at påvirke den anden part og dennes handle‐
muligheder i forhold til relationen og derigennem også påvirke de handlemuligheder, den anden
part stiller til rådighed for en. Som vi tidligere har vist ved hjælp af forskningen i LMX‐relationer,
har medarbejdere og ledere dog ikke nødvendigvis samme mulighed for at påvirke relationens
kvalitet eller indhold.
Anvendelsen af begrebet medarbejderskab fremfor følgeskab har ikke som konsekvens, at lederens
betydning og vigtighed reduceres. Tilfældet er i stedet, at både lederens og medarbejderens roller
forandres, og dermed ændres også deres relation. Medarbejderen positioneres i medarbejderskabs‐
litteraturen til i højere grad selv at planlægge og udføre sit arbejde (som beskrevet inden for
selvledelseslitteraturen), og lederen positioneres til i stigende grad at have til opgave at sætte mål,
facilitere personlig udvikling, skabe gode rammer for arbejdets udførelse og give medarbejderen
mulighed for at deltage i beslutningstagningen, der måske før kun tilhørte lederen (Tengblad 2010).
Det er dog også centralt at være opmærksom på en mulig ”bivirkning” af medarbejderpositionen,
som den formuleres inden for medarbejderskabslitteraturen. Nogle peger på, at denne position kan
øge risikoen for stress, overbelastning hos medarbejderen og en følelse af ikke at kunne leve op til
de organisatoriske krav om performance. Positioneringen af medarbejderen som en aktivt deltag‐
ende aktør med fleksible handlemuligheder indebærer en risiko for ”overansvarliggørelse” af
medarbejderen, som ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med dennes faktiske indflydelse på
arbejdet (Tengblad & Andersen 2007).
Ligeledes peger nogle på, at medarbejderskab måske er for de få, der kan og vil udfylde denne
aktive og engagerede position. Det er relevant at være opmærksom på, at ikke alle medarbejdere
får lige adgang til de positive privilegier i medarbejderskabet. Dette kan fx skyldes, at de varetager
en jobfunktion, som er karakteriseret ved meget standardiserede arbejdsopgaver og lav indflydelse,
ligesom det kan skyldes uvillighed i forhold til at engagere sig aktivt i arbejdet, eller
marginalisering (Andersson & Tengblad, 2007).
Som angivet i ovenstående kan konteksten og kulturen altså have betydning for, hvilke positioner
og relationer ledere og medarbejdere typisk indtager i relation til hinanden. Vi mener, at dette er
relevant at medtænke, når vi skal forstå forbindende social kapital i organisationer. Hvordan man
betragter henholdsvis lederes og medarbejderes position og muligheder for gensidig påvirkning af
relationen, kan have betydning for, hvad man lægger i begrebet forbindende social kapital, og hvor‐
dan, man tænker, at den forbindende sociale kapital kan udvikles og forbedres.
Vi vil derfor i nedenstående afsnit sætte yderligere fokus på lederes og medarbejderes respektive
positioner i deres gensidige relationer. Dette gør vi ved hjælp af forskningslitteraturen om lederes
og medarbejderes implicitte teorier. Som vi skal se, har disse implicitte teorier betydning for, hvad
medarbejdere og ledere forventer af hinanden og af sig selv, og de har ligeledes betydning for,
hvordan de oplever hinanden og deres indbyrdes relation.
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Hvad forventer medarbejdere og ledere af hinanden implicitte teorier
En retning inden for ledelsesforskningen beskæftiger sig med Implicitte LedelsesTeorier (ILT) samt
Implicitte FølgerTeorier (IFT) og deres betydninger for henholdsvis lederens og medarbejdernes
forventninger til, oplevelse af, tilfredshed med samt adfærd i relation til hinanden. Implicit ledelses‐
og følgerteori tager udgangspunkt i kognitionsteoriers pointe om, at individet udvikler kognitive
repræsentationer eller kognitive skemaer om verden, og at disse anvendes til at fortolke og syste‐
matisere omgivelserne med og ikke mindst skabe forventninger til egen og andres adfærd.
I det seneste review af Junger & van Dick (2014) opsummeres de implicitte teorier og funktionerne
heraf som følger:
”Kort sagt repræsenterer implicit‐ledelsesteori de adspurgtes subjektive syn på ledere; implicit‐
følgeskab teorier repræsenterer deres syn på følgere. Folk sammenligner en potentiel leder eller følger
med deres implicitte standarder (benchmark) og handler i overensstemmelse med resultatet af disse
sammenligninger” (Junker & van Dick, 2014)
ILT er individets kognitive skemaer om de træk, evner og adfærd, denne forbinder med ledere,
mens IFT er individets kognitive skemaer om de træk, evner og adfærd, denne forbinder med
følgere (Epitropaki et al., 2013). Forskningen peger på, at vi ofte har udviklet to typer af kognitive
skemaer inden for disse områder: En ”typisk (typical) prototype” og en ”ideal prototype”: Den
typiske prototype dækker over, hvad vi grundlæggende mener, at en typisk (forstået som alminde‐
lig eller gennemsnitlig) leder/følger gør og kan. Den ideelle prototype dækker derimod over vores
opfattelse af og forestilling om, hvad den ideelle leder/følger (ikke) gør og (ikke) kan. Vores ideelle
prototyper kan være temmelig ekstreme og kan måske kun efterleves af ganske få. (Junker & van
Dick, 2014).

Betydningen af implicitte teorier
Vores implicitte teorier og prototyper er oftest tavs viden, og det er sjældent nogle, vi eksplicit for‐
mulerer for os selv eller andre. Vores prototyper påvirker os ofte gennem ubevidste processer, og
de influerer på, hvordan vi opfatter og tænker om den anden og os selv, og hvordan vi handler i
forhold til hinanden (Junker & van Dick, 2014). For eksempel ser vi, at lederens vurdering af med‐
arbejdernes performance i væsentlig udstrækning er farvet af lederens IFT fremfor at være en
egentlig ”objektiv” vurdering af medarbejderens performance.
En undersøgelse viser, at 62 % af variationen i lederes vurderinger af medarbejderes performance
kan tilskrives implicitte teorier – lederen ser så at sige medarbejderen igennem sine implicitte for‐
ventninger til, hvad en god medarbejder gør og kan (Junker & van Dick, 2014). Medarbejdere
rapporterer ligeledes om højere jobtilfredshed, trivsel og tilfredshed med lederen, hvis deres leder
passer til deres implicitte teorier om en god leder (Junker & van Dick, 2014) (Junker & van Dick,
2014; Sy, 2010).
Hvis følgeren matcher godt med lederens ideal‐prototype for en følger, er deres relation signifikant
mere positiv, og lederen vil desuden bedømme medarbejderens performance mere positivt, end
hvis det modsatte er tilfældet. Men udover denne gensidige sammenhæng peger et studie på, at
lederens IFT også direkte påvirker medarbejderens performance, effektivitet og indsats målt ved
objektive målinger: Jo større positive forventninger til medarbejderne jo bedre performance leverer
de. Dette er i overensstemmelse med andre socialpsykologiske studier, der har vist, hvordan nega‐
tive eller positive forventninger til en person eller en gruppe kan få den eller dem til at præstere og
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lære henholdsvis dårligere eller bedre (ofte betegnet som Pygmalion og Golem effekten eller
Rosenthaleffekten) (Junker & van Dick, 2014).
Vi har tidligere beskrevet forskningen i Leader‐Member Exchange (LMX), og vi vil her kort præsen‐
tere nogle relevante pointer fra van Gils, van Quaquebeke & van Knippenberg (2010), som kobler
forskningen i implicitte teorier med forskningen i LMX (van Gils et al., 2010). Deres grundlæggende
tese i koblingen af de to teoretiske retninger er, som følger:
”Kort sagt hævder vi, at jo mere lederen opleves at matche ILT – både med hensyn til egenskaber og
adfærd‐ jo mere synes lederen at bidrage til LMX forholdet” (van Gils et al., 2010)
De fremhæver, at samme mekanisme gør sig gældende for lederens opfattelse af følgerne. Van Gils
og kollegaer argumenterer for, at en væsentlig del af differentieringen og uenigheden om kvaliteten
af LMX‐relationen kan forklares ved forskelle i begge aktørers ILT og IFT. Kvaliteten af relationen
mellem ledere og medarbejdere synes altså at være påvirket af de respektive aktørers opfattelse af,
hvad de selv og den anden har bidraget med til relationen og ikke mindst: hvad og hvor meget, de
mener, man bør bidrage med som henholdsvis leder og medarbejder. Der kan i de implicitte teorier
også være forskellige opfattelser af hvilke ”ydelser”, der er attraktive og relevante at udveksle i
relationen, og hvad værdien er af givne handlinger, indsatser, betingelser, belønninger, etc. i det
gensidige udvekslingsforhold mellem ledere og medarbejdere (van Gils et al., 2010).
Lederes og medarbejderes forventninger til hinanden og sig selv er historisk og kulturelt betingede
(Elmholdt et al., 2013). Vi har før adresseret dette i diskussionen om forskellen på følgeskab og
medarbejderskab, og vi vil forfølge dette spor i nedenstående, hvor vi sætter fokus på kontekstens
og især den skandinaviske kulturs betydning for de implicitte forventninger til henholdsvis ledere
og medarbejdere – herunder også hvilke ”ydelser” i relationen, der kan ses som værende af betyd‐
ning for de eksisterende og potentielle ressourcer i relationen.

Kontekstens og kulturens betydning for implicitte teorier
Indholdet af og formen for de typiske og ideelle prototyper for henholdsvis ledere og medarbejdere
synes at være forskellige i forskellige kontekster og kulturer. De kognitive skemaer og prototyperne
udvikles gennem socialiseringsprocesser og vores tidligere erfaringer med henholdsvis dem, der
bestemmer mere, og dem, der bestemmer mindre i fx familie‐ og venskabsrelationer og undervis‐
ningssammenhænge. Derudover er de også påvirket af vores arbejdserfaringer i forskellige organi‐
sationer og i forskellige positioner, vi har haft erfaringer med at indtage (van Gils et al., 2010). Vores
kognitive skemaer og implicitte teorier for medarbejdere og ledere bliver altså udviklet, aktiveret og
potentielt forandret, når vi møder og interagerer med hinanden (Epitropaki et al., 2013).
I tråd med dette viser forskningen i ILT, at konteksten påvirker medarbejdernes opfattelse og vur‐
dering af ledelse, og at forskellige kontekster aktiverer forskellige ”prototyper” for forventningerne
til, hvad lederen gør og bør gøre (Junker & van Dick, 2014). Det gør sig med stor sandsynlighed
ligeledes gældende, at også lederens prototyper for typiske og ideelle følgere er kontekst‐ og kultur‐
afhængig. Litteraturen viser, at en leder, som har medarbejdere i forskellige lande, kan opleve, at de
forskellige medarbejdere fra de forskellige lande, har forskellige opfattelser af, hvad det vil sige at
være den gode følger og den gode leder, samt hvad der karakteriserer den gode relation imellem
dem (Junker & van Dick, 2014). Et studie, der sammenligner ILT blandt 61 forskellige nationaliteter
konkluderer, at selvom der også er tale om universelle elementer i ITL på tværs af kulturer (især
åbenhed og tillid fremhæves som vigtige ledelseskvaliteter på tværs af kulturer), så er der alligevel
signifikante forskelle, som gør, at det er relevant at tale om forskelle mellem lande (Holmberg &
Åkerblom, 2006). Skandinaviske ledere rapporterer oftere om at være afhængige af deres med‐
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arbejdere og at stole på deres medarbejdere, ligesom skandinaviske ledere også angiver at være
mindre afhængige af formelle regler og deres overordnede end ledere i andre lande (Smith et al.,
2003).
Et kvalitativt studie viser desuden, at skandinaviske ledere opfatter det som vigtigt at agere i for‐
hold til den skandinaviske kultur (fx at spørge medarbejderne og inddrage de tillidsvalgte ved
større beslutninger), både fordi de selv finder det vigtigt, men også fordi medarbejderne og orga‐
nisationen forventer det (Grenness, 2003). Ligeledes er der fx i Danmark også overenskomstmæs‐
sige krav til, at medarbejderne inddrages og deltager i samarbejdsorganer som fx SU og AMU.
Studier peger dog også på, at det ikke nødvendigvis er muligt at tale om én skandinavisk ledelses‐
stil, idet der også er forskelle mellem fx Danmark, Norge, Finland, Island og Sverige (Smith et al.,
2003). I Sverige fremhæves især lederens teamorientering og det at være deltagende som vigtigere
for god ledelse end i de andre skandinaviske lande (Holmberg & Åkerblom, 2006).
Forskningen i implicitte teorier understreger, at hverken ledere eller medarbejdere oplever eller ser
den anden objektivt. Vi er hver især farvet af vores forestillinger om og forventninger til den
”anden”. Det er vigtigt at være opmærksom på dette i forhold til at forstå (u)tilfredsheder og nega‐
tive/positive tilstande i relationen mellem ledere og medarbejdere. Vores gensidige forventninger til
os selv og hinanden kan have betydning for de aktuelle og potentielle ressourcer i relationerne
mellem ledere og medarbejdere – og dermed havde betydning for den forbindende sociale kapital.
Vi mener, at forskningen i de implicitte teorier kan kaste et nyt lys over og udvide vores forståelse
af den forbindende sociale kapital. De kontekstuelle betingelser for og forskelle i forhold til
opfattelsen af god ledelse har generelt ikke fået den store opmærksomhed i den mere traditionelle
ledelsesforskning, selvom studierne inden for implicitte ledelsesteorier peger på, at det har en
betydning (Junker & van Dick, 2014).

Opsummering af relationen mellem medarbejdere og
ledere
I denne rapport forstår vi relationen mellem ledere og medarbejdere som kompleks, gensidig dyna‐
misk og kontekstafhængig. Medarbejdere bliver ikke bare ”udsat” for ledere, og de er ikke blot
passive modtagere af ledelse. Både medarbejdere og ledere må forstås som aktive subjekter –
omend det er afgørende at være opmærksom på, at deres relation ikke er magtligeværdig4. Med
afsæt i dette kapitels gennemgang af centrale teorier inden for ledelse, følgeskab og medarbejder‐
skab argumenterer vi for at betragte relationen mellem ledere og medarbejdere som en gensidig
relation. De har hver især mulighed for at påvirke hinanden, skabe muligheder og betingelser for
hinanden – og ikke mindst for graden og karakteren af den forbindende sociale kapital. Som det ses
i ovenstående gennemgang, kan vores forståelse af medarbejderes og lederes gensidighed i relation‐
en tage sig forskelligt ud alt efter, om vi betragter de to aktører og deres relation igennem følge‐
skabslitteraturen eller medarbejderskabslitteraturen.
Hvordan man betragter henholdsvis lederes og medarbejderes position og muligheder for gensidig
påvirkning af relationen, kan have betydning for både forståelsen og vigtigheden af forbindende
social kapital, og hvordan man tænker, at den forbindende sociale kapital kan forbedres. Graden af
gensidighed kan som vist afhænge af kultur og kontekst, og vi har argumenteret for, at der især i en
skandinavisk kontekst kan være forventning om en relativ større grad af gensidighed. Dette må vi
4

Vi forholder os i diskussionsafsnittet ”Magt og forbindende social kapital” til magtaspektet i relation til forbindende
social kapital.
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også medtænke for at forstå og udvikle den forbindende sociale kapital. Hvis en virksomhed ønsker
at arbejde strategisk med den forbindende sociale kapital og styrke kvaliteten af relationen mellem
ledere og medarbejdere, kan det være vigtigt, at de er mere nysgerrige på de implicitte forventning‐
er ledere og medarbejdere har til hinanden i den konkrete konktekst. Ligeledes kan det være rele‐
vant at drøfte hvilke udvekslinger af ”ydelser” og handlinger, som, de hver især oplever, øger
kvaliteten af den forbindende sociale kapital.
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KOMPONENTER I FORBINDENDE SOCIAL KAPITAL
Social kapital er som nævnt langt overvejende i en dansk sammenhæng blevet forbundet med tillid,
retfærdig og samarbejde om kerneopgaven (Olesen et al., 2008).
Disse temaer, mener vi også, er vigtige for at forstå og beskrive den sociale kapital, og vi udfolder i
nedenstående begreberne tillid og retfærdighed, men vi mener også, at de ikke er tilstrækkelige til
at beskrive og forstå forbindende sociale kapital.
Vi tager ikke betegnelsen ”samarbejde om kerneopgaven” med videre som et eksplicit begreb, idet
vi som tidligere nævnt finder, at ”samarbejde om kerneopgaven” er et relevant – men for snævert et
begreb.
Samarbejdet i organisationer dækker ofte over mere omfattende kollektive handlinger og mere
uklare komplekse processer, end hvad der omhandler samarbejdet om den konkrete kerneopgave.
Vores formål med denne rapport er specifikt at udvikle en dynamisk forståelse af den forbindende
sociale kapital.
Vi har efter gennemlæsning og diskussion af store dele af organisations‐, ledelses‐ og gruppelittera‐
turen identificeret fire komponenter (Kvalitet i relationerne, Interaktionshandlinger, Fælles vision
og Organisatorisk tilhørsforhold), som vi ser som særligt centrale for forbindende social kapital.
Komponenterne har vist sig at være betydningsfulde for leder‐medarbejder‐relationer og en lang
række resultater på individ‐ og organisationsniveau.
Nedenfor ses de fire komponenter og de respektive temaer, de udgøres af.
Vi redegør i denne del af rapporten for hver enkel komponent i den listede rækkefølge.
Lav disse fire punkter i en anden grafisk fremstilling eller så de på anden måde træder frem i teksten
1. Kvalitet i relationerne
o

Tillid og psykologisk sikkerhed

o

Retfærdighed

2. Interaktionshandlinger
o Proaktivitet og handlekompetence
3. Fælles vision
4. Organisatorisk tilhørsforhold
o

Organisatorisk medborgerskab og organisatorisk identifikation
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Vi har tidligere præsenteret vores model for forbindende social kapital, og som det ses i modellen er
vores antagelse, at de fire komponenter indgår i et dynamisk og reciprokt forhold til hinanden.

Vores valg af de fire komponenter skal dog ikke ses som et udtryk for, at vi entydigt konkluderer, at
forbindende social kapital præcist består af de her foreslåede komponenter. En sådan konklusion vil
være præmatur på nuværende tidspunkt, og desuden er relationer mere komplekse, end hvad der
er muligt at indfange i et enkelt forskningsprojekt.
Vores ønske er at give et bedst muligt – men ikke udtømmende ‐ bud på, hvad der har betydning
for samarbejdet og de eksisterende og potentielle ressourcer i relationerne mellem ledere og
medarbejdere.
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KVALITET I RELATIONERNE
Vi vil i dette afsnit sætte fokus på tillid og retfærdighed. Forskningen har vist, at de to begreber er
relateret til hinanden og gensidigt påvirker hinanden (Fulmer & Ostroff, 2017; Colquitt & Rodell,
2011). Vi har valgt at supplere gennemgangen af tillid med begrebet ’psykologisk sikkerhed’, som
er et nyere begreb, der relaterer sig til tillidsforskningen. Vi gennemgår i det følgende afsnit tillid og
psykologisk sikkerhed. Dernæst ser vi i det efterfølgende afsnit på retfærdighed og oplevelsen af
denne.

Tillid og psykologisk sikkerhed
I litteraturen behandles begreberne tillid og psykologisk sikkerhed langt overvejende som adskilte
men relaterede begreber. Vi mener dog, at overlappet mellem de to er så stort, at vi behandler dem
samlet i dette afsnit.

Hvad er psykologisk sikkerhed og tillid?
Vi vil i nedenstående kort præcisere de to begreber samt forskelle og ligheder mellem dem. Derefter
udfoldes betydningen af psykologisk sikkerhed og tillid for en række individuelle og organisatoris‐
ke resultater.

Psykologisk sikkerhed
Ifølge Amy Edmondson, som er en af grundlæggerne af begrebet psykologisk sikkerhed og teorien
bag, indeholder arbejdet fire forskellige psykologiske og identitetsmæssige ricisier, når vi samarbej‐
der med andre. Vi kan blive opfattet som 1) ignorante, 2) inkompetente, 3) negative og 4) forstyrren‐
de (Edmondson, 2003). Følelsen af at blive opfattet som ignorant eller inkompetent kan fx opstå, når
man beder sin kollega eller leder om hjælp eller stiller spørgsmål til dem, og følelsen af at blive
opfattet som negativ eller forstyrrende kan opstå, hvis man påpeger uhensigtsmæssigheder i
teamets opgaveløsning eller kommer med forslag til nye måder at organisere arbejdet på. Disse rici‐
sier kan afholde os fra at byde ind med relevante input.
Hvorvidt vi overskrider disse potentielle ricisier afhænger i høj grad af, om der er en høj eller lav
grad af psykologisk sikkerhed blandt de ansatte (Edmondson, 2003). Psykologisk sikkerhed er en
fælles tilstand blandt tætte kollegaer og i relationerne mellem medarbejdere og ledere, og tilstanden
dækker over en oplevelse af og tro på, at det er sikkert at tage interpersonelle risici (Edmondson,
1999). I psykologisk sikre relationer har medarbejdere og ledere en fælles opfattelse af, at man ac‐
cepterer og respekterer hinanden. Denne sikkerhed gør, at de føler sig sikre ved at dele information‐
er, ideer, viden, usikkerhed og med større sandsynlighed vil hjælpe og støtte hinanden gensidigt.
Dette er alle adfærdsformer, der bidrager til at øge kollektive læringsprocesser og derigennem
performance (Edmondson, 2003; Edmondson & Lei, 2014):
”et psykologisk sikkert arbejdsmiljø muliggør forskellige slags tænkning, kreativitet og risikovillighed
og motiverer til engagement i udforskende og udviklende læring og fremmer således teamets
performance” (Edmondson and Lei 2014).
Et psykologisk sikkert arbejdsmiljø kan ses som fundamentet for, at medarbejderne tør agere
proaktivt i deres arbejde (se senere afsnit om Interaktionshandlinger) (Edmondson & Lei, 2014b).
Det er dog vigtigt ikke at forveksle psykologisk sikkerhed med en tilstand af hygge og afslappethed
i venskabelige relationer mellem kollegaer. Psykologisk sikre relationer er ikke karakteriseret ved
fravær af problemer eller belastende situationer men derimod ved, at problemerne tages i opløbet
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og håndteres gennem løbende produktive diskussioner mellem medarbejdere samt ledere og
medarbejdere (Edmondson, 2003).
Psykologisk sikkerhed er undersøgt både på individuelt niveau, gruppeniveau og organisations‐
niveau. Teoretisk er psykologisk sikkerhed overvejende blevet beskrevet som et gruppeniveau‐
fænomen (Edmondson & Lei, 2014b), men en del af forskningen er lavet på individniveau
(Edmondson, 1999; Frazier et al., 2017d). Psykologisk sikkerhed kan opstå i forskellige relationelle
sammenhænge: Mellem medarbejdere i et team, mellem medarbejdere og ledere og i organisationen
som helhed.
Uagtet hvilket niveau der er tale om, synes nærmeste leder at have betydning for graden af den
psykologiske sikkerhed i de respektive relationelle sammenhænge (Edmondson & Lei, 2014b).
Psykologisk sikkerhed er ikke nødvendigvis lige relevant i alle teams og i alle organisationer.
Psykologisk sikkerhed synes at være særlig vigtig i komplekse organisationer med stor gensidig
afhængighed mellem de ansatte, og hvor der er brug for, at man kontinuerligt lærer og lærer af
hinanden (Edmondson & Lei, 2014b). Derudover peger forskningen på, at psykologisk sikkerhed
også er vigtig i organisationer og teams, der gennemgår forandringer eller usikkerheder som fx
afskedigelsesrunder, som kan mindske medarbejdernes lyst til at ytre deres meninger og komme
med forslag til ændringer.
Tillid
Tillid er et centralt begreb i organisationslitteraturen og ikke mindst i forhold til ledelse (Dirks &
Ferrin, 2002). Tillid indgår fx som en central komponent i flere ledelsesteorier – herunder både
transformatorisk ledelse og LMX (Dirks & Ferrin, 2002). Der findes i litteraturen mange forskellige
definitioner af tillid. Hovedparten af disse er dog enige om, at tillid indeholder følgende to kerne‐
dimensioner: 1) troværdighed og velvillighed – man har tiltro til trustee´s (den tilliden er rettet
mod) intentioner og 2) villighed til at acceptere egen sårbarhed, forstået som villighed til at løbe en
interpersonel risiko (se f.eks. (Mayer & Gavin, 2005; Rousseau et al., 1998).
I litteraturen skelnes der mellem, hvem tilliden er rettet mod (hvem, der er trustee); om det er
kolleger, nærmeste leder eller topledelsen. Det er relevant at lave denne opdeling, da flere studier
viser, at tillid til de forskellige ledelseshierarkier, kan have betydning for forskellige udfald (Dirks &
Ferrin, 2002). Dette vil vi beskæftige os mere med i afsnittet om, hvilken betydning psykologisk
sikkerhed og tillid har for resultater. Fulmer & Gelfand (2012) definerer tillid til nærmeste leder/‐
ledelsen, som følger:
”En psykologisk tilstand, der omfatter villighed til at acceptere sårbarhed, baseret på positive forvent‐
ninger til nærmeste leder/ledelsen. Tilstanden kan enten være fælles for teammedlemmer, eller indi‐
viduel for hver medarbejder” (Fulmer & Gelfand, 2012).
Der er blandt forskere en grundlæggende enighed om, at medarbejderes tillid til nærmeste leder og
tillid til topledelsen kan påvirke hinanden. Men der er ikke enighed om, hvordan denne påvirkning
foregår. Der er udviklet to forskellige teorier om, hvordan denne påvirkning foregår og kan forklar‐
es. Disse kaldes henholdsvis trickle‐up teorien og trickle‐down teorien (Fulmer & Ostroff, 2017). I
den førstnævnte teori argumenterer man for, at medarbejdernes relation til nærmeste leder og deres
tillid til denne har betydning for, om de udvikler tillid til den fjernere topledelse, som de sjældent
har direkte relationer til.
Med andre ord: Hvis medarbejderne oplever, at de kan have tillid til den nærmeste leder, vil de
med større sandsynlighed vurdere, at de også kan have det til topledelsen. I trickle‐down teorien er
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antagelsen derimod, at det i høj grad er medarbejdernes tillid til topledelsen og oplevelse af, at top‐
ledelsen vil behandle dem ordentligt og retfærdigt, der har betydning for deres tillid til nærmeste
leder.
Logikken er her, at hvis topledelsen er ordentlig og retfærdig, så vil topledelsen fremme og forvente
samme adfærd hos mellemlederne, hvormed medarbejderne også kan have tillid til ham eller hende
(Fulmer & Ostroff, 2017). Det mest sandsynlige er måske, at der er tale om to samtidig eksisterende
påvirkningsveje, men det er ikke nødvendigvis sikkert, at de to påvirkningsveje er lige stærke.
Et nyt enkeltstudie viser eksempelvis, at trickle‐up effekter synes at være mest udbredt, og studiet
peger på, at det hovedsageligt er medarbejdernes oplevelse af den nærmeste leders grad af pro‐
cessuel retfærdighed (se afsnit om Retfærdighed for redegørelse af dette begreb), der har betydning
for, om medarbejderne har tillid til nærmeste leder, og om denne tillid spreder sig og forplanter sig
til en tillid til topledelsen (Fulmer & Ostroff, 2017).
Som det kommer til udtryk i ovenstående, er psykologisk sikkerhed og tillid stærkt relaterede,
komplementerende og delvist overlappende begreber (Edmondson, 2003). Men især forskere inden
for psykologisk sikkerhed har søgt at præcisere, hvori forskellen mellem de to begreber og teorier
består. En af de forskelle, der fremhæves, er, at hvor psykologisk sikkerhed fokuserer på de umid‐
delbare og konkrete konsekvenser og reaktioner, der opstår i interpersonelle relationer (fx hvordan
reagerer min kollega, når jeg stiller det konkrete spørgsmål), fokuserer tillid oftere på længere tids‐
horisonter og mere overordnede erfaringer (er min kollega en, jeg kan stole på?) (Edmondson,
2003).
En anden forskel, der fremhæves, er, at:
”Tillid indfanger ens villighed til at være sårbar overfor andre hvorved den har betydning for ens
villighed til at give den anden ’the benefit of the doubt’. Psykologisk sikkerhed derimod indfanger den
udstrækning i hvilken man tror, at andre vil give en ’the benefit of the doubt’ når man løber en risiko”
(Edmondson in (Frazier et al., 2017a).
Der kan også være en forskel på, hvilket analyseniveau man sætter fokus på i de respektive studier
af de to begreber. Begrebet psykologisk sikkerhed undersøges langt overvejende som et kollektivt
fænomen inden for en afgrænset gruppe, mens man i tillidsforskningen har tradition for at beskæft‐
ige sig overvejende med dyadiske relationer (Edmondson, 2003). Inden for de senere år er man dog
i den organisatoriske forskning også begyndt at undersøge tillid på teamniveau (Burke et al., 2007)
og andre niveauer i organisationer (Fulmer & Gelfand, 2012).

Sammenhæng mellem tillid samt psykologisk sikkerhed og
resultater
Litteraturen om psykologisk sikkerhed fokuserer i høj grad på, hvordan læring kan ses som en
medierende faktor i forhold til sammenhængen mellem psykologisk sikkerhed og team præstation‐
er (Edmondson, 1999; Edmondson & Lei, 2014). Tilsvarende sammenhæng er ikke i samme omfang
undersøgt for tillid, men vi har nedenstående model også inkluderet tillid sammen med psy‐
kologisk sikkerhed.

Som det fremgår af modellen, er teamlæring en medierende faktor mellem psykologisk sikkerhed
samt tillid og teampræstationer:
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Megen læring i organisationer finder sted i den daglige opgaveløsning og i de gensidige sam‐
arbejdsrelationer mellem teammedlemmer og mellem teammedlemmer og ledere. Hvis der er lav
grad af psykologisk sikkerhed til stede i disse relationer, kan det påvirke læringen negativt – og
dermed også præstationer (Edmondson & Lei, 2014b). Psykologisk sikkerhed synes således at være
en vigtig forudsætning for, at teams og leder‐medarbejder‐relationer praktiserer en relevant
læringsadfærd (Edmondson & Lei, 2014b). Studier viser nemlig, at medarbejdere, der oplever psy‐
kologisk sikkerhed, er mere tilbøjelige til at praktisere en gavnlig læringsadfærd, hvor lærings‐
adfærd er defineret, som at ansatte opsøger eller efterspørger feedback, informationsdeler, spørger
efter hjælp, diskuterer fejl og uventede resultater, eksperimenterer etc.
Et metaanalytisk review fra 2017 identificerer en lang række resultater, som psykologisk sikkerhed
er relateret til (Frazier et al., 2017a). De finder, at psykologisk sikkerhed er stærkt relateret til infor‐
mationsdeling, læringsadfærd, commitment, engagement og tilfredshed. Psykologisk sikkerhed er
moderat relateret til organisatorisk medborgerskab og lavt relateret til kreativitet. Også jobpræsta‐
tion er relateret til psykologisk sikkerhed. Analyserne viser, at de subjektive vurderinger af præsta‐
tion (fx lederens vurdering af performance) er stærkere associeret med psykologisk sikkerhed end
objektive målinger af performance (fx virksomhedsregnskab). Uanset målemetode viser metaana‐
lysen dog, at performance er relateret til psykologisk sikkerhed (Frazier et al., 2017a).
Den psykologiske sikkerhed kan være særlig vigtig for performance i virksomheder, hvor der er
usikkerhed f.eks. i ansættelsesforhold, og hvor der er behov for kreativitet eller samarbejde for at
udføre arbejdet (Edmondson & Lei, 2014a). En anden metaanalyse bakker disse resultater op, da det
konkluderer, at psykologisk sikkerhed er vigtigt i risikofyldt arbejde, hvor det at ytre sin mening og
give fedback er vigtigt for at reducere fejl og forbedre sikkerhed (Newman et al., 2017).
Metaanalysen peger desuden på, at betingelserne for udvikling af psykologisk sikkerhed på
individ‐ og teamniveau er: Støttende ledelse, støtte fra kolleger samt støttende organisatorisk
praksis (Newman et al., 2017).
Forskningen i tillid er som nævnt mere omfattende end forskningen i psykologisk sikkerhed, og der
er derfor gennemført flere studier og metaanalyser om sammenhængen mellem tillid til ledelsen og
en række resultater. Metaanalyser (Dirks & Ferrin, 2002; Mayer & Gavin, 2005) viser, at tillid til led‐
elsen (man har i disse studier ikke skelnet mellem tillid til nærmeste leder og til topledelsen) er
positivt relateret til performance, organisatorisk medborgerskab, jobtilfredshed, organisatorisk
commitment, commitment til de opsatte mål og tillid til information fra ledelsen, samt negativt
relateret til intentioner om opsigelse. Analysen viser stærkest sammenhæng til jobtilfredshed,
organisatorisk commitment og derefter organisatorisk medborgerskab.
Dirk & Ferrins har i deres metaanalyse (Dirks & Ferrin, 2002) undersøgt nærmere, om sammen‐
hængen mellem tillid og en række resultater afhænger af, hvilket ledelsesniveau medarbejdernes
tillid er rettet mod. De finder, at tillid til nærmeste leder er stærkere relateret til jobpræstation,
altruisme og jobtilfredshed, end tillid til topledelsen er, mens sammenhængen mellem tillid og
organisatorisk commitment er stærkere, når det drejer sig om tillid til topledelsen og ikke den
direkte leder.
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Metaanalysen viser således, at tillid til den nærmeste leder har større betydning for en række resul‐
tater end tillid til den øverste ledelse. Dette resultat får forfatterne til at pege på, at organisationer
overordnet opnår den største effekt ved at arbejde strategisk med at øge medarbejderes tillid til den
nærmeste leder (Dirks & Ferrin, 2002). De Jong et al (2016) finder i deres metaanalyse, at teams tillid
til teamet selv (intra‐team tillid) og tillid til teamlederen er relateret til hinanden i høj grad. De
finder deslige, at begge typer af tillid (tillid til teamet og til teamlederen) har omtrent lige stærk
relation til teampræstation (De Jong et al., 2016).
Der er således sammenhæng mellem tillid og psykologisk sikkerhed i relationerne mellem ledere og
medarbejdere og en række centrale organisatoriske og individuelle resultater. Dette kan blandt
andet hænge sammen med, at en høj kvalitet i relationer giver både ledere og medarbejdere bedre
mulighed for at fokusere på løsningen af arbejdsopgaverne uden at være optaget af den andens
eventuelle skjulte dagsorden eller negative intentioner, samtidig med at positive relationer øger
muligheden for læring og derigennem bedre resultater i form af både performance, jobtilfredshed,
etc.
I næste afsnit vil vi se på, hvad der har betydning for, om tillid og psykologisk sikkerhed opstår
eller nedbrydes.

Hvad har betydning for udviklingen af tillid og psykologisk
sikkerhed?
Som nævnt viser forskningen, at der internt i en organisation kan være store forskelle på den psyko‐
logiske sikkerhed i forskellige afdelinger og teams (Edmondson, 1999). Noget tyder på, at teamled‐
eren kan være en del af forklaringen på disse forskelle, idet lederen er med til at skabe en kultur,
hvor det føles (u)trygt at løbe en interpersonel risiko (Edmondson & Lei, 2014b). Et metaanalytisk
review finder, at psykologisk sikkerhed er stærkt relateret til positive relationer til lederen, autono‐
mi i arbejdet, rolleklarhed, en støttende arbejdskontekst (omhandler støtte fra lederen men især
kollegaerne) og indbyrdes afhængighed mellem ansatte. I forhold til sammenhængen mellem psy‐
kologisk sikkerhed og positive lederrelationer er der ikke den store forskel på, hvilken ledelsesstil
lederen anvender (Newman et al., 2017).
Det er den positive relation til lederen, som har betydning for den psykologiske sikkerhed (Frazier
et al., 2017c). Vi ved mindre om, hvilke helt konkrete lederhandlinger der påvirker den psykologis‐
ke sikkerhed, men med afsæt i teoretiske udredninger og kvalitative studier er følgende blevet
foreslået: lederens brug af coaching, lederens etablering af strukturer for teamet, der skaber mulig‐
hed for refleksioner, forandringsforslag og implementering af disse, samt at lederen sætter overbe‐
visende mål for teamet – men også inddrager teamet i at sætte og formulere målene (Edmondson,
2003). Edmonson & Lei (2014) peger på, at for at skabe en høj grad af psykologisk sikkerhed må
ledere have en kontinuerlig opmærksomhed på at fremme og kommunikere ønsket om psykologisk
sikkerhed. Dette kan de eksempelvis gøres ved at værdsætte og understøtte medarbejdere, der ud‐
fordrer status quo, og som siger deres mening – selvom den måtte være kritisk (se senere afsnit om
ytringer og tavshed). Det er dog også relevant at være opmærksom på, at også den større institutio‐
nelle og lovgivningsmæssige kontekst kan have betydning for muligheden for og vigtigheden af
psykologisk sikkerhed i den konkrete organisation. Eksempelvis er det blevet foreslået, at ringe
beskyttelse af arbejdstagerne samt korruption reducerer muligheden for at opbygge høj grad af
psykologisk sikkerhed mellem ansatte (Frazier et al., 2017b).
Da man først begyndte at forske i tillid til ledelsen, fokuserede man på lederens personlighed og
personlighedstræk som afgørende for, om medarbejdere havde tillid til denne (Schoorman et al.,
51

2007). I de senere år er man i stigende grad begyndt af forstå tillid som et mere relationelt fænomen,
der afhænger af følgende tre forhold: lederhandlinger, egenskaber ved medarbejderne og egenskab‐
er ved relationen mellem leder og medarbejder (Dirks & Ferrin, 2002).
I en metaanalyse fra 2002 viser Dirks & Ferrin, at oplevelsen af tillid til ledere er positivt relateret til
gode forandringer, oplevet organisatorisk support, retfærdighed, transformatorisk ledelse, LMX og
deltagelse i beslutningstagning (Dirks & Ferrin, 2002).
Alle de ovenfor nævnte faktorer betragtes i metaanalysen som centrale ”forudsætninger for tillid”,
men hvad, der er årsag til eller virkning af tillid, er ikke entydigt dokumenteret. Det er sandsynligt,
at der er tale om multikausale forhold. Graden af tillid må også forstås i en større organisatorisk
kontekst, hvor faktorer som organisatoriske strukturer, HR‐procedurer, styringsteknologier og
organisationskulturen kan have betydning for relationerne mellem ledere og medarbejdere og
dermed for etablering af tillid til såvel nærmeste leder som topledelsen (Fulmer & Gelfand, 2012;
Whitener et al., 1998).
I næste afsnit vil vi se nærmere på retfærdighed, og afslutningsvis vil vi diskutere komponenten
’Kvaliteten i relationerne’ i forhold til forbindende social kapital.
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RETFÆRDIGHED
I dette afsnit vil vi indledningsvis redegøre for, hvad organisatorisk retfærdighed overordnet er, og
derefter redegøre for organisatorisk retfærdigheds tre underkategorier: 1) Den fordelingsmæssige
retfærdighed, 2) den processuelle retfærdighed og 3) den relationelle retfærdighed. Efterfølgende
vil vi præsentere sammenhængen mellem organisatorisk retfærdighed og en række organisatoriske
resultater på henholdsvis individ‐ og gruppeniveau.

Hvad er organisatorisk retfærdighed
Der er siden begyndelsen af 1960’erne blevet forsket i organisatorisk retfærdighed som en central
dimension i det psykiske arbejdsmiljø (Cohen‐Charash & Spector, 2001), og særligt siden år 2000 er
antallet af artikler om organisatorisk retfærdighed vokset (Colquitt et al., 2013). Retfærdighed ind‐
går også som en af de tre centrale dimensioner i social kapital i Hvidbogen om Virksomhedens
sociale kapital (Olesen et al., 2008).
Olesen et al. fremhæver, at retfærdighed især er vigtig, når magten ikke er lige fordelt:
”Når vi i hverdagen oplever at blive behandlet retfærdigt, accepterer vi, at andre har magt over dele af
vores liv, blandt andet fordi udøvelsen af magten tilgodeser vores interesser som deltagere i det sociale
fællesskab i virksomheden”
Retfærdighed kan således være af særlig relevans i forhold til forbindende social kapital, da en
ulige magtfordeling er indlejret i relationerne mellem ledere og medarbejdere.
Forskningen i organisatorisk retfærdighed har især anvendt equity theory (ligevægts teori) og social
exhange theory (Social‐udvekslingsteori) til at redegøre teoretisk for, hvorfor og hvordan oplevelsen
af retfærdighed påvirker de ansattes adfærd og relation til virksomheden. Equity teorien
argumenterer for, at hvis de ansatte oplever, at virksomheden eller lederen behandler dem
uretfærdigt, vil de ændre deres tilgang og adfærd i forhold til virksomheden, til de igen føler, at der
er overensstemmelse mellem virksomhedens og lederens behandling af dem og deres egen indsats
og adfærd. Oplevelsen af uretfærdighed kan fx føre til, at de ansatte ødelægger udstyr, stjæler og
reducerer arbejdsindsats og arbejdskvaliteten for at genetablere en ligevægt. Omvendt vil en
oplevelse af retfærdighed kunne igangsætte positive handlinger og adfærd (Cohen‐Charash &
Spector, 2001).
Social exchange teorien er en generel teori, der beskæftiger sig med gensidige relationer i mange
forskellige kontekster og arenaer:
”Social exchange teorien kan ses som et multidiciplinært paradigme, som beskriver hvordan en
mangfoldighed af ressourcer kan udveksles i overensstemmelse med bestemte regler, og hvordan
sådanne udvekslinger kan skabe relationer af høj kvalitet” (Colquitt et al., 2013)
Retfærdighed kan ud fra denne teori betragtes som et input fra organisationens eller nærmeste
leders side, og medarbejderen vil så alt efter oplevelsen af retfærdighed gengælde organisationens
eller nærmeste leders adfærd og bidrag med enten commitment, høj jobpræstation og
organisatorisk medborgerskab eller alternativt med kontraproduktiv adfærd som opsigelse, lav
commitment, etc. (Cohen‐Charash & Spector, 2001). Inden for social exchange teorierne peges der
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på retfærdighed som en særlig relevant komponent i udvikling og vedligeholdelse af relationer,
som er baseret på en gensidig udveksling af diffuse og vagt definerede forpligtigelser over en ikke‐
afgrænset tidsperiode (Colquitt et al., 2013). For at sådanne relationer kan udvikles, er det således
centralt, at begge eller alle parter har en vis tillid til, at modparten vil handle retfærdigt og ikke vil
udnytte relationen men i stedet vil give ”noget” (ikke nødvendigvis nærmere defineret) igen over
tid og vil afholde sig fra at skade den eller dem, der er indgået en gensidig udvekslingsrelation med
(Colquitt et al., 2013).
Med afsæt i både equity theory og social exhange theory mener vi, at retfærdighed er en central
faktor for, hvor meget og hvad medarbejdere (og ledere) er motiveret til at investere i deres gensi‐
dige relation, og at graden af retfærdighed således kan have betydning for de eksisterende og
potentielle ressourcer i relationen. Men retfærdighed er ikke bare retfærdighed. Forskningen viser,
at vi må skelne mellem minimum tre former for retfærdighed. Disse vil vi kort præcisere i neden‐
stående.

Tre retfærdighedsformer og hvordan de udvikles
Litteraturen viser, at de tre forskellige former for retfærdighed er moderat til stærkt sammenhæng‐
ende, men man bør skelne mellem dem, da de dels afhænger af forskellige faktorer og dels kan have
forskellige konsekvenser (Colquitt et al., 2001).
Den fordelingsmæssige retfærdighed
Den fordelingsmæssige retfærdighed handler om, hvorvidt de ansatte oplever fordelingen af be‐
lønninger (fx løn, forfremmelse, ros) som retfærdig. Denne form for retfærdighed går på forholdsvis
konkrete ”begivenheder” (fx lønforhøjelse), og forventningen er, at disse konkrete begivenheder vil
udløse kognitive, affektive og/eller adfærdsmæssige reaktioner hos medarbejderen (Cohen‐Charash
& Spector, 2001). Når en person oplever at blive udsat for uretfærdighed (fx en given situation eller
begivenhed opleves som uretfærdig), vil dette påvirke personens følelser (fx vrede, skyld, demoti‐
vation), kognition (fx forvrængning eller ændring af oplevelsen af sig selv eller den anden) samt
vedkommendes adfærd (fx reduceret arbejdsindsats eller opsigelse) (Cohen‐Charash & Spector,
2001) (Ndjaboue et al., 2012).
Den processuelle retfærdighed
Forskningen i den processuelle retfærdighed er kommet til senere end forskningen i den for‐
delingsmæssige retfærdighed. Siden 1970’erne har man i forskningen i stigende grad været
opmærksom på, at det ikke er tilstrækkeligt, at goderne opleves at være fordelt retfærdigt.
Organisatorisk retfærdighed handler i lige så høj grad om, hvorvidt processen i forbindelse med
fordelingen bliver oplevet som retfærdig.
Nogle peger endda på, at processen har større betydning for den generelle oplevelse af
organisatorisk retfærdighed end selve resultatet af fordelingen (Cohen‐Charash & Spector, 2001).
Mere konkret omhandler den processuelle retfærdighed selve de processer, som finder sted på
arbejdspladsen, fx i forbindelse med forfremmelse, lønforhøjelser, fyringsrunder eller
organisationsændringer: Er allokeringsprocedurerne konsistente og konsekvente over tid og
uafhængige af, hvilken person der udmønter dem?
Formår beslutningstagerne at tilsidesætte egeninteresser under allokeringsprocessen? Bliver de
berørte parter hørt? Er beslutningsprocesserne gennemskuelige og gennemsigtige? (Cohen‐Charash
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& Spector, 2001). I forhold til offentlige organisationer kan man tilføje, at de politiske processer og
politiske beslutninger også kan være et niveau, der har betydning for de ansattes oplevelse af pro‐
cessuel retfærdighed.
De ansattes oplevelse af den processuelle retfærdighed synes også at have betydning for deres
opfattelse af organisationen som helhed. Betydningen rækker altså ud over den konkrete begiven‐
hed eller handling, som medarbejderen kan opleve som retfærdig eller uretfærdig (Cohen‐Charash
& Spector, 2001).
Den relationelle retfærdighed
Den relationelle retfærdighed kan anskues som en forlængelse af den processuelle retfærdighed
men omhandler i højere grad konkrete personer og relationer. Den relationelle retfærdighed om‐
handler især ledelsens adfærd i forhold til medarbejderen og deres kommunikation og relation: Er
relationen karakteriseret ved ærlighed og respekt? Bliver fejl påpeget på en ordentlig eller ydmyg‐
ende måde? Den relationelle retfærdighed er i høj grad knyttet til den nærmeste leder, og derfor vil
en medarbejders oplevelse af relationel uretfærdighed resultere i negative kognitive, affektive og
adfærdsmæssige reaktioner mod nærmeste leder (Cohen‐Charash & Spector, 2001). Som vi senere
skal se, kan reaktioner og oplevelse af nærmeste leder også forplante sig til og påvirke medarbejder‐
es oplevelse af topledelsen og organisationen som helhed.
Vurderingen af den relationelle retfærdighed afhænger også af medarbejdernes oplevelse af nærme‐
ste lederes ansvar for og indflydelse på procedurer, beslutninger og regler, der eksekveres og imple‐
menteres (Colquitt et al., 2001). Hvis de ansatte vurderer, at lederen ”blot” udmønter en formel pro‐
cedure fra organisationens side, vil de ansatte i højere grad give udtryk for, at der er tale om pro‐
cessuel (u)retfærdighed fremfor relationel (u)retfærdighed. Der vil altså indgå en form for vurder‐
ing af, i hvor høj grad den konkrete leder eller den overordnede ledelse er ansvarlig for handlinger,
der opleves som (u)retfærdige.
Vi vil i nedenstående med afsæt i en række metaanalyser redegøre for sammenhængen mellem de
forskellige former for retfærdighed.

Sammenhæng mellem organisatorisk retfærdighed og resultater
Langt størstedelen af forskningen i sammenhængen mellem organisatorisk retfærdighed og resulta‐
ter beskæftiger sig med individniveauet, og først i de seneste år er man begyndt at interessere sig
for organisatorisk retfærdighed som et gruppefænomen, som kan have særlige udviklingsmulig‐
heder og konsekvenser. Det er relevant at beskæftige sig med retfærdighed på gruppeniveau frem‐
for blot på individniveau, idet mange organisationer er afhængige af teams og komplekse sam‐
arbejdsrelationer.
Den større gensidige afhængighed mellem medarbejdere gør det relevant også at se på præstationer
på gruppeniveau fremfor blot individniveau. (Whitman et al., 2012). I redegørelsen for sammen‐
hængen mellem organisatorisk retfærdighed og resultater sætter vi først fokus på sammenhængen
målt på individniveau, mens vi i næste afsnit vil sætte fokus på gruppeniveauet.
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Sammenhæng mellem organisatorisk retfærdighed og resultater
på individniveau
Vi har inkluderet tre metaanalyser i vores gennemgang, og vi redegør for dem enkeltvis, da der er
anvendt delvist forskellige metoder i de tre metaanalyser. Det er derfor ikke muligt for os enkelt at
slå deres resultater sammen.
Cohen‐Charash & Spector (2001) analyserer sammenhængen mellem de tre former for organisato‐
risk retfærdighed og en række resultater målt på individniveau (Cohen‐Charash & Spector, 2001).
Metaanalysen identificerer følgende moderate til stærke5 sammenhænge:







Jobpræstation er moderat forbundet med processuel retfærdighed og lavt forbundet med
fordelingsmæssig retfærdighed og relationel retfærdighed.
Organisatorisk medborgerskab er moderat forbundet med fordelingsmæssig retfærdighed og
processuel retfærdighed. Der var ikke tilstrækkelige studier til at undersøge betydningen af den
relationelle retfærdighed.
Kontraproduktiv arbejdsadfærd er moderat relateret til processuel og fordelingsmæssig
retfærdighed. Der var ikke tilstrækkelige studier til at undersøge betydningen af den relation‐
elle retfærdighed.
Jobtilfredshed, tilfredshed med lederen og tillid til lederen er stærkt relateret til alle tre ret‐
færdighedsformer (Cohen‐Charash & Spector, 2001; Cohen‐Charash & Spector, 2001).

Som det ses, er der forskel på, i hvor høj grad de enkelte resultater er knyttet til de tre forskellige
retfærdighedsformer, dog med det forbehold, at der mangler studier om betydningen af den rela‐
tionelle retfærdighed.
Grundlæggende peger reviewet på, at alle tre retfærdighedsformer har betydning for centrale
resultater, men oplevelsen af processuel retfærdighed synes at være af størst betydning (Cohen‐
Charash & Spector, 2001).
Et metaanalytisk review af Colquitt et al. (2001) finder sammenhænge i tråd med ovenstående:




Der er en stærk sammenhæng mellem fordelingsmæssig retfærdighed og jobtilfredshed, mode‐
rat sammenhæng med organisatorisk medborgerskab og lav sammenhæng med præstation.
Der er stærk sammenhæng mellem processuel retfærdighed og jobtilfredshed samt organisato‐
risk commitment og moderat sammenhæng med præstation
Der er moderat sammenhæng mellem relationel retfærdighed og jobtilfredshed samt
organisatorisk medborgerskab og lav sammenhæng mellem relationel retfærdighed og
organisatorisk commitment samt præstation (Colquitt et al., 2001)

Et nyere metaanalytisk review fra 2013 af Colquitt J.A. og kollegaer (Colquitt et al., 2013) under‐
søger og tester sammenhængen mellem retfærdighed og en række resultater med afsæt i social
exchange teorien.

5

Vi anvender følgende inddeling: Lav sammenhæng: r = 0-19, moderat sammenhæng: r = 20-39, stærk
sammenhæng: r = Høj: 40
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De finder:




Moderat sammenhæng mellem interpersonel retfærdighed samt processuel retfærdighed og
organisatorisk medborgerskab og lav sammenhæng mellem interpersonel retfærdighed og
organisatorisk medborgerskab.
Lav sammenhæng (lige på grænsen til moderat sammenhæng) mellem alle retfærdighedsformer
og opgavepræstationer.

Analyserne viser desuden større ”spillover‐effekter” mellem de tre retfærdighedsformer. Fx vil det,
at nærmeste leder udviser retfærdighed ikke blot forudsige medarbejdernes tillid til den konkrete
leder men også deres tillid til organisationen som helhed. Dette tyder på, at medarbejderne
overfører deres erfaringer med deres nærmeste leder til organisationen som helhed og omvendt.
Man har navngivet dette fænomen ”organizational embodiment”: Medarbejdere ser lederen som
en, der deler organisationens karakteristika og har overlappende identitet med den (Colquitt et al.,
2013). Forfatterne konkluderer på denne baggrund, at man i organisationer derfor må prioritere at
fremme en ledelsesstil og –adfærd hos nærmeste leder, som er præget af retfærdighed, da det
”smitter” af på medarbejdernes generelle opfattelse af organisationen (Colquitt et al., 2013). Samme
trickle‐up tendens fandt vi som vist i afsnittet om tillid.
Et systematisk review sætter fokus på sammenhængen mellem organisatorisk retfærdighed og
mentalt helbred med afsæt i prospektive studier (Ndjaboue et al., 2012). Analyserne viser en
sammenhæng mellem den relationelle retfærdighed og depressive symptomer, mentale helbreds‐
problemer og sygefravær med relativ risiko mellem 1.20‐1.60. I forhold til den processuelle retfær‐
dighed identificeres der en sammenhæng med depressive symptomer og klinisk diagnosticeret
depression med relative effekter varierende mellem 1.40‐1.90. Kun to studier har undersøgt
sammenhængen mellem den fordelingsmæssige retfærdighed og mentalt helbred. De to studier
finder også en sammenhæng med mentalt helbred. (Ndjaboue et al., 2012).
Flere systematiske metaanalyser og reviews har således vist konsistente sammenhænge mellem
organisatorisk retfærdighed og en række resultater. I det følgende afsnit præsenteres centrale
pointer fra den første og stadig eneste metaanalyse om organisatorisk retfærdighed målt på
gruppeniveau. Vi har valgt også at udfolde de teoretiske overvejelser om sammenhængen, da
denne måde at analysere og tænke organisatorisk retfærdighed på endnu ikke er særlig udbredt.
Organisatorisk retfærdighed og resultater på gruppeniveau
Metaanalysen af Whitman og kollegaer (2012) belyser sammenhængen mellem retfærdighed målt
på gruppeniveau og en række grupperelaterede outcomes (Whitman et al., 2012). Forfatterne til
reviewet tager afsæt i begrebet og teorier om organisatorisk retfærdighedsklima, som de definerer som:
” En klar fælles opfattelse inden for gruppen af graden af retfærdighed i den behandling de modtager af
autoriteter i organisationen.” (Whitman et al., 2012)
Antagelsen bag begrebet retfærdighedsklima er, at de ansatte udvikler fælles opfattelser af organi‐
sationens politikker, praksisser, procedurer og behandling, og på baggrund af dette vil der opstå en
stemning eller atmosfære i teamet angående retfærdighed. Over tid vil teamet eller arbejdsgruppen
i stigende grad udvikle identiske eller overlappende mentale modeller og værdier i forhold til ret‐
færdighed. Dette sker blandt andet, fordi de løbende vil drøfte og spejle sig i hinandens organisa‐
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toriske erfaringer og oplevelser, og gennem denne udveksling udvikler medarbejderne gradvist en
vis konsensus i deres fortolkninger af retfærdige og uretfærdige episoder og handlinger (Whitman
et al., 2012).
Forfatterne finder en moderat til stærk sammenhæng mellem oplevet overordnet organisatorisk
retfærdighed målt på gruppeniveau og effektivitet målt på gruppeniveau (Whitman et al., 2012).
Deres analyser viser endvidere, at fordelingsmæssig retfærdighed især hænger sammen med
gruppepræstation (fx produktivitet, kundetilfredshed), mens relationel retfærdighed især hænger
sammen med processer på gruppeniveau som fx organisatorisk medborgerskab på gruppeniveau
og sammenhængskraft i gruppen (Whitman et al., 2012).
Metaanalysen undersøger, om der er en stærkere eller svagere sammenhæng mellem oplevelsen af
retfærdighed målt på gruppeniveau og effektivitet målt på gruppeniveau sammenlignet med
målinger på individniveau. De finder, at tilstedeværelsen eller fraværet af organisatorisk retfærdig‐
hed målt på team‐ eller gruppeniveau har større betydning for teamets præstationer end individer‐
nes respektive individuelle oplevelse af retfærdighed (Whitman et al., 2012).
Forfatterne forklarer de identificerede sammenhænge med, at hvis en gruppe har en fælles oplevel‐
se af høj organisatorisk retfærdighed, vil de ikke frygte at blive udnyttet af organisationen, men i
stedet forvente, at organisationen og deres nærmeste leder vil behandle dem retfærdigt og rimeligt.
En høj grad af oplevet organisatorisk retfærdighed vil bibringe gruppen en oplevelse af stolthed og
af at være værdsat i organisationen og spille en vigtig rolle. Teammedlemmernes forventninger og
følelser vil således føre til, at teammedlemmerne i fællesskab reagerer ved at samarbejde med leder‐
en om dennes anmodninger og ønsker – og derigennem opnås fx øget produktivitet, organisatorisk
medborgerskab på gruppeniveau, øget gruppe‐commitment, tilfredshed og færre opsigelser fra
personalet (Whitman et al., 2012).
Analyserne viser desuden, at sammenhængen mellem retfærdighed målt på gruppeniveau og de
forskellige effekter er modereret af retfærdighedsklimaets styrke (hvor enige teammedlemmerne er
om graden af retfærdighed): Teams med stærk konsensus omkring retfærdighedsklimaet er karak‐
teriseret ved en stærkere sammenhæng mellem organisatorisk retfærdighed og effektivitet end
grupper med begrænset konsensus omkring retfærdighedsklimaet.
Det er således også relevant at være opmærksom på, hvad forfatterne betegner som ”klimaets
styrke”. (Whitman et al., 2012):
”En fundamental komponent i retfærdighedsklimaet er, at der er enighed om opfattelsen af retfærdighed
blandt gruppens medlemmer. Men graden af enighed mellem grupperne varierer således at nogle
grupper har et stærkt retfærdighedsklima (i.e. højt niveau af enighed) og andre grupper har et svagt
retfærdighedsklima (i.e. lavt niveau af enighed).” (Whitman et al., 2012)
De forklarer denne sammenhæng med, at hvis der er stor enighed om retfærdighedsklimaet blandt
medarbejderne, vil de med større sandsynlighed tolke en begivenhed eller episode på sammenfald‐
ende måde og dermed reagere på samme måde, hvilket vil give sig udslag i større sammenhæng
mellem retfærdighed og resultater.

58

På baggrund af reviewets resultater formulerer forfatterne nogle implikationer for praksis. Her
peger de især på, at det ikke er tilstrækkeligt at fokusere på en retfærdig behandling af den indivi‐
duelle medarbejder. Derimod bør den kompetente leder og organisation anerkende, at det også er
nødvendigt at fokusere på gruppen og de fælles processer, som har betydning for retfærdigheds‐
klimaet. Det er derfor vigtigt, at virksomheden tænker dette ind i fx belønningsstrukturen og
implementerer praksisser og politikker, der er målrettet gruppeniveauet (fx bonus til de bedste
performende teams) i stedet for udelukkende at fokusere på det individuelle niveau (fx bonus til
den bedst performende medarbejder). De anbefaler også, at feedback i højere grad kan gives på et
kollektivt niveau (Whitman et al., 2012).

Kvalitet i relationerne som komponent i forbindende
social kapital
Som vist i ovenstående er der fundet sammenhæng mellem tillid, psykologisk sikkerhed og retfær‐
dighed i relationerne mellem ledere og medarbejdere og en lang række positive resultater på både
individ og organisationsniveau. Vi har desuden præsenteret nogle teoretiske refleksioner over
mekanismerne i de tre fænomener, og hvad de betyder for kvaliteten af relationerne mellem med‐
arbejdere og ledere. På baggrund af dette finder vi det relevant at karakterisere de tre fænomener
som værende af særlig betydning for den forbindende sociale kapital og de eksisterende og poten‐
tielle ressourcer i relationerne mellem ledere og medarbejdere.
Hvis både den nærmeste leder, den overordnede ledelse og medarbejderne oplever, at relationerne
mellem dem er præget af tillid, psykologisk sikkerhed og retfærdighed, forventer vi, at det øger
sandsynligheden for konstruktive, relevante og opbyggelige interaktionshandlinger mellem
medarbejdere og ledere. Det synes på baggrund af ovenstående gennemgang også relevant at være
opmærksom på, at kvaliteten af relationen mellem medarbejder og leder på et niveau kan sprede og
forplante sig til relationerne på andre niveauer. Især synes nærmeste leder at have betydning for
medarbejdernes opfattelse af topledelsen. Som vist i gennemgangen af komponenten ”kvalitet i
relationerne” hænger tillid, psykologisk sikkerhed og retfærdighed sammen med hinanden men
også med andre af de komponenter, vi introducerer som relevante for forbindende social kapital.
Dette understreger, at det, som forventet, er vanskeligt at afgrænse og isolere de fire komponenter
fra hinanden. Vi har fremhævet dette i vores dynamiske model for forbindende social kapital med
de dobbelte pile mellem de fire komponenter.

Begrænsninger og mangler i forskningen om kvalitet i
relationerne
I denne rapport betragter vi som nævnt relationen mellem ledere og medarbejdere som gensidig og
dynamisk. Stort set alle studier af organisatorisk retfærdighed, tillid og psykologisk sikkerhed
beskæftiger sig med medarbejdernes oplevelse af organisationens, topledelsens eller nærmeste
lederes adfærd og handlinger. Det ville være relevant med studier, der også ser på, om ledelsen
føler sig retfærdigt behandlet af medarbejdere, om ledelsen føler, de kan have tillid til medarbejd‐
erne, og hvorvidt lederne oplever psykologisk sikkerhed i relation til medarbejderne. Det vil lige‐
ledes være meget relevant med longitudionelle studier, som undersøger begge positioner samtidigt
og deres gensidige påvirkning af kvaliteten af relationerne her forstået som graden af tillid, psyko‐
logisk sikkerhed og retfærdighed.
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Vi vil i næste afsnit redegøre for den næste komponent, Interaktionshandlinger, som vi anser som
central for forbindende social kapital. Med komponenten Interaktionshandlinger understreges det,
at forbindende social kapital også er noget, der helt konkret gøres og materialiserer sig i praktiske
handlinger og initiativer mellem ledere og medarbejdere.
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INTERAKTIONSHANDLINGER
I stort set alle sociale relationer eksisterer der en vis grad af indbyrdes og gensidig afhængighed,
som adskiller sig fra både uafhængighed, hvor parterne handler selvstændigt uden at skulle tilpasse
deres handlinger til hinanden, og en envejs‐afhængighed, hvor udelukkende den ene part må ind‐
rette sig efter den anden parts handlinger. Nutidens stadig mere komplekse produktions‐ og
samarbejdsprocesser øger den gensidige afhængighed mellem ledere og medarbejdere. Ledere og
medarbejdere må interagere, kommunikere og koordinere løbende for at sikre opgaveløsningen og
samarbejdsprocesserne bedst muligt, og der er brug for hensigtsmæssige interaktionshandlinger.
Derfor mener vi, at lederes og medarbejderes interaktionshandlinger er en vigtig komponent i
forbindende social kapital. Interaktionshandlinger er en vigtig del af de kollektive handlinger, som
indgår i vores definition af forbindende social kapital. Kollektive handlinger er dog bredere end
begrebet interaktionshandlinger, som i højere grad dækker over de mere konkrete handlinger, som
ledere og medarbejdere foretager i den daglige opgaveløsning.
I dette afsnit vil vi udfolde to begreber, som, vi mener, har betydning for kvaliteten, karakteren og
hyppigheden af interaktionshandlinger mellem ledere og medarbejdere. Vi vil gennem begreberne
og teorierne om ”proaktivitet” og ”kollektiv tiltro til handleevne” indkredse nogle af de faktorer,
som har betydning for, om interaktionshandlinger mellem ledere og medarbejdere er karakteriseret
ved at være aktive og proaktive eller passive og reaktive.

Proaktivitet
Forskningen i proaktivitet fokuserer langt overvejende på medarbejderes grad af proaktivitet,
hvilket er en interessant indikation på, at det i litteraturen ikke tages for givet, at medarbejdere
agerer proaktivitet i forhold til deres arbejdsplads og relation til ledere (selvom det i princippet lige
så vel kan være ledere, der agerer passivt eller reaktivt). En stor del af litteraturen i dette afsnit
fokuserer således på medarbejderne samt på, hvorledes ledere kan påvirke medarbejderes grad af
proaktivitet. Vi vil indledningsvis udfolde, hvad proaktivitet er og herunder introducere litteratur
om voice behavior (ytringer).
Et centralt tema for forskningen i proaktivitet er nemlig, om medarbejderne ytrer deres mening og
bruger deres stemme eller forbliver tavse, og hvilken indflydelse relationen til nærmeste leder og
den overordnede ledelse har på dette. Derefter udfoldes sammenhængen mellem proaktivitet og
resultater, hvorefter vi vil belyse, hvad der har betydning for, om proaktivitet opstår eller udebliver.

Hvad er proaktivitet
Proaktivitet omhandler, hvorledes medarbejdere er aktive i grupper og organisationer. Inden for
organisationspsykologien har man overvejende forbundet proaktivitet med det at tage initiativ, at
hjælpe andre, ytre sin mening og tage ansvar.
En metaanalyse af 163 studier af proaktivitet viser, at der er indbyrdes stærke sammenhænge
mellem de nævnte typer af proaktive handlinger (Tornau & Frese, 2013). Det synes således
meningsfuldt at betragte proaktive handlinger som et overordnet og samlet begreb (Parker &
Collins, 2010).
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Med udgangspunkt i litteraturen kan der peges på følgende fællestræk ved proaktive handlinger:
1. de er selv‐initierede, dvs. medarbejderne er aktive og tager initiativ fremfor blot at reagere
mere reaktivt på opståede situationer.
2. de er ændringsorienterede, dvs. medarbejderne forsøger at påvirke situationer fremfor blot
at vente på ændringer, der opstår.
3. de er fremtidsrettede, dvs. at medarbejderne er opmærksomme på muligheder og forudser
mulige problemer, der kan opstå (Parker et al., 2010).
Proaktive handlinger kan foregå som både individuelle handlinger og fælles handlinger i et team og
i en organisation. Hovedparten af forskningen i proaktive handlinger har hidtil beskæftiget sig med
de individuelle proaktive handlinger, herunder hvilke faktorer der påvirker disse, og hvilke virk‐
ninger de har. Man har kun i meget begrænset omfang fokuseret på gruppers og organisationers
fælles handlinger.
I løbet af de seneste år er man dog i stigende grad blevet opmærksom på, at der bliver foretaget
fælles handlinger af teams og arbejdsenheder i organisationer. Det kan fx være et teams fælles
indsats for at forbedre teamets relation til andre teams eller til deres leder. Et centralt begreb i
litteraturen om proaktive handlinger er som nævnt voice behavior, og vi vil udfolde dette begreb i
nedenstående afsnit.
At ytre sin mening eller at være tavs
Voice behavior defineres som de handlinger, medarbejderne foretager, når de ytrer deres idéer,
oplysninger og opfattelser om måder at forbedre arbejdet og arbejdsorganiseringen (Van Dyne et
al., 2003).
Sommetider ytrer medarbejdere sig, og til andre tider er de tavse og tilbageholder oplysninger og
opfattelser. Umiddelbart forekommer disse to handleformer ‐ at medarbejdere udtrykker eller
tilbageholder deres opfattelser ‐ som hinandens modsætninger. Men så simpelt er det ikke.
Der findes nemlig forskellige typer af ”tavshed” og ”ytringer”, som kan bunde i forskellige men
også samme motiver:
Tavshed:




Føjelig tavshed (uengageret adfærd som skyldes resignation)
Defensiv tavshed (selvbeskyttende adfærd som skyldes frygt)
Prosocial tavshed (tavsheden er proaktiv og er et udtryk for hensynet til andre og
samarbejdet med andre).

Ytringer:
 Adlydende ytringer (tilsyneladende støttende ytringer men de udspringer af resignation)
 Defensive ytringer (tilsyneladende støttende ytringer men de udspringer af behov for
selvbeskyttelse)
 Prosociale ytringer (ytringer der er konstruktive og som bidrager aktivt og positivt til
organisationen) (Van Dyne et al., 2003).
Tavshed kan i denne forståelse være en aktiv handling, ligesom ytringer også kan anskues som reelt
passive handlinger. Hvordan man skal tolke en given ytring eller fraværet af en sådan, afhænger
altså af motivet bag samt den relationelle kontekst, den indgår i.

62

Vi mener denne pointe er vigtig, så vi ikke kommer til at drage simple konklusioner om, at kommu‐
nikation i interaktionshandlingerne mellem ledere og medarbejdere er entydig.
Hyppig og aktiv kommunikation mellem ledere og medarbejdere er ikke nødvendigvis et udtryk
for en højkvalitets‐relation med mange eksisterende og potentielle ressourcer, hvis ytringerne over‐
vejende har karakter af at være adlydende eller defensive. På samme måde kan prosocial tavshed
reelt være relationsopbyggende og et udtryk for en kvalitetsfuld relation i nogle sammenhænge.
Denne mere komplekse forståelse af tavshed og ytringer er dog ikke ensbetydende med, at begge
strategier er lige gode eller har samme effekt for såvel medarbejdere, relationen mellem medarbejd‐
ere og ledere og organisationen som helhed. Den grundlæggende tese er, at det at ytre sig overvej‐
ende er mest hensigtsmæssigt, og forventningen er, at ytring af mening eller uenighed overvejende
vil være stimulerende for kreativitet og læring. Ytringen af uenighed kan være et afsæt for, at der
opnås bedre forståelse af den problematik eller situation, der bliver ytret en mening eller uenighed
om.
Ytringer kan resultere i et højere niveau af enighed, kompromiser, nye løsninger eller en mere
kvalificeret og velargumenteret afvisning af det ytrede. En ureflekteret eller ikke‐argumenteret
afvisning af en ytring kan dog have som konsekvens, at andre vælger at undlade at ytre sig pro‐
socialt i fremtiden (Frazier & Bowler, 2015).
Disse processer kan foregå både inden for teamet mellem sidestillede kolleger eller i relation til en
leder eller ledelsen i organisationen (Bashshur 2015). I denne rapport ser vi det som udtryk for en
ressourcefuld relation mellem medarbejdere og ledere, hvis medarbejdere og ledere konstruktivt
kan ytre deres meninger, uenigheder, forslag og oplevelser.

Sammenhængen mellem proaktivitet og resultater
De to seneste metaanalyser om proaktivitet (Thomas et al., 2010; Tornau & Frese, 2013) viser, at der
er sammenhænge mellem alle de undersøgte proaktive handleformer og resultater, engagement
samt netværkshandlinger. Den første metaanalyse af 103 studier (Thomas et al., 2010) viser, at de
proaktive handlinger at tage initiativ, at ytre sine opfattelser og at tage ansvar har sammenhæng
med jobpræstationer, tilfredshed, involvering i arbejdspladsen og netværksindsats. Den anden
metaanalyse viser også sammenhæng mellem proaktive handlinger og objektive mål af jobpræsta‐
tioner (Tornau & Frese, 2013).
Hovedparten af studierne undersøger sammenhænge på individniveauet, men resultaterne på
team‐ og organisationsniveau peger i samme retning og er ofte stærkere end på individniveauet. At
sammenhængene på team‐ og organisationsniveau er stærkere end på individniveauet, kan antage‐
ligt tilskrives, at præstationer på disse to niveauer udover at være afhængige af individernes indi‐
viduelle proaktivitet tillige er afhængige af andre faktorer på team‐ og organisationsniveauet, fx
flere af de øvrige social kapitalkomponenter.
Proaktive handlinger på team‐ og organisationsniveau er også associeret med innovation, dvs.
skabelse og implementering af nye idéer, som vurderes som væsentlige for at sikre organisation‐
ernes overlevelse (Anderson 2014).
Sammenhængene mellem proaktivitet på individniveau og team‐ og organisationsniveau er hidtil
kun blevet undersøgt i få undersøgelser. De få undersøgelser, der er, viser, at medarbejderes gode
erfaringer med at tage initiativ og ytre deres meninger og opfattelser medvirker til at skabe et klima
for proaktivitet i deres teams. Ligeledes viser undersøgelserne, at organisationsforhold, såsom
initiativstøttende HR‐praksis og et klima for initiativ i teams medvirker til, at flere medarbejdere
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tager initiativ og ansvar (Crant, 2000; Herrmann & Felfe, 2014; Hong et al., 2016). Der synes altså at
være en sammenhæng mellem de forskellige niveauer, og de få studier, der pt. er, peger på, at de
tre niveauer påvirker hinanden og kan skabe god eller mindre god synergi i forhold til proaktivitet.

Hvad har betydning for udviklingen af proaktive handlinger
I dette afsnit vil vi se på hvilke faktorer, der kan fremme proaktive handlinger. Der er fundet
sammenhæng mellem proaktive handlinger og følgende faktorer: personfaktorer, medarbejderens
tilfredshed med og engagement på arbejdspladsen, oplevelsen af retfærdighed og transformatorisk
ledelse (Podsakoff et al., 1996) samt sammenhæng mellem den indbyrdes afhængighed i med‐
arbejdernes opgaveløsning og selvstændigt initiativ i arbejdet (Piccolo & Colquitt, 2006). En meta‐
analyse viser, at graden af indflydelse og social støtte i arbejde, uddannelse, arbejdserfaring og antal
års ansættelse kan være mulige forudsætninger for proaktive handlinger. Endvidere udviser med‐
arbejdere med høj grad af engagement i arbejdet, selvtillid og arbejdstilfredshed oftere proaktivitet i
arbejdet (Tornau & Frese, 2013).
En metaanalyse, som undersøger sammenhængen mellem lederhandlinger og medarbejdernes
proaktivitet, prosocialitet samt performance, viser en moderat sammenhæng mellem leder‐
handlinger og medarbejderes prosocialitet og proaktivitet. Der er kun mindre forskelle mellem
forskellige typer af ledelsesstile (Chiaburu et al., 2014). De inkluderede studier viser relativ stor
forskel på sammenhængen mellem ledelseshandlinger og medarbejderes proaktivitet.
En mulig forklaring på dette kan være, at der som nævnt eksisterer et komplekst og flertydigt
forhold mellem tavshed og ytringer. Især de nyere undersøgelser viser, at ledere kan opleve
medarbejderes proaktivitet – her målt som ytringer ‐ som både positive eller negative. Hvorvidt,
lederen oplever ytringer som negative eller positive, afhænger af, hvorledes denne oplever inten‐
tionerne bag ytringerne.
Eksempelvis har det betydning, i hvilken udstrækning lederen oplever, at medarbejdernes ytringer
udfordrer den eksisterende tilstand. Nogle studier peger på, at ytringer, som er mindre ændrings‐
orienterede, og som omhandler mere gradvise ændringer fremfor radikale ændringer, opfattes af
ledere som mere støttende og opbakkende og fremkalder mere positive reaktioner hos ledere
(Burris et al., 2013; Burris, 2012).
Ledere reagerer altså på medarbejdernes handlinger og ytringer alt efter indholdet i disse og vurde‐
ringen af intentionen bag, og lederens reaktioner påvirker medarbejdernes fremtidige handlinger,
etc. Interaktionshandlinger er således gensidige, og begge parter påvirker løbende hinanden og
muliggør og begrænser hinandens handlerum og konkrete handlinger og ytringer herunder ind‐
hold og frekvens af disse. En udfordring ved en stor del af de eksisterende studier og metaanalyser
er, at de analyserer sammenhængene mellem ledernes handlinger og medarbejdernes handlinger
med afsæt i lineære kausalitetsforhold og ikke dynamisk og reciprok kausalitet. Vi mangler derfor
viden om den gensidige påvirkning.
I næste afsnit vil vi udvide forståelsen af interaktionshandlinger med begrebet kollektiv tiltro til
handlekompetence, som omhandler medarbejderes og lederes tiltro til, at de hver især har de
fornødne handlekompetencer, der er brug for i forskellige situationer. Som vi skal se, hænger
medarbejderes og lederes handlinger nemlig også sammen med deres kollektive tiltro til, at de selv
og den anden part kan lykkes med deres handlinger.
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KOLLEKTIV TILTRO TIL HANDLEKOMPETENCER HOS
GRUPPEN OG LEDEREN
Et væsentligt aspekt af at være proaktiv og handlende er aktørens eller aktørernes tro på og tillid til
egne kompetencer til at klare de opgaver og krav, de møder. Banduras teori om social kognition og
self efficacy (tiltro til egen handlekompetence) har haft stor betydning for forskningen i netop dette
(Bandura, 2001; Bandura, 2006; Wood & Bandura, 1989). Bandura har inden for flere områder
undersøgt, hvordan tiltroen til egne handlekompetencer spiller en afgørende rolle for at handle og
udføre opgaver. I begyndelsen tog forskningen udgangspunkt i betydningen af individers tiltro til
egne handlekompetencer (self‐efficacy), men især i det seneste årti er forskningen blevet udvidet til
at undersøge gruppers og organisationers kollektive tiltro til handlekompetencer. Kollektiv tiltro til
handlekompetence dækker over den fælles opfattelse i en gruppe eller en organisation af dens
samlede kompetence til at gennemføre opgaver på en succesfuld måde.
Den seneste udvikling i forskningen har bevæget sig ind på at undersøge den kollektive tiltro til
lederskabets handlekompetencer til at få organisationerne til at fungere og opnå resultater. I dette
afsnit vil vi indledningsvis beskæftige os med individets tiltro til egen handlekompetence, da
teorien herom er basis for den senere udvikling af forskningen i kollektiv handlekompetence
(Bandura, 2000b; Bandura, 2001). Derefter vil vi redegøre for, hvad kollektiv tiltro til gruppens og
lederens handlekompetencer er, hvilken betydning denne tiltro har for resultater, og hvorledes den
udvikles.

Tiltro til egne handlekompetencer
Et individs tiltro til egne handlekompetencer er defineret som personens opfattelse af sin kapacitet til at
udføre forskellige opgaver. På basis af tiltroen til, at man kan udføre de forskellige opgaver, vil person‐
en ofte udvikle en generel tiltro til, at denne kan udføre opgaver inden for et bredere område
(Bandura, 2001; Bandura, 2006).
Eksempelvis vil en leders generelle tiltro til egen handlekompetence dække over dennes tiltro til
egne kapaciteter, motivationer, midler, ressourcer og de handlinger, der kræves for at opnå effek‐
tive og langsigtede resultater inden for de forskellige ledelsesroller, krav og sammenhænge, han
eller hun befinder sig i (Bandura, 2006).
Ifølge forskningen i individuel tiltro til egne handlekompetencer udvikles denne tiltro på grundlag
af fire forskellige psykologiske mekanismer:
1. En persons tidligere erfaringer med at mestre en opgave eller opfattelsen af, at han/hun tidligere
har haft succes.
2. Personen kan bruge observationer af andre personers præstationer som en slags vikarierende
erfaringer for egne erfaringer (når han kan, kan jeg også).
3. Social indflydelse, dvs. andre personer opmuntrer eller giver positiv feedback vedrørende en
præstation eller fremtidig præstation.
4. Tilstedeværelsen af affektive tilstande, fx kan personens ængstelse eller begejstring i forbindelse
med en opgave påvirke dennes overbevisning om egen kapacitet til at udføre opgaven (Bandura,
2001; Bandura, 2006)
Som det vil fremgå af nedenstående er disse fire mekanismer overført til teorien om kollektiv tiltro
til handlekompetence.
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Hvad er kollektiv tiltro til handlekompetence
Begrebet kollektiv tiltro til kompetencer blev tillige introduceret af Bandura (Bandura, 1982) og
defineres som ”den fælles opfattelse blandt en gruppes eller organisations medlemmer til sammen at kunne
organisere og udføre nogle opgaver”. Kollektiv tiltro er ikke blot den simple sum af de enkelte med‐
lemmers opfattelser. Overbevisningen om, at ”vi kan udføre opgaven”, er kvalitativt forskellig fra
overbevisningen om, at ”jeg kan udføre opgaven” (Gully et al., 2002). Eksempelvis involverer en
fælles handling i en gruppe eller organisation et komplekst netværk af forbundne og gensidige
påvirkninger i langt højere grad end en enkelt persons udførelse af en handling (Gully et al., 2002).
En gruppes fælles opfattelse af, at de sammen kan håndtere og udføre givne opgaver, er ifølge
teorien vigtig, fordi den kollektive tiltro til handlekompetence øger sandsynligheden for, at grup‐
pen 1) påbegynder handlinger, 2) vil anstrenge sig, og 3) vil opretholde deres indsats i længere tid
sammenlignet med en gruppe med lav kollektiv tiltro til kompetencer til at udføre de givne
opgaver.
I det følgende afsnit vil vi udfolde sammenhængen mellem kollektiv tiltro til handlekompetence og
en række resultater.

Kollektiv tiltro til handlekompetencer og resultater
Der er foretaget to metaanalyser af sammenhænge mellem kollektiv tiltro til handlekompetence og
en række resultater. Den første metaanalyse (Gully et al., 2002) undersøger sammenhængen mellem
teamtiltro til handlekompetence og teampræstation. Analysen viser en moderat (på grænsen til
stærk) sammenhæng mellem teamtiltro til handlekompetence og teampræstationer.
Graden af teammedlemmernes indbyrdes afhængighed i opgavevaretagelsen modererer sammen‐
hængen mellem teamtiltro og teampræstation: Ved høj indbyrdes afhængighed er sammenhængen
stærk, mens den ved lav indbyrdes afhængighed er af moderat styrke.
Den anden metaanalyse (Stajkovic et al., 2009) finder ligeledes en moderat (på grænsen til stærk)
sammenhæng mellem kollektiv tiltro til handlekompetencer og teampræstationer (teamets færdig‐
heder i problemløsning, evne til at lære, servicere andre og til at producere). Også i denne
metaanalyse blev sammenhængen modereret af teammedlemmernes indbyrdes afhængighed i
deres opgaveløsning.
Man har hovedsageligt undersøgt sammenhængen mellem kollektiv tiltro til handlekompetencer og
teamets præstationer. En enkelt undersøgelse har dog beskæftiget sig med sammenhængen mellem
kollektiv tiltro til handlekompetencer og håndtering af belastninger i arbejdet.
Denne undersøgelse fandt, at kollektiv tiltro til handlekompetencer var mere virkningsfuld i for‐
hold til at håndtere oplevet høj arbejdsstress end tiltro til individuelle kompetencer. Denne
sammenhæng blev dog kun fundet, hvor der var en høj grad af indbyrdes afhængighed i team‐
medlemmernes opgaveudførelsen (Esnard & Roques, 2014).
De gennemgåede studier om betydningen af kollektiv tiltro til handlekompetence og resultater
beskæftiger sig overvejende med den samlende sociale kapital (relationerne i teams eller grupper).
Men som vi skal se i næste afsnit, kan lederen have betydning for udviklingen af den kollektive
tiltro.
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Hvad har betydning for udviklingen af kollektiv tiltro til handlekompetence
Som ved individuel tiltro til egen handlekompetence findes der lignende mekanismer, der kan have
betydning for, om kollektiv tiltro udvikles.
Der kan peges på følgende fire overordnede mekanismer (Bandura, 1998; Bandura, 2000a):







Gruppen eller organisationen har tidligere erfaringer med at mestre en opgave, eller har en
opfattelse af, at de før har haft succes. Dette kan bidrage til troen på, at det kan ske igen.
Medlemmer kan bruge observationer af andres præstationer som vikarierende for egne
erfaringer. Disse andre vil i nogle tilfælde være nogle af de øvrige gruppe‐ og
organisationsmedlemmer.
Ledere eller kolleger opmuntrer gruppen og giver positiv feedback vedrørende gruppens
præstationer. Dette forudsætter, at medlemmerne oplever den positive spejling som tro‐
værdig.
Tilstedeværelsen af affektive tilstande i gruppen, fx om tilstanden er overvejende ængstelig
eller præget af begejstring har betydning for medlemmernes tro på, at de har de fornødne
kompetencer.

Det har vist sig, at jo mere medlemmerne er indbyrdes afhængige af hinanden i varetagelsen af
opgaverne og opnåelse af resultater, og jo mere medlemmerne interagerer i arbejdsprocesserne, jo
større grobund er der for udvikling af kollektiv tiltro til fælles handlekompetencer. Der er meget,
der tyder på, at lederen af en gruppe eller organisation kan spille en rolle i at igangsætte sådanne
processer (Bandura, 2000a; Bandura, 2001). Men det er ikke blot lederens handlinger og adfærd, der
har betydning i denne sammenhæng.
Også medarbejdernes kollektive tiltro til lederskabskompetence hos den enkelte leder og ledelsen
generelt i en virksomhed spiller en rolle for medarbejdernes tiltro til deres både individuelle og
kollektive handlekompetencer – og spiller dermed en rolle for, om og hvordan medarbejderne
handler.
Gully og kolleger (2002) præsenterer en teoretisk multi‐niveau tilgang til at forstå opståen af fælles
tiltro til lederskabs‐kompetence i organisationen (Gully et al., 2002). Ifølge deres teori afhænger
medarbejderes tiltro til individuelle og kollektive handlekompetencer af følgende tre komponenter,
som er gensidigt og dynamisk afhængige: 1. tiltro til lederkompetence, 2. tiltro til individuelle/egne
kompetencer samt 3. tiltro til den kollektive kompetence i gruppen eller organisationen (se
nedenstående figur for vores illustration af den foreslåede dynamik).
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Den grundlæggende tese i teorien er, at lederen for at mobilisere gruppers tiltro til den kollektive
handlekompetence både må kunne udvise et højt niveau af personlige handlekompetencer og
medvirke til at skabe tilsvarende niveauer af handlekompetencer hos de enkelte medarbejdere.
Samtidigt vil teamet gennem opnåelse af resultater forøge lederens tiltro til egen handlekompetence
osv. Tiltro til lederskabskompetence hos en konkret leder eller hos ledelsen som helhed udvikles
altså ikke alene og isoleret gennem ledelseshandlinger, men tillige igennem et komplekst og
gensidigt samspil mellem medarbejdernes tiltro til egne handlekompetencer og tiltro til de
kollektive handlekompetencer. Den præcise gensidige påvirkning mangler dog stadig at blive
empirisk undersøgt og belyst.

Interaktionshandlinger som komponent i forbindende
social kapital
Proaktivitet hos både ledere og medarbejdere samt en gensidig tiltro til kollektiv handlekompetence
og lederskabskompetence er relevante for at øge sandsynligheden for at medarbejdere og ledere
samarbejder og handler på måder, hvor de understøtter og udfordrer hinanden samt gensidigt
bidrager med relevante handlinger til den fælles opgaveløsning og opgaveproces.
Resultaterne peger på, at lederen og ledelsen har betydning for, om medarbejdere agerer proaktivt,
ytrer sig og handler. Vi ved endnu kun ganske lidt om, hvilken betydning medarbejdere har for, at
lederen agerer proaktivt, ytrer sig og handler. Den sidstnævnte teoretiske model for udviklingen af
tiltro til teamets, individets og lederens handlekompetencer peger på, at medarbejdere og ledere
påvirker hinanden gensidigt i forhold til form, indhold og hyppighed af interaktionshandlinger.
Men om ledere og medarbejdere har samme mulighed for at påvirke deres gensidige interaktions‐
handlinger må fremtidig forskning afklare.
I forhold til forbindende social kapital håber vi, at vi med redegørelsen for komponenten Inter‐
aktionshandlinger har vist, at de eksisterende og potentielle ressourcer i relationen mellem med‐
arbejdere og ledere er noget, der helt konkret gøres samtidig med, at de eksisterende og potentielle
ressourcer også har betydning for hvilke handlinger, der er mulige. Vores dynamiske model af
forbindende social kapital understreger, at interaktionshandlinger mellem medarbejdere og ledere
må forstås i relation til de øvrige komponenter. Eksempelvis vil kvaliteten af deres relation samt i
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hvor høj grad de besidder en fælles vision have betydning for typerne af og mulighedsrummet for
deres interaktionshandlinger.
Vi vil i næste afsnit udfolde den tredje komponent i forbindende social kapital: Fælles vision.
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FÆLLES VISION
Vi zoomer nu ind på den tredje komponent i vores dynamiske model og sætter fokus på vigtig‐
heden af en fælles vision i organisationen og i relationen mellem medarbejdere og ledere. Tilstede‐
værelsen af en fælles vision kan betragtes som særligt central for, at medarbejdere og ledere udvik‐
ler en fælles opfattelse af, hvad de og virksomheden helt grundlæggende arbejder med og for, samt
hvad de skal samarbejde om.
I Hvidbog om social kapital defineres social kapital som tidligere nævnt i forhold til at sætte
organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgave (Olesen et al., 2008).
Hvor kerneopgave‐begrebet har karakter af at være mere orienteret mod de konkrete aktiviteter,
der skal gøres i dagligdagen for at sikre en effektiv løsning af kerneopgaven, ønsker vi i denne
rapport at sætte fokus på det mere overordnede niveau og rammen for de ansattes opgaveløsning –
nemlig den fælles vision i organisationer.
Vi er af den opfattelse, at en fælles vision i relationen mellem ledere og medarbejdere har positiv
betydning for de eksisterende og potentielle ressourcer i relationen, idet en fælles vision kan øge
sandsynligheden for, at medarbejdere og ledere vil opleve, at de arbejder med det samme og for det
samme. Vi forventer desuden, at en fælles version vil fremme mere afstemte, konstruktive og rele‐
vante kollektive handlinger i organisationen og mellem ledere og medarbejdere.
Ifølge litteraturen gør en fælles vision i organisationen de ansatte i stand til at skabe resultater, idet
de delte visioner fremmer fælles forståelser og organisatorisk læring, fælles mål og motivation og
derved fælles sammenhængende handlinger (Berson et al., 2016). En vision er blevet defineret på
flere forskellige måder i forskningen. Det fælles i flere af disse definitioner er, at en vision 1) er et
billede af en ønsket fremtid for en organisation, 2) formulerer mål for organisationen baseret på
værdier, som er inspirerende og opnåelige for organisationen. For at kunne sige, at en vision er
fælles, må den deles af både ledelsen og medarbejderne i organisationen, som forsøger at realisere
den gennem fælles indsats (OʹConnell et al., 2011).
Det er relevant for organisationer at arbejde strategisk med fælles visioner, da en undersøgelse
viser, at der er under 50 % overensstemmelse og sammenfald mellem organisationens formulerede
vision og medarbejdernes gengivelse af denne. (Kopaneva & Sias, 2015).
Begrebet fælles vision har både ligheder og forskelligheder fra begrebet fælles mål. Lighederne er,
at både fælles mål og visioner er orienteret mod fremtiden, de giver begge et fælles billede af, hvad
der skal gøres, og de kan begge potentielt skabe en fælles motivation hos organisationens medlem‐
mer. Visioner adskiller sig fra mål ved, at de er mindre konkrete, at tidsperspektivet er længere, og
at de har et større indhold af værdier, som er vigtige for organisationen (Berson et al., 2016).

Sammenhæng mellem fælles vision og resultater
Der mangler detaljeret viden og empiriske studier om, hvorvidt og hvorledes fælles visioner kan
skabe en forbedret performance i hele organisationen (Crossan & Apaydin, 2010). Det systematiske
review om dannelsen af fælles visioner i en organisation viser, at fælles visioner har betydning for
læring i organisationen og for den fælles organisatoriske identifikation (Berson et al., 2016).
En organisatorisk vision har relationer til flere indikatorer for organisatorisk effektivitet, og en
fælles vision fremmer oplevelsen af mening hos medarbejdere og ledere, og den motiverer dem til
at acceptere og arbejde for organisatoriske mål (James & Lahti, 2011).
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Hvad har betydning for udviklingen af fælles vision?
Der findes to overordnede typer af visionsskabelse (Berson 2016). Den første type er, hvor en leder
eller topledelsen i en organisation alene formulerer en vision for organisationen. Den anden hoved‐
type tager udgangspunkt i en samskabelsesproces mellem ledelsen og repræsentanter for med‐
arbejderne (Berson et al., 2016; OʹConnell et al., 2011).
Den første type af visionsskabelse kan dels være baseret på nogle personlige værdier hos lederen
eller topledelsen og dels på deres opfattelse af organisatoriske udfordringer, der inspirerer til en ny
vision eller ændringer i den eksisterende vision. I langt størstedelen af forskningen om visioner ses
udviklingen og kommunikationen af visioner primært som en ledelsesopgave: Det er ledelsen, der
udvikler visionen og ”sælger” den til medarbejderne.
Men det er langt fra sikkert, at den vision, som lederen eller en gruppe af ledere formulerer, bliver
til en fælles vision blandt alle organisationens medlemmer. Det forudsætter, at medarbejderne har
en vis fælles kognitiv og følelsesmæssig identifikation med organisationen og ledelsen, hvis en
vision formuleret af ledelsen skal blive integreret i hele organisationen (Sluss & Ashforth, 2007;
Ashforth et al., 2008; Sluss & Ashforth, 2008).
Det er ligeledes afgørende, at indholdet i visionen er i overensstemmelse med nogle fælles opfattel‐
ser af en ønskværdig fremtidig udvikling og for selvforståelsen hos medarbejderne. Det kræver, at
ledelsens vision bliver opfattet som retfærdig og ikke blot som et udtryk for ledelsens egeninteresse
eller som en udefrakommende politisk dagsorden.
Den anden type af visionsskabelse foregår som en fælles skabelsesproces mellem ledelsen og re‐
præsentanter for medarbejderne. I denne type af visionsdannelse spiller både ledere og medarbejd‐
ere aktive roller, og medarbejderne bliver opfordret til at udfordre ledelsens forslag til visioner. Der
indsamles løbende input fra både ledere og repræsentanter for medarbejderne, og visionen skabes
og forhandles i en gensidig udveksling.
En samskabelse af visionen vil antagelige medføre en højere grad af overensstemmelse mellem
ledelsens og medarbejdernes opfattelse af retningen for organisationens udvikling og en højere grad
af fælles opfattelse af, hvad der er vigtigt og meningsfuldt at prioritere på forskellige
organisatoriske niveauer.
En fælles vision vil øge medarbejderes og lederes forståelse af, hvad den anden part gør, og det vil
kunne øge forståelsen af og samarbejdet om opgaveløsningen. Det kan også forventes, at med‐
arbejdere vil have en større forståelse af ledelsesbeslutninger, hvis de er i overensstemmelse med
den fælles vision.
De to overordnede typer af visionsskabelse kan betragtes som idealtypiske yderpunkter, men i
praksis findes der flere mellemformer med mere eller mindre aktive og samskabende roller for
ledelsen og medarbejderne.
I nedenstående vil vi beskæftige os med, hvordan visioner implementeres i organisationer.
Hvorledes bliver fælles visioner implementeret i organisationen
Forskningen fokuserer oftest på, hvorledes topledelsen formulerer og implementerer visioner. Når
topledelsen opfattes som de primære agenter, er der risiko for, at man kommer til at ignorere de
komplekse processer, der er involveret i spredningen af den nye version i hele organisationen
(Kohles et al., 2013).
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Medarbejderne i organisationen bliver kun sjældent nævnt i forbindelse med udviklingsprocessen,
og de bliver ofte tildelt en overvejende passiv, modtagende og udøvende rolle i implementeringen
af visionen (Kopaneva & Sias, 2015).
Først i de senere år er man begyndt at undersøge medarbejderens rolle i at gennemføre, implemen‐
tere eller alternativt modsætte sig ledelsens vision (Carsten et al., 2010; Carsten & Uhl‐Bien, 2012).
Kohles et al fremhæver, at tovejskommunikation mellem ledelse og medarbejdere er afgørende for,
at en vision bliver implementeret og manifesterer sig som ændringer i den konkrete opgaveløsning,
fremfor at visionen opfattes af medarbejderne som ren retorik eller en befaling fra topledelsen
(Kohles et al., 2012; Kohles et al., 2013; Berson et al., 2016).
Vi forventer, at en fælles vision vil sætte ledere og medarbejdere i bedre stand til at kunne løse
kerneopgaven. Det synes således at være vigtigt, at der skabes en forbindelse mellem ledelsens
formulerede vision og den delte vision blandt medarbejderne. Hvorledes en sådan forbindelse
skabes, afhænger blandt andet af, hvorledes udviklingen af, kommunikationen om og implemen‐
teringen af visionen foregår (OʹConnell et al., 2011).

Fælles visioner som komponent i forbindende social kapital
En fælles og integreret vision i en organisation kan med fordel ses som komponent i forbindende
social kapital. En fælles vision, som ledere og medarbejdere er enige om, og som de samarbejder om
at realisere vil oftest fremme de eksisterende og potentielle ressourcer i deres relation. En fælles
vision udtrykker en fælles mental model for afdelingens eller organisationens ønskede fremtid.
Dette kan antages at skabe gode forudsætninger for en forståelse for de fælles arbejdsopgaver og
øge frekvensen af relevante interaktionshandlinger mod en fælles fremtid. Skabelse af en fælles
vision i organisationen og i relationerne mellem ledere og medarbejdere kan desuden potentielt
medvirke til et lavere konfliktniveau, og at ledelsens handlinger og beslutninger vil opleves som
mere retfærdige, hvis de er i overensstemmelse med en fælles vision.
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ORGANISATORISK TILHØRSFORHOLD
Vi udfolder i dette afsnit den fjerde komponent i vores dynamiske model for forbindende social
kapital. Forbindende social kapital dækker både over de eksisterende og potentielle ressourcer i
relationerne mellem medarbejdere og nærmeste leder og mellem medarbejdere og topledelsen. Et
studie viser, at det er relevant at skelne mellem mindst disse to ledelsesniveauer i forhold til
forbindende social kapital, da medarbejdere kan have væsentlig forskellige opfattelser af kvaliteten
i relationen til henholdsvis nærmeste leder og øverste ledelse (Borg, 2016; Borg et al., 2014; Borg et
al., 2014). Som tidligere vist eksisterer de forskellige ledelseslag dog ikke i et vakuum og uafhængigt
af hinanden. Derimod påvirker de hinanden gennem trickle‐up effekter (forplante‐sig‐op‐effekter)
og trickle‐down effekter (forplante‐sig‐ned‐effekter).
Vi ønsker med denne fjerde komponent i forbindende social kapital, at præsentere en mere over‐
ordnet ressource for relationerne mellem ledere og medarbejdere – nemlig medarbejderes og leder‐
ens oplevelse af at indgå i en større organisatorisk sammenhæng og opleve et tilhørsforhold til
organisationen.
Hvor den fælles vision mere går på retningen for arbejdsprocesser og prioriteringer af opgaver samt
mål, beskæftiger denne fjerde komponent sig med de ansattes mere identitetsmæssige og følelses‐
mæssige oplevelse af at være en del af et større meningsfællesskab – en del af organisationen. Det er
relevant at beskæftige sig med de ansattes identitetsmæssige og følelsesmæssige identifikation med
organisationen og ledelsen, idet identifikation med en værdifuld relation og med et værdifuldt
system har positiv betydning for individers og gruppens selvforståelse, selvværd og selvtillid.
Denne positive betydning vil desuden medføre, at individet og gruppen involverer sig mere motiv‐
eret og effektivt i de relationer og organisationer, de indgår i, hvormed de i højere grad bidrager til
opnåelsen af de mål, organisationen eller relationen har (Atewologun et al., 2017; Riketta & van
Dick, 2005; Sluss & Ashforth, 2007; van Knippenberg, 2000).
I dette afsnit tager vi afsæt i to centrale begreber til at beskrive medarbejderes og lederes tilhørs‐
forhold til organisationen, nemlig forskningen i ”organisatorisk medborgerskab” og ”organisatorisk
identifikation”, og vi vil i nedenstående redegøre for de to teorier i den nævnte rækkefølge.

Organisatorisk medborgerskab
Begrebet og teorierne om organisatorisk medborgerskab har i de seneste 30 år været et betydningsfuldt
forskningsområde inden for organisationsforskningen (LePine et al., 2002). Begrebet organisatorisk
medborgerskab defineres oftest som medarbejderes frivillige støtte og handlinger ‐ såkaldt ekstra‐rolle
adfærd ‐, der ikke direkte anerkendes i det formelle belønningssystem, men som på forskellig vis bidrager til
virksomhedens resultater (Organ, 1997).
Der er tale om handlinger, der er med til at fremme et positivt socialt og psykologisk klima i organi‐
sationer. En høj grad af organisatorisk medborgerskab øger sandsynligheden for, at medarbejderne
vil ”go beyond the call of duty” og fx hjælpe andre og tage et ekstra ansvar for at forbedre arbejds‐
metoder og arbejdsorganisering (Bolino et al., 2004; Bolino et al., 2015). Der har i den seneste tid
været en stigende interesse for organisatorisk medborgerskab.
Dette kan ses som et resultat af, at man i mange moderne organisationer bevæger sig væk fra en
strengt hierarkisk organisationsstruktur til en mere flad struktur, og medarbejderes og lederes
aktive medvirken til opretholdelse af virksomhedernes sociale system i sådanne organisationer
bliver af større betydning (LePine et al., 2002).
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Forskningen er ikke entydig omkring, hvad organisatorisk medborgerskab dækker over, og der er i
litteraturen formuleret mere end 30 forskellige handlemåder, som anses som udtryk for organisato‐
riske medborgerskab. Senere studier har sammenfattet de mange foreslåede handlemåder til
følgende overordnede handlinger, som vurderes at være kernen i organisatorisk medborgerskab.
Disse overordnede handlinger består i at ansatte:




hjælper andre medarbejdere
bidrager til løsninger af problemer
gør en indsats for og giver forslag til forbedringer af arbejdsforhold (fx ytringer, som
tidligere er gennemgået) (LePine et al., 2002; Podsakoff et al., 2000; LePine et al., 2002;
Podsakoff et al., 2000).

I litteraturen skelner man flere steder mellem to typer af handlinger inden for organisatorisk med‐
borgerskab: Tilknytningsorienterede handlinger som fx at hjælpe andre medarbejdere og ledere og
Udfordrings‐ og ændringsorienterede handlinger, som er karakteriseret ved, at medarbejderen aktivt
søger at påvirke arbejdsforhold (MacKenzie et al., 2011). Især sidstnævnte handlingstype kan være
forbundet med dilemmaer og forskellige reaktioner hos ledelsen: I nogle tilfælde vil denne type
handlinger blive opfattet som støttende og et udtryk for, at medarbejdere tager ansvar og er
engagerede, mens de i andre tilfælde vil blive opfattet som truende og kritiske overfor ledelsen og
et udtryk for modstand. Hvordan, en given handling og ytring opfattes, afhænger som nævnt af
forhistorien, konteksten og den konkrete relation mellem ledere og medarbejdere.
Der er endnu kun begrænset viden om, hvad der har betydning for udviklingen og opretholdelsen
af organisatorisk medborgerskab. Ved hjælp af begrebet ’organisatorisk identifikation’ kan vi pege
på mulige mekanismer for udviklingen af organisatorisk medborgerskab og tilhørsforhold til
organisationen. Vi introducerer derfor i nedenstående teorien bag organisatorisk identifikation og
sætter begrebet i relation til organisatorisk tilhørsforhold.

Hvad påvirker udviklingen af organisatorisk tilhørsforhold
Et centralt element i organisatorisk tilhørsforhold er, at individet identificerer sig med organisation‐
en og føler en stor samhørighed med denne. Organisatorisk identifikation kan forekomme på flere
niveauer: Teamidentifikation, relationel identifikation (i relationen til leder og kollega), identifika‐
tion med beskæftigelsen og arbejdets indhold og endelig identifikation med hele organisationen. I
det følgende afsnit vil vi beskæftige os med den identifikation, der kan relateres til forbindende
social kapital og således fokusere på relationel identifikation mellem leder og medarbejder og de
ansattes identifikation med organisationen som helhed.
Der findes en række forskellige definitioner af organisatorisk identifikation men fælles for flere af
dem er, at de kobler organisatorisk identifikation med medarbejderens identitet. (Sluss & Ashforth,
2008). Pratt er en central forsker inden for organisatorisk identifikation, og han og kollegaer
(Ashforth et al., 2014; Pratt et al., 2006) definerer organisatorisk identifikation som et resultat af, at
medarbejderens opfattelse af organisationen bliver selvdefinerende, således at oplevelsen af organi‐
sationen bliver integreret i medarbejderens identitet.
Det at være ansat i og være medlem af organisationen får derigennem betydning for medarbejderes
selvopfattelse og selvforståelse. Ifølge Pratt et. al er organisatorisk identifikation altså mere end blot
at se sig selv som et organisationsmedlem (Ashforth et al., 2014; Pratt et al., 2006). Organisatorisk
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identifikation handler om, at medarbejderen integrerer organisationen i sin egen selvopfattelse
(Sluss & Ashforth, 2008).
Undersøgelser af, hvordan organisatorisk identifikation opstår, viser to forskellige påvirkningsveje
og påvirkningsdynamikker: Identifikationen opstår dels gennem en top‐down proces, hvor organi‐
sationen påvirker individet, og identifikation opstår som en bottom‐up proces, hvor individets
tanker, følelser og adfærd er med til at skabe bånd mellem identitet og organisation (Ashforth et al.,
2008). Ashforth et al (2008) foreslår en model, der integrerer de to tilgange ved at sætte fokus på
processen. De anskuer processen omkring identifikation som et samspil mellem individet og
organisationen, hvor organisationen ”farver” medarbejdernes identitet gennem meningsbrud og
meningsgivning, hvor organisationen så at sige udfordrer og ændrer medarbejderens gamle identitet
og ”hjælper” ham eller hende til at skabe en ny.
Jo mere karakteristisk eller entydig organisationen er (f.eks. i militæret) jo mere udtalt kan denne
proces være. Gennem meningsbrud bevæges og motiveres medarbejderen til at reflektere over
spørgsmål som, ”hvem er jeg?”, ”hvad vil jeg?”, ”hvad er mine værdier?” Disse spørgsmål kan
afføde flere spørgsmål og motivere medarbejderen til yderligere udforskning af egen identitet og
søgen efter en ”ny mening”. Herefter følger fasen med meningsgivningen, hvor organisationen med
forskellige teknikker forsøger at guide medarbejderen til at udvide eller ændre identiteten på en
måde, der skaber en større identifikation med organisationen. Disse forskellige taktikker er med til
at skabe et billede af den ”prototypiske medarbejder” for organisationen (Ashforth et al., 2008).
Denne proces er afhængig af, at individet modtager positiv social feedback og er i stand til at
integrere sin ”nyfundne” identitet i sin selvfortælling (Ashforth et al., 2008). Mange organisationer
fokuserer dog primært på den meningsgivende del og nedtoner meningsbrud. Organisatorisk
identifikation kan således ses som et samspil, der er afhængigt af, at organisationen danner
rammerne for identifikationen, men også er afhængigt af, at individet reagerer på disse rammer og
tænker, føler og handler sig vej ind i identifikationen (Ashforth et al., 2008). Trods sidstnævnte
pointe om, at den enkeltes reaktioner på de organisatoriske rammer også har betydning for udvik‐
lingen af identifikationen og det organisatoriske tilhørsforhold, er der dog i disse teorier kun be‐
grænset opmærksomhed på og interesse for, hvorledes den enkelte medarbejder eller leder gennem
sin deltagelse i og reaktion på organisationen kan være med til at forandre denne.
Dette ville ellers i høj grad have været relevant i forhold til at udvide og belyse denne rapports
forudsætning for forbindende social kapital – at både ledere og medarbejdere og aktive deltagere i
en gensidig relation.
Studier peger på, at organisatorisk identifikation og relationel identifikation mellem medarbejder
og leder konvergerer. Ifølge Sluss & Ashforth sker dette gennem kognitive, affektive og adfærds‐
mæssige mekanismer (Sluss & Ashforth, 2008; Sluss & Ashforth, 2007). En stærk relationel identifi‐
kation kan således styrke den organisatoriske identifikation og omvendt. Hvis medarbejderen f.eks.
har en god relation til sin leder, kan synet på organisationen påvirkes af dette, idet medarbejderen i
en vis udstrækning ser organisationen i lyset af relationen til lederen (Sluss & Ashforth 2008).
De menneskelige egenskaber, der kendetegner relationen til lederen, tilskrives i nogen grad
organisationen, f.eks. fjendtlighed, samarbejdsvillighed etc. Hvis medarbejderen har en god
relationel identifikation i forhold til sin nærmeste leder, har dette altså tendens til at påvirke
medarbejderens syn på den samlede organisation i en positiv retning (Sluss & Ashforth, 2008).
Samme trickle‐up effekter har vi også set ved flere af de andre komponenter i forbindende social
kapital.
75

Sammenhængen mellem organisatorisk tilhørsforhold og
resultater
Der er foretaget en række metaanlyser af sammenhæng mellem kollektivt organisatorisk med‐
borgerskab (målt på enhedsniveau) og resultater for organisatoriske enheder (teams eller afdeling‐
er) (Nielsen et al., 2009; Podsakoff et al., 2014; Podsakoff et al., 2009; Whitman et al., 2010).
Generelt viser analyserne, at der er en moderat sammenhæng mellem organisatorisk medborger‐
skab og organisatoriske resultater fx økonomiske resultater, kvalitet i service, færdiggørelse i rette
tid mv. på enhedsniveau samt kundetilfredshed. Der er fundet stærkest sammenhæng i longi‐
tudinelle undersøgelser, hvilket støtter hypotesen om, at der er en kausal forbindelse mellem orga‐
nisatorisk medborgerskab og præstationer (Podsakoff et al., 2009). En af de mulige forklaringer er,
at enheder med en høj grad af organisatorisk medborgerskab har et bedre indbyrdes sammenhold,
og at grupper med godt sammenhold skal bruge mindre tid på og færre anstrengelser for at opret‐
holde enheden og derfor kan anvende mere tid på selve produktionen.
Noget tyder på, at sammenhængen mellem organisatorisk medborgerskab på enhedsniveau og
enhedens resultater er stærkere i organisationer, hvor medarbejdere og grupper er gensidigt af‐
hængige af hinanden i opgaveløsningen (Nielsen et al., 2009). Denne tendens er i tråd med denne
rapports antagelse om, at forbindende social kapital (og social kapital generelt) er vigtigere, desto
mere afhængige ansatte er af hinanden i opgaveløsningen. Samme tendens har vi også fundet for
flere af de andre komponenter i forbindende social kapital.
Organisatorisk identifikation kan som nævnt ses som en forudsætning for organisatorisk tilhørs‐
forhold, og der er i forhold til organisatorisk identifikation identificeret en række resultater på såvel
individ som organisationsniveau. Blandt de individuelle resultater ses 1) positiv selvfølelse (identi‐
fikation med organisationen hjælper individet til at se sig selv i et positivt lys), 2) kollektivt selv‐
værd (organisationen opleves som prestigefyldt og repræsenterende attraktive idealer), 3) en følelse
af orden, en dybere mening og sikkerhed (Ashforth et al., 2008). Udover resultaterne på individ‐
niveau findes der også en række organisatoriske resultater.
I en metaanalyse fra 2015 undersøger Lee, Park og Koo sammenhængen mellem organisatorisk
identifikation og arbejdsindstilling og adfærd. Metaanalysen viser en positiv stærk sammenhæng
mellem organisatorisk identifikation og medarbejderens indstilling til organisationen, jobinvolve‐
ring, jobtilfredshed og affektiv organisatorisk commitment. Metaanalysen konkluderer, at hvis man
ønsker at forbedre medarbejderpræstation, er der brug for organisatorisk identifikation blandt med‐
arbejderne og ikke blot commitment. (Lee et al., 2015). Et studie peger desuden på, at en stærk
organisatorisk identifikation kan være med til at dæmpe identifikationskonflikter i organisationen,
idet den er med til at samle alle medarbejderne under samme banner (Ashforth et al., 2008).

Mulige bivirkninger ved stærkt organisatorisk tilhørsforhold
Som vi har vist, er der en række positive resultater forbundet med organisatorisk tilhørsforhold for
såvel individet som organisationen. Det er dog også relevant at være opmærksom på, at der kan
være nogle mulige negative konsekvenser forbundet med høj grad af organisatorisk tilhørsforhold
(Bolino et al., 2004; Bolino et al., 2015). Blandt disse er en øget risiko for, at medarbejderne udviser
fortsat dedikation til mislykkede projekter samt modstand mod forandringer i organisationen. En
høj grad af organisatorisk identifikation kan føre til, at medarbejderne ikke længere sætter spørgs‐
målstegn ved upassende opførsel hos sig selv eller andre i organisationen og desuden undertrykker
uenighed med uetisk opførsel i organisationen (Ashforth et al., 2008).
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Bolino og kollegaer peger på, at organisatorisk medborgerskab også kan øge medarbejderes risiko
for fx stress, negativ work‐life balance og rolleoverbelastning (Bolino et al., 2004; Bolino et al., 2015).
Dette kan især være en risiko, hvis der på arbejdspladsen pågår et ”eskalerende medborgerskab”,
forstået på den måde, at barren kontinuerligt sættes op for, hvornår medarbejderen har bevæget sig
”above and beyond the call of duty” (Bolino et al., 2004), som er en central del af definition af orga‐
nisatorisk tilhørsforhold. I et empirisk studie introducerer Bolino et. al begrebet ”organisatorisk
medborgerskabsudmattelse”, forstået som en tilstand, hvor medarbejderen føler sig nedslidt, træt
og ikke længere kan se meningen i at tilbyde og anvende kognitive, emotionelle og fysiske ressour‐
cer i aktiviteter, der ligger uden for hans eller hendes specifikke rolle og stilling.
Bolino et al (2015) påpeger, at organisatorisk medborgerskabsudmattelse ikke nødvendigvis kan
spores i en medarbejders præstationer i forhold til inden‐for‐rollen aktiviteter. Personen vil stadig
udføre sine centrale opgaver (det personen bliver målt på), men han vil ikke længere fx hjælpe en
ny kollega eller proaktivt forbedre arbejdsorganiseringen eller andre aktiviteter, som han eller hun
ikke direkte måles på og belønnes for. Risikoen for organisatorisk medborgerskabsudmattelse øges,
hvis medarbejderen oplever lav støtte fra organisationen, lav støtte fra leder og kollegaer og føler
sig presset til at udvise høj grad af organisatorisk medborgerskab, hvormed ekstra‐rolle handlinger‐
ne ikke længere har karakter af at være frivillige – og dermed ikke har karakter af at være ”ekstra”.
De finder desuden, at udmattelsen her og nu øger sandsynligheden for, at medarbejderen heller
ikke i fremtiden vil indgå i organisatoriske medborgerskabshandlinger (Bolino et al., 2004).
Der er endnu kun få studier om negative konsekvenser ved stærkt organisatorisk tilhørsforhold,
men det er centralt at være opmærksom på, at den ellers positive fælles tilstand kan have negative
konsekvenser for såvel individ som organisation, hvis det bliver ”for meget af det gode”.
Vi har nu gennemgået og redegjort for de fire komponenter, som vi i dette forskningsprojekt har
præsenteret som relevante komponenter i relationen og samarbejdet mellem ledere og
medarbejdere. I næste afsnit vil vi diskutere forbindende social kapital ‐ herunder den dynamiske
model for forbindende social kapital, som vi har foreslået i denne rapport.
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DISKUSSION OG PERSPEKTIVERING
Denne rapport henvender sig især til arbejdsmiljøprofessionelle og forskere med interesse for for‐
bindende social kapital i praksis. Vi har derfor valgt i diskussionsafsnittet overvejende at prioritere
temaer med relevans for det konkrete arbejde med forbindende social kapital i organisationer.
I diskussionens første afsnit ”Forbindende social kapital ‐ et fleksibelt paraplybegreb” vil vi disku‐
tere udfordringer og muligheder ved det forhold at social kapital på flere måder er et paraply‐
begreb, der ikke entydigt lader sig definere klart og enkelt.
Dernæst vil vi i afsnittet ”Magt og forbindende social kapital” udfolde magtaspektet, som er en
central og iboende del af relationen mellem ledere og medarbejdere, men som sjældent gøres til
eksplicit genstand for opmærksomhed i hverken forskningen i social kapital. Dernæst vil vi i
afsnittet ”Aktiv deltagelse i relationen er nødvendig men ikke tilstrækkelig for forbindende social
kapital” udfordre og nuancere vores påstand om, at det er en forudsætning for forbindende social
kapital, at både ledere og medarbejdere er aktive deltagere i en gensidig relation. I diskussionens
sidste afsnit ”Leder‐, ledelses‐ eller relationsudvikling?” vil vi mere forholde os til og udfordre de
måder, som organisationer i dag overvejende praktiserer udvikling af formelle ledere på.
Efter diskussion og perspektivering følger et Appendix med refleksionsspørgsmål, som kan være
til inspirationen for de enkelte arbejdspladser i forhold, hvordan de kan forbedre den forbindende
sociale kapital i deres konkrete organisation.

Forbindende social kapital - et fleksibelt paraplybegreb
Social kapital i arbejdslivet er et konstrueret – men virksomt og relevant paraplybegreb. Vi har
igennem rapporten givet vores forslag til, hvad begrebet forbindende social kapital indeholder, men
det er et begreb og en definition, vi forventer, vil udvikle og forandre sig i takt med ny viden. Det er
således ikke givet en gang for alle, hvad forbindende social kapital i en organisatorisk kontekst er.
I denne rapport har vi truffet en række valg i forhold til: 1) Hvordan vi forstår og definerer forbind‐
ende social kapital, og 2), Hvilke komponenter vi har inkluderet for at forstå og beskrive ressourcer
og samarbejdet i moderne leder‐medarbejder‐relationer. Disse til‐ og fravalg kan og bør hver især
diskuteres og kvalificeres, men vi har undervejs i rapporten søgt at argumentere for og vist rele‐
vansen af vores valg. Det er ligeledes relevant at være opmærksom på, at de fire beskrevne kompo‐
nenter, er indbyrdes forbundne, som vores gennemgang af de enkelte komponenter også har vist.
Dette kan måske gøre det vanskeligt entydigt at differentiere imellem nogle af dem – men det er
netop udtryk for den dynamik, som, vi argumenterer for, er imellem dem, og som også er frem‐
hævet i vores dynamiske model for forbindende social kapital.
Der har som nævnt de seneste 10 år været stor interesse for social kapital. Både offentlige og private
organisationer har haft social kapital på dagsordenen. Der er blevet gennemført mange temadage
og seminarer om social kapital for medarbejdere og ledere, og der er udgivet mange bøger og pjecer
til praksis om emnet. Den store interesse for social kapital kan på sin vis synes en anelse overrask‐
ende, idet man kan indvende, at begrebet social kapital i en arbejdssammenhæng ikke bidrager med
nogen egentlige nye temaer. Social kapital kan måske bedst forstås som et paraplybegreb, som inte‐
grerer og sammentænker temaer og faktorer, som mange års forskning i psykisk arbejdsmiljø og
samarbejdsrelationer har dokumenteret betydningen af.
Social kapital begrebet fungerer på denne måde som en sammentænkning, relancering og genaktua‐
lisering af klassiske faktorer fra arbejdsmiljø‐ og organisationsforskningen, som har vist sig vigtige
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for velfungerende arbejdsfællesskaber på tværs af kontekster og årtier. Dermed ikke sagt, at social
kapital ikke kan have forskellig betydning og vigtighed i forskellige kontekster. Som tidligere
nævnt kan forbindende social kapital være særlig afgørende i virksomheder, hvor medarbejdere og
ledere er gensidigt afhængige af hinandens input, perspektiver, faglighed og beslutningsdygtighed
for at sikre effektive arbejds‐ og produktionsprocesser.
Social kapital indeholder temaer og faktorer, som altid er vigtige – og måske netop derfor kan miste
nyhedsværdi og aktualitet i en tid, hvor teorier og ledelsesmodeller hurtigt udskiftes og går af
mode. I de seneste år har vi hørt flere organisationer udtrykke en vis træthed i forhold til at
beskæftige sig med social kapital: ”Social kapital – det arbejdede vi med sidste år”, ”Nu skal vi
sætte fokus på noget nyt”, ”Ej, det har vi prøvet, det har ikke løst problemerne”. Men det er her
vigtigt at understrege, at social kapital ikke er noget, man bliver færdig med eller blot kan fokusere
på i en periode. Arbejdet med social kapital er ikke en ledelsesteknologi – men er mere et kulturelt
anliggende og fænomen, der skal arbejdes kontinuerligt med i organisationskulturen. Forbindende
social kapital handler grundlæggende om kvaliteten, formen for og indholdet af samarbejdet
mellem en række forskellige aktører på forskellige hierarkiske niveauer i organisationer.
Udskiftning i personalet, forandringer, sammenlægninger, omstruktureringer, ændringer i omverd‐
enen og nye arbejdsopgaver påvirker og forandrer både kvaliteten, indholdet og formen for sam‐
arbejdet og relationen mellem medarbejdere og ledere. Derfor må organisationer have et konstant
fokus på at arbejde strategisk og systematisk med at fastholde og højne kvaliteten i relationen
mellem medarbejdere og ledere. Måske bliver begrebet social kapital snarligt overtaget at nye
modeord. Men vi mener, at indholdet i begrebet social kapital vil være relevant, så længe vi er
afhængige af hinanden i løsningen af arbejdsopgaverne.

Magt og forbindende social kapital
I den sociologiske litteratur om social kapital har Bordieau, en af grundlæggerne af social kapital
teorien, gjort meget ud af at diskutere magt i forhold til social kapital. Bordieau betragter social
kapital som ressourcer, der anvendes af de magtfulde, og han er optaget af, at social kapital kan
hjælpe de magthavende med at beholde magten (Bourdieu, 1986; Siisiainen, 2003). Magtbegrebet
har således tidligere haft en central rolle i teorier om social kapital, men i litteraturen om og forsk‐
ningen i social kapital i organisationer, er magtaspektet stort set fraværende. Men magt har betyd‐
ning for relationen mellem ledere og medarbejdere, og vi mener derfor, at det er relevant at for‐
holde sig til betydningen af magt for social kapital i organisationer – og i særdeleshed for forbind‐
ende social kapital.
Vi fokuserer i dette afsnit på, hvilken betydning magtasymmetrien mellem ledere og medarbejdere
kan have for udviklingen af forbindende social kapital, og hvorvidt magtrelationen fremmer eller
hæmmer de fire social kapital komponenter.

Hvorledes påvirker magtforskelle relationen mellem ledere og
medarbejdere?
Magt i organisationer er et omfattende emne, som der er skrevet meget om. Forskellige teoretiske
retninger har forskellige forståelser og tilgange til magt, men alle synes dog at kunne blive enige
om, at magt har en stor betydning i organisationer og er med til at skabe såvel lederes som med‐
arbejderes handlerum og handlemuligheder (Fogsgaard MF & Elmholdt C, 2014).
Magt eroverordnet et relationelt begreb, idet magt kun findes i relationer til andre, hvor parten med
lidt magt er afhængige af parten med mere magt til at opnå ressourcer, belønninger og undgå
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uønskede konsekvenser (Anderson & Brion, 2014). Ledere har mere formel magt end
medarbejderne qua lederes positionelle magt, dvs. den legitimerede magt, som ledere kan udøve i
kraft af den formelle position, de har fået tildelt. Der kan i litteraturen ses en række forskellige
teorier om lederens magt – fx lederens direkte magt, indirekte magt, bevidsthedskontrollerende
magt, strukturalistisk magt, diskursiv magt, ligesom lederens autoritet er blevet foreslået at være et
vigtigt supplement til lederens formelle magt (Fogsgaard MF & Elmholdt C, 2014).
I dette afsnit reducerer vi kompleksiteten ved at tage udgangspunkt i to perspektiver på magt ‐ det
kritiske perspektiv og det funktionalistiske perspektiv ‐ som er karakteriseret ved at være grund‐
læggende uenige om, hvorvidt magtforskelle er uhensigtsmæssige eller hensigtsmæssige for en
organisation. Vores bud er, at begge perspektiver er nødvendige og med fordel kan integreres for
bedst muligt at belyse magts betydning for forbindende social kapital. Det kritiske perspektiv for‐
binder magt med negative konsekvenser, ogmagt betragtes som noget, der anvendes til at
opretholde kontrol over ressourcer og udøve indflydelse på andre på trods af disses eventuelle
modvilje (Anderson & Brion, 2014; Anderson & Brown, 2010).
Det funktionalistiske perspektiv betragter derimod magt som noget, der skaber fælles resultater og
goder i en gruppe eller organisation. Det funktionalistiske perspektiv ser magt som nødvendigt i
organisationer og i ledelse og fortalere for det funktionalistiske perspektiv argumenterer for, at
magtforskelle hjælper grupper og organisationer til at præstere bedre, opnå bedre resultater og
fælles goder (Anderson & Brown, 2010). Der er således uenighed om, hvorvidt magt har negative
eller positive konsekvenser. Vores tilgang er, at der altid vil være magt tilstede i en organisation, og
vi mener derfor ikke, det er konstruktivt at diskutere, om der skal være magtforskelle i
organisationer. I stedet vil vi i dette afsnit beskæftige os med, hvilken betydning henholdsvis store
og små magtforskelle i organisationer har for relationen mellem ledere og medarbejdere.
Nogle forskere argumenterer for, at placeringen af mennesker i højt rangerede positioner motiverer
dem til at bidrage mere til gruppen og gøre en uselvisk indsats (Williams, 2014; Anderson & Brown,
2010), mens andre undersøgelser viser, at store magtforskelle i stedet risikerer at korrumpere
individer i høje positioner og føre til tænkning, beslutninger og handlinger, der er skadelige for
gruppen (Pearce et al., 2008; Wang & Sun, 2016). Grupper og organisationer med store
magtforskelle og stejle hierarkiske strukturer risikerer således at opnå dårligere resultater (Pearce et
al., 2008; Wang & Sun, 2016). Der er ifølge litteraturen flere grunde til, at stor magt til individer og
grupper kan være uhensigtmæssig for den samlede resultatskabelse: De magtfulde får øget adgang
til belønninger, materielle ressourcer og sociale ressourcer (høj anseelse og opmærksomhed), og de
forventer mindre modstand fra andre. Nogle studier tyder også på, at individer og grupper med
stor magt risikerer at blive mindre opmærksomme på andre, mindre tilbøjelige til at tage andres
perspektiv, hvormed de udviser mindre blik for den anden aktør i relationen, og er er mindre
tilbøjelige til at opfatte og indoptage nye informationer, der kan ændre deres egne opfattelser.
(Anderson & Brown, 2010; Anderson & Brion, 2014).
Stejle magthierarkier med store magtforskelle kan altså påvirke relationen mellem medarbejdere og
ledere, og vi forventer, at et stejlt magthierarkikan føre til, at både ledere og medarbejdere i mindre
grad betragter relationen som gensidig. Dette kan især hæmme en aktiv deltagelse fra medarbejd‐
erne. Stor asymmetri kan således være en barriere for udviklingen af social kapital i forhold til dette
forskningsprojekts fordring om, at det er en forudsætning for forbindende social kapital, at både
ledere og medarbejderemå være aktive deltagere i relationen og have interesse i at inddrage den
anden parts perspektiv i fx beslutningsprocesser.
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Som nævnt har man kun i meget begrænset omfang inddraget magtaspektet i teoretiske og
empiriske studier om social kapital i organisatorisk sammenhæng, og der er derfor brug for, at
fremtidig forskning i højere grad medtænker magtaspektet og forholder sig til magtforskelles
betydning for udviklingen af forbindende social kapital.
Det kan i den sammenhæng også være relevant at forholde sig til, om nogle brancher er mere gearet
til at indoptage og arbejde med de medarbejder‐ og lederpositioner, som er indlejret i den teoretiske
ramme, som denne rapport fremskriver. De her fremskrevne positioner kan måske være mere
genkendelige for videnstunge virksomheder med selvledende højtuddannede ansatte og mindre
magtforskelle mellem ledere og medarbejdere. Denne type virksomheder vil måske også i højere
grad anskue relationen mellem medarbejdere og ledere som mere gensidig og ligeværdig end
virksomheder inden for brancher som fx bygge‐ og anlæg eller traditionel industri. Der er natur‐
ligvis store variationer inden for disse brancher, men forskellige studier har peget på, at virksom‐
heder i fx byggebranchen trækker på en mere traditionel forståelse af medarbejdere og ledere, og at
lederen i højere grad forstås og positioneres som den aktive, der påvirker medarbejderne, og
medarbejderne i højere grad forstås og positioneres som mere passive modtagere af ledelse, som
enten kan reagere med følgeskab eller modstand (Ajslev et al., 2017; Paap, 2006). Den hastige
teknologiske udvikling inden for fx bygge‐ og anlæg samt industrivirksomheder er dog med til i
stadig stigende grad at transformere samarbejdsrelationen mellem ledere og medarbejdere og
positionere begge aktører som mere aktive (Vass & Gustavsson, 2017).

Hvorledes kan store magtforskelle påvirke komponenterne i
forbindende social kapital?
I dette afsnit vil vi inddrage den endnu sparsomme litteratur, der forholder sig til magtaspektet i
forhold til de fire komponenter, for her at anskueliggøre at magt også kan have betydning for
udviklingen af komponenterne i forbindende social kapital.
Kvaliteten i relationen kan moderere nogle af de negative konsekvenser af et stejlt magthierarki. I
organisationer med stor magtasymmetri vil psykologisk sikkerhed og oplevelsen af at kunne tale
frit og sige sin mening medføre, at kommunikationen ikke bliver forhindret lige så meget, som hvis
der er lav psykologisk sikkerhed mellem ledere og medarbejdere (Kish‐Gephart et al., 2009).
Omvendt peger et studie på, at store magtforskelle i sig selv være en udfordring for udviklingen af
psykologisk sikkerhed (Edmondson, 2003). På denne måde kan kvaliteten af relationerne både
minimere de negative konsekvenser af store magtforskelle samtidig med, at store magtforskelle i sig
selv kan vanskeliggøre etableringen af fx psykologisk sikkerhed.
De ansattes oplevelse af retfærdighed synes også at have betydning for de mulige negative konse‐
kvenser af stejle hierarkier (Olesen et al., 2008). Eksempelvis viser forskningen, at stejle magt‐
hierarkier især kan hæmme medarbejderes motivation, men at en høj grad af retfærdighed kan
moderere effekten af store magtforskelle på gruppemedlemmers motivation (Blader & Tyler, 2009;
De Cremer & Tyler, 2007; Tyler, 2006).
I forhold til komponenten Interaktionshandlinger synes det også relevant at være opmærksom på
betydningen af magtasymmetri. Litteraturen viser, at et stejlt magthierarki og dertil relaterede
tydelige kommandoveje og entydig kommunikation ikke nødvendigvis hjælper medarbejdere og
ledere til at koordinere handlinger og interagere effektivt sammen, idet det kan være vanskeligt for
medarbejdere at ytre sig i denne sammenhæng og stille afklarende spørgsmål, som ellers kunne
være givtige i forhold til at fremme koordinationen mellem medarbejderne og ledere (Anderson &
Brown, 2010).
81

I redegørelsen for komponenten ’Fælles vision’ pegede vi på nogle udfordringer, hvis topledelsen
anvender sin formelle magt til enerådigt at formulere og implementere en vision. I en sådan situa‐
tion kan det være vanskeligt for medarbejderne at opfatte visionen som legitim og relevant, og de
kan være mindre tilbøjelige til at følge den. Ledelsens formelle magt er således ikke nødvendigvis
tilstrækkeligt til, at medarbejderne accepterer og handler efter visionen.
Betydningen og konsekvenserne af store magtforskelle kan være mere kompleks og dobbelttydig i
forhold til komponenten ’Organisatorisk tilhørsforhold’. Man kunne forestille sig, at en magtfuld,
karismatisk, handlekraftig og entydig topleder potentielt kan fremme de ansattes organisatoriske
identifikation, idet toplederen på denne måde kan personificere organisationen og derigennem gøre
det nemmere for medarbejdere at identificere sig med organisationen.
Der er stor forskel på, hvorvidt man har undersøgt magtaspektet i relation til de fire komponenter.
Nogle af komponenter har vi derfor kun kunnet fremstille mulige teser om betydningen af store
magtforskelle for udviklingen og karakteren af den enkelte komponent. Det vil være relevant, hvis
fremtidig forskning i højere grad belyser, hvilken betydning forskellige typer af magthierarkier har
på udviklingen og typen af de respektive komponenter.

Aktiv deltagelse i relationen er nødvendigt men ikke
tilstrækkeligt for forbindende social kapital
I denne rapport har vi argumenteret for, at det er en forudsætning for forbindende social kapital, at
medarbejdere og ledere begge er aktive – men ikke nødvendigvis ligeværdige – deltagere i en gen‐
sidig relation. Men denne forudsætning giver anledning til grundlæggende og vigtige spørgsmål
om hvad, der karakteriserer henholdsvis aktivitet og passivitet i relationer. Er medarbejderen
eksempelvis en aktiv deltager og medskaber af relationen til ledelsen, hvis medarbejderen har en
høj grad af organisatorisk tilhørsforhold og ukritisk enighed med ledelsens udmeldinger, og derfor
indoptager ledelsens visioner og udmeldinger uden spørgsmål? Er en medarbejder, der altid er i
opposition til ledelsen nødvendigvis en aktiv deltager, hvis han eller hun principielt ser ledelsen
som en modstander – uanset hvad deres indspil måtte være? Vores bud på at overskride denne
iboende udfordring er at supplere forudsætningen om aktive deltagere med, at ledere og med‐
arbejdere samtidig må være refleksive og bevidste deltagere i den gensidige relation.
Vi vil i dette afsnit udfolde vores betragtninger om dette.
Når organisationer arbejder strategisk med forbindende social kapital, kan der være brug for, at der
samtidig arbejdes med at fremme såvel medarbejderes og lederes refleksioner om egen position og
deltagelse i den gensidige relation og ikke mindst, hvordan de hver især kan påvirke relationen og
dermed hinanden. Inden for lederuddannelsesforskningen taler man om vigtigheden af at blive
”kritisk refleksiv udøver” inden for sit arbejdsfelt (Cunliffe, 2016). Med dette menes en evne til
kritisk og nysgerrigt at analysere de antagelser, der styrer ens handlinger samt betydningen af ens
handlinger for andre (Cunliffe, 2016). Tesen er, at jo flere kritiske refleksive udøvere en organisation
består af, desto mere vil man udvikle samarbejdsvillige, responsive og etiske måder at forvalte
relationer og organisationen på (Cunliffe, 2016). Man kunne her overveje at udvide fordringen om
at være en kritisk refleksiv udøver til at gælde både lederes og medarbejderens deltagelse i deres
gensidige relation.
Vores fremhævelse af det refleksive niveau skal ikke læses som en opfordring til, at arbejdspladser
kræver personlig udvikling hos de ansatte, da flere har peget på negative konsekvenser forbundet
med dette (Andersen & Prætorius, 2016; Eriksen & Brinkmann, 2005). Vores ønske er at supplere
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vores forudsætning om aktive deltagere med vigtigheden af refleksive deltagere. Aktive deltagere
er en nødvendig men ikke tilstrækkelig forudsætning for forbindende social kapital. Der er brug
for, at ledere og medarbejdere forholder sig mere kritisk og refleksivt til deres respektive positioner
og indbyrdes relation for derigennem at kunne forbedre relationen. Som tidligere nævnt, er der fx
store forskelle på lederes og medarbejderes vurdering af kvaliteten af deres indbyrdes relation.
Dette peger på, at der kan være brug for eksplicitte drøftelser af relationen for derigennem at skabe
opmærksomhed på, hvordan begge parter kan bidrage til at forbedre relationens kvalitet inden for
deres respektive påvirkningsmuligheder. Dette forudsætter, at organisationen opfordrer til at med‐
arbejdere (og lederne) ytrer sig – også når det er besværligt, tidskrævende, usikkert eller utrygt.
Man kunne her overveje, hvilken rolle de etablerede samarbejdsfora, der karakteriserer det danske
arbejdsmarked, spiller for denne mulighed. I Danmark eksisterer der en række formelle strukturer
og udvalg (fx MED‐udvalg, SU), hvor tillidsvalgte og ledelsen potentielt har mulighed for at drøfte,
forbedre og udvikle samarbejdet og relationerne mellem medarbejdere og ledere på alle organisato‐
riske niveauer. Det er uden for denne rapports rammer at gå nærmere ind i dette, men vi opfordrer
til, at fremtidig forskning undersøger betydningen af de formelle samarbejdsstrukturer og sam‐
arbejdsudvalg for udviklingen af den forbindende sociale kapital i organisationer.

Perspektivering: Leder-, ledelses- eller
relationsudvikling?
På baggrund af den endnu meget sparsomme forskning i interventioner, der eksplicit søger at for‐
bedre den forbindende sociale kapital, har det ikke været muligt for os at pege på, hvilke interven‐
tioner der vil kunne forbedre og udvikle forbindende social kapital på arbejdspladser. Desuden er
vi som nævnt også skeptiske overfor, hvorvidt der kan formuleres generiske og standardiserede
indsatser, som vil have den samme effekt på tværs af forskellige kulturelle kontekster og organisa‐
tionsformer (Aust et al., 2017).
I dette afsnit vil vi perspektivere rapportens grundlæggende antagelse om en gensidig og dynamisk
relation mellem ledere og medarbejdere til den måde, de fleste organisationer i dag forstår og
arbejder medudviklingen af ledere. Vi mener nemlig, at flere centrale pointer fra rapporten kan
anvendes til at supplere og opkvalificere de måeder, der i dag arbejdes med lederudvikling på.
I forskningen og i praksis skelnes der overordnet mellem to hovedtyper af udvikling af ledere:
lederudvikling og ledelsesudvikling.
Lederudvikling er karakteriseret ved at fokus er på lederen som person og på lederens intraperson‐
elle kvaliteter. Grundantagelsen i lederudvikling er, at lederen påvirker medarbejderne gennem sine
personlige egenskaber og kompetencer. Målet med lederudvikling er at øge lederens humane
kapital ved, at lederen tilegner sig et mere præcist selvbillede samt ledelsesmæssige færdigheder og
evner, så han eller hun er i stand til at præstere og påvirke sine medarbejdere i forskellige organi‐
satoriske rolle (Day, 2001; Day et al., 2014).
I ledelsesudvikling er fokus derimod på at udvikle lederens interpersonelle evner herunder lederens
evne til at skabe gode, motiverende relationer til medarbejderne og udvikle medarbejdernes evner
til selvledelse. Dette gøres gennem udvikling af blandt andet lederens sociale bevidsthed (empati,
serviceorientering og politisk bevidsthed) og sociale evner (evnen til at skabe relationer, være
katalysator for forandringer og håndtere konflikter mellem sig selv og andre og i forhold til andres
konflikter) (Day, 2001; Day et al., 2014). Ledelsesudvikling har ofte som mål at klæde lederen på til
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at øge teams og medarbejderes kapacitet til at håndtere og navigere i komplekse og uforudsete
problemstillinger (Day, 2001).
Hvor lederudvikling typisk foregår via afgrænsede og specialdesignede programmer på kursus‐
centre isoleret fra den organisatoriske dagligdag, er ledelsesudvikling inspireret af aktionslæring og
udvikling tænkes som en kontinuerlig proces, hvor lederne lærer af og i deres daglige ledelses‐
opgaver (Day, 2001).
Indtil for relativt få år siden var det strategiske fokus i organisationer langt overvejende på leder‐
udvikling (Day et al., 2014). Eksempelvis viser en metaanalyse om indsatser målrettet ledere, at 80
% af de identificerede studier havde karakter af mere formel træning (lederudvikling), 13 % var
feedback interventioner, 5 % var interventioner, som indeholdt coaching eller mentoring, mens kun
2% var on‐the‐job interventioner (interventioner baseret direkte på aktionslæring) (Collins &
Holton, 2004).
Dog har interessen for ledelsesudvikling været stærkt stigende i takt med det øgede behov for mere
selvledende medarbejdere og selvledende teams (Day et al., 2014). Selvom ledelsesudviklingen
fokuserer på relationerne mellem lederen og medarbejderne, er det dog stadig lederen, der er
genstand for og i centrum for udviklingen, og fokus er på at styrke lederens evne til at etablere og
arbejde strategisk med relationer. Men jo mere vi forstår relationen mellem ledere og medarbejdere
som gensidig og dynamisk, desto mere kan der være brug for, at vi tænker i nye måder og nye veje
at udvikle og kvalificere denne relation på.
Et centralt argument i denne rapport er, at der eksisterer en gensidig afhængighed mellem ledere og
medarbejdere, og at begge parter i relationen må være aktive ‐ og helst også refleksive – for udvik‐
lingen af et højt niveau af forbindende social kapital. Hvis denne pointe forfølges, kan en af
konsekvenserne være, at man i højere grad træner, udvikler og underviser ledere og medarbejdere
sammen, og at organisationer som minimum inddrager og inkluderer medarbejdere i deres
udvikling af ledere. Sidstnævnte kunne eksempelvis bestå i, at man forud for et forløb med
udvikling og træning af ledere, spørger medarbejderne om, hvilke lederhandlinger de især har brug
for, at deres leder gør mere af, for at de bedst muligt kan understøtte medarbejderne i
opgaveløsningen.
Vi tror, at en større sammentænkning mellem leder‐ og medarbejderudvikling kan føre til, at
lederen opnår større og mere konkret viden om, hvordan han eller hun kan være en endnu bedre
leder for den enkelte medarbejder og teamet som helhed, og medarbejderne i højere grad opnår
forståelse for, hvordan de er med til at muliggøre og forhindre bestemte lederhandlinger og
derigennem også aktivt kan spille lederen endnu bedre.
Bertlett har i den forbindelse også peget på, at en større sammentænkning af leder‐ og medarbejder‐
udvikling giver begge parter mulighed for at lære mere om, hvordan de kan støtte hinanden og
opnå mere kongruent adfærd (Bertlett, 2011).
Vi har dog endnu kun begrænset viden om, hvilke konkrete konsekvenser sammentænkning af
udviklingen af ledere og medarbejdere har. Det er derfor relevant med fremtidige studier, der
undersøger, hvilke konkrete effekter det har på kvaliteten af relationen mellem ledere og
medarbejdere samt en række resultater på individ og organisationsniveau.
Vi har som afslutning på rapporten i Appendix 1 formuleret nogle refleksionsspørgsmål, som ledere
og medarbejdere kan drøfte sammen.
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KONKLUSION
Vi har i denne rapport sat fokus på forbindende social kapital og beskrevet, hvad der karakteriserer
og har betydning for samarbejdet og ressourcerne i moderne medarbejder‐leder relationer. Vi har
argumenteret for, at vi må betragte relationen mellem medarbejdere og ledere som gensidig, og vi
har vist betydningen af, at både ledere og medarbejdere positioneres som aktive og reflekterende
deltagere.
Forbindende social kapital i organisationer har endnu kun været sparsomt defineret og belyst. Vi
har i rapporten defineret forbindende sociale kapital som ’De eksisterende og potentielle ressourcer,
der findes i relationerne mellem medarbejdere og ledere på en arbejdsplads, og som sætter dem i
stand til at foretage kollektive handlinger’. Vi har i rapporten introduceret en dynamisk forståelse af
forbindende social kapital, som understreger feedback‐mekanismer, og vi har vist, at der eksisterer
en dynamisk relation mellem den forbindende sociale kapital, de organisatoriske forudsætninger
samt de resultater, som ledere og medarbejdere opnår sammen.
Med afsæt i litteraturen har vi beskrevet, hvordan kvaliteten af relationen mellem ledere og
medarbejdere er vigtige for en række resultater på individ‐ og organisationsniveau, og vi har peget
på fire komponenter som særligt centrale for forbindende social kapital. De fire komponenter er: 1)
Kvalitet i relationerne, 2) Interaktionshandlinger, 3) Fælles vision og 4) Organisatorisk
tilhørsforhold.
Social kapital kan på mange måder anskues som et paraplybegreb, som indeholder centrale
begreber og teorier i arbejdsmiljøforskningen, og den store interesse for social kapital kan delvist
ses som en aktualisering og relancering af velundersøgte arbejdsmiljøbegreber. Uagtet at dette er
tilfældet, viser denne rapport, at kvaliteten af relationen og samarbejdet mellem ledere og
medarbejdere har betydning for fx effektivitet, trivsel, motivation, og det er afgørende, at vi fortsat
har fokus på, hvordan vi organisatorisk og strategisk kan arbejde for at forbedre denne relation.
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APPENDIX

1

Refleksionsspørgsmål til fælles drøftelse hos ledere og
medarbejdere
Medarbejdere og ledere påvirker hinanden og muliggør samt forhindrer handlinger for den anden
part i relationen. Både medarbejdere og ledere påvirker kvaliteten af relationen – om end ledere gør
det i højere grad. Det er derfor relevant at drøfte på den enkelte virksomhed, hvordan ledere og
medarbejdere i fællesskab og i samarbejde med organisationen kan højne kvaliteten af deres
relationer.
Med afsæt i rapporten har vi formuleret en række spørgsmål til hver af de fire komponenter, som
indgår i vores model for forbindende social kapital, som vi gennemgår i rapporten. Leder og
medarbejdere kan vælge at arbejde med alle fire komponenter på en gang eller arbejde med den af
komponenter, som er mest relevant.
Kvalitet i relationerne
 Hvilken betydning har relationerne mellem leder og medarbejdere på jeres konkrete
opgaveløsning?
 Hvordan oplever I kvaliteten af relationerne mellem leder og medarbejdere hos jer? Hvor er
I særligt stærke, og hvad kan I gøre for at blive endnu stærkere?
 Hvilke lederhandlinger og hvilke medarbejderhandlinger er med til at styrke kvaliteten i
relationerne mellem ledere og medarbejdere? Hvad kan I konkret gøre for at få mere af
dette?
Interaktionshandlinger
 Hvilke lederhandlinger har medarbejderne især brug for netop nu for at kunne løse arbejds‐
opgaverne og samtidig sikre trivslen?
 Hvilke medarbejderhandlinger er der brug for, så lederen i højere grad kan understøtte
opgaveløsningen?
Fælles vision
 Har I en fælles vision for teamet/afdelingen som er delt mellem leder og medarbejdere?
 Hvordan kommer en fælles vision til udtryk i jeres samarbejde? Er der nogle konkrete
punkter, hvor jeres vision med fordel kunne være mere fælles?
 Hvordan kan I konkret overføre jeres fælles vision til jeres samarbejde om opgaveløsningen?
Organisatorisk tilhørsforhold
 Oplever I at være en vigtig del af en værdifuld organisation? Hvordan kommer den oplevel‐
se til udtryk i jeres opgaveløsning?
 Er der nogle specifikke områder eller nogle konkrete arbejdsopgaver, hvor I har vanskelig‐
ere ved at se jer som en vigtig del af organisationen?
 Strækker I jer nogle gange for langt i forhold til at bidrage til den samlede organisations
opgaveløsning? I hvilke situationer sker det, og hvilke konsekvenser har det?
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