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an interpretation of Iearning as inquiry into 
concrete tensional tales and wrestling voic
es is a possibIe way to move forward. 

The contribution for research is to show 
that opportunities for Iearning occur as 
clashes between different stories about the 
content, purpose, management and organ
ising of the enterprise in both time and 
space. We show that organisational learn
ing opportunities occur in 'tensional tales' 
about abefore, now and after, and as con
current 'wrestling voices' in an enterprise. 
The contribution for practice is to indicate 
the contours of a model to think with if 
management and employees want to work 
with organisational learning in organisa
tional change. 
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I den nyligt udkomne bog Ledelse med social 

kapital (2010) introduceres begrebet social 
kapital i et virksomhedsperspektiv. Når ledelse 
ikke handler om at lede og fordele arbejdet, men 
primært om at lede sociale relationer, så bliver 
det vigtigt at sætte fokus på social kapital. Social 
kapital består af de sociale og professionelle rela
tioner mellem mennesker, der bliver dannet, når 
ledere og medarbejdere udfører og løser organisa
tionens kernearbejdsopgaver sammen og i bedste 
fald skaber tillid, retfærdighed og samarbejde. 

Traditionelt råder danske virksomheder over 
en stor social kapital, der forvaltet rigtigt, kan 
sikre optimal anvendelse af de menneskelige 
ressourcer, viden og kompetencer og sikre større 
produktivitet, kvalitet og trivsel plus større kon
kurrenceevne. Bogens målgruppe er ledere og 
medarbejdere, der beskæftiger sig med HR, per
sonaleledelse, kommunikation og arbejdsmiljø. 
Forfatterne forsøger at slå bro mellem forskning 
og forskningsformidling og give en prisme, som 
bryder lyset på en ny måde, så der bliver fokus 
på en væsentlig ressource, der ligger gemt i orga
nisationen, nemlig den sociale kapital. 

Hvor forskningen i psykisk arbejdsmiljø tidli
gere har haft en tendens til at fokusere på egen
skaber ved den enkelte medarbejders job, jf. de 
"seks guldkorn"; indflydelse, mening i arbejdet, an

erkendelse, forudsigelighed, social støtte og krav, så 
er fokus nu ikke længere den enkeltes job, men 
snarere bestemte egenskaber ved virksomheden, 
dvs. de menneskelige relationer i virksomhe
den. Der tales ligefrem om "de tre diamanter"; 

til/id, retfærdighed og samarbejdsevne. Begrebet 
social kapital bygger bro mellem produktion og 
arbejdsmiljø og udfordrer den eksisterende ar
bejdsmiljølovs traditionelle risikotankegang, der 

I retter sig mere mod forebyggelse af sundheds
skader snarere end skabelse af tillid, retfærdig
hed og samarbejde. 

Social kapital forstås som et kollektivt fæ
nomen, der ikke kun er knyttet til den enkelte 
medarbejders job, personlige træk og arbejds
pladsens belønningsformer, men langt bredere 
som indbegrebet af den daglige interaktion og 
de sociale relationer medarbejdere indgår i med 
hinanden og ledelsen. Forfatterne tilbyder en ny 
forståelsesramme for, hvad der skaber et godt ar
bejdsmiljø, ligesom den individualiserende teo
ri udvikling fortrænges af mere tværgående teo
rier, der tager udgangspunkt i virksomhedernes 
sociale kapital, herunder ledelsesteori, arbejds
miljøteori, sociologi, organisationspsykologi og 
social filosofi. 

Forskningen i virksomhedsledelse har først 
for nylig fokuseret på den sociale kapital som 
forklaring på, hvad der skaber organisatorisk 
performance. l et studie, Trivsel og produktivitet 

(2009)1, har professor Tage Søndergård Kristen
sen f.eks. støvsuget de nyeste internationale un
dersøgelser, rapporter og bøger på området for 
at finde ud af, om der er sammenhænge mellem 
arbejdsmiljø og virksomhedens produktivitet. 
Han konkluderer, at der er en klar sammenhæng 
mellem arbejdsmiljø og virksomhedernes pro
duktivitet. Både offentlige og private virksomhe
der kan øge medarbejdernes trivsel og virksom
hedens produktivitet på en gang. l visse tilfælde 
med store økonomiske geVinster som resultat. 
Tidligere har Det Nationale Forskningscenter 
for Arbejdsmiljø (NFA) udgivet en Hvidbog om 
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'irkso/lll7edens sociale kapital (2008)2, hvor selve 
begrebet social kapital beskrives og analyseres li
gesom danske og international forskning i social 
kapital præsenteres. 

I den seneste bog Ledelse med social kapital 

demonstrerer forfatterne via eksempler og cases, 
hvordan ledere kan arbejde og være med til at 
fremme den sociale kapital - i både offentlige 
og private virksomheder. Social kapital forstås 
som et sociologisk begreb (jf. Bourdieu, Cole
man, Putnam), der kan operationaliseres i tre 
dimensioner. For det første: Har ledere og med
arbejdere tillid til, at andre bidrager til løsning af 
kerneopgaven? For det andet: Håndteres magt
forskellen mellem ledelse og medarbejdere på en 
retfærdig måde? For det tredje: Evner ledelse og 
medarbejdere at samarbejde? Forfatterne frem· 
hæver, at den "nye ledelsesopgave" især består i 
at balancere mellem magt og tillid, og at lederen 
skal kunne udvikle de sociale relationer, så med
arbejderne med relevante kompetencer engage
rer sig i opgaven og samarbejder om løsning af 
kerneopgaverne. 

Lederen skal kunne afbalancere og agere i 
forskellige konkurrerende organisationsformer, 
dvs. mellem hierarki, marked og samarbejde. 
Hierarkiet fokuserer på magtudøveIser og kontrol 
og kan opfattes som mangel på tillid til medar
bejderne. Markedet fokuserer på individuelle per
formancekrav og den individuelle belønning, 
der modvirker samarbejde. I den samarbejdende 

organisationsform kan og skal lederen demon
strere tillid til medarbejderne - tillid til, at de 
er kompetente til selv at styre deres arbejde og 
handle kvalificeret. Tillid er et nøglebegreb i 
forståelse af social kapital. Det er, når vi skuffer 
hinanden, at vi opdager, om vi har skabt social 
kapital. Tillid er en tilstand, hvor man accepte
rer egen sårbarhed på baggrund af positive for
ventninger til en andens persons hensigter eller 
opførsel. Tillid forudsætter en vis frihed og inde
bærer villighed til at løbe en risiko f.eks. at blive 
SVigtet eller udnyttet. Vi bevarer tilliden til den 
eller de personer, der skuffer vores forventnin
ger, fordi vi har erfaringer med, at de er værdige 
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til vores tillid. Det er lederens handlinger, som 
afgør om medarbejderne viser lederen tillid. For 
lederen handler det om at optræde troværdigt 
ved at vise velvillighed, integritet og kompe
tence. 

Bogens styrke er, at den trækker på en række 
danske forsknings- og udviklingsprojekter in
den for især dansk arbejdsmiljøforskning (psy
kisk arbejdsmiljø) og kombinerer disse med et 
optimistisk, samarbejdende· og anerkendende 
ledelsesperspektiv. Det var både inspirerende 
og forfriskende læsning, fordi bogen udfordrer 
den amerikanske managementbølge, tilbyder 
et anvendeligt begrebsapparat, giver anledning 
til selvrefleksion og insisterer på forcerne i den 
skandinaviske ledelsestradition med mindre 
magtdistance, mere tillid til medarbejderne, 
inddrager dansk forskning, cases og fremhæver, 
at danske virksomheder og organisationer skal 
konkurrere på medarbejdernes evne til at skabe 
værdi. Bogen kan med fordel inddrages på for
skellige lederuddannelser f.eks. Masteruddan
nelser på Universitet eller diplomlederuddannel
serne på University College - for at skabe mere 
social kapital. 

1	 Tage Søndergård Kristensen: Trivsel og produk
tivitet - to sider af samme sag. En gennemgang 
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mark 2009, http://www.arbejdsmiljobutik
ken.dk/product.asp?product=2086 

2	 Kristian Gylling Olesen, Eva Thoft, Peter 
Hasle, Tage Søndergård Kristensen: Virksom
hedens sociale kapital- Hvidbog, Arbejdsmiljø
rådet og Det Nationale Forskningscenter for 
Arbejdsmiljø 2008. http://www.arbejdsmiljo
forskning.dk/upload/boeger/hvidbog_social
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Malou Juelskjær, Hanne Knudsen, Justine 

Grønbæk Pors og Dorthe Staunæs (red.): 

Ledelse af uddannelse. At lede det 
potentielle 
Samfundslitteratur 2011, 274 s. 
ISBN: 978-87-593-1516-3 

N ærværende antologi om uddannelsesledel
se er en utraditionel bog om ledelse og om 

uddannelse. Den bekender sig ikke til en særlig 
ledelsesfilosofi. Den hører heller ikke til en vel
konsolideret skole inden for den pædagogiske 
ledelsestænkning. Den vil være konkret, og re
daktørerne indleder med at parafrasere Dan Tu
rells kærlighedserklæring til hverdagen. Ikke til 
et princip, ikke til en teori, ikke til en særlig in
stitution eller uddannelsesform. Men kærlighed 
til hverdagen i stort og småt, som den nu en
gang udfolder sig. Dermed vil antologien være 
relevant for aktører fra universitetet til produkti
onsskolen. For ledere af forskning inden for bio
tek til dem på institutioner med belastede unge. 
Beskrivelserne skal være konkrete og præcise og 
kaste et nyt - og ofte afnaturaliserende - lys på 
hverdagens rutiner og selvfølgeligheder. Altså 
afdække det vi tænker tavst, det vi gør uden at 
have sat os det for etc. Den vil ikke forklare det 
og afmærke noget som vigtigere end noget an
det. Den vil beskrive. Hellere spørges til hvordan 
end hvorfor. Og den vil ikke abonnere på et nor
mativt program af nogen art; altså ikke besvare 
spørgsmålet m, hvordan man burde lede ud
dannelse. Endelig vil den heller ikke være hand
lingsanvis nd og dermed have konkret retning. 

Antoloo-ien er fra start til slut afsøgende i va
rierende omfan . Den har "forskellige toner", som 
redakt rem~ af lutningsvist opkaster sin egenart. 
Den h I ikke no et ledelsesprogram. Den har ikke 
et fast .....iden beligt holdepunkt, endsige meto
disk eller :mal ategisk omdrejningspunkt. 
Men den har allioevel en række ambitioner på sin 
anal egne l f hold til andre typer af analy
ser og \.;den b, o:> den har ambitioner for den 
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