
Ledelse med social kapital
Hent bøger PDF

Kristian Gylling Olesen
Ledelse med social kapital Kristian Gylling Olesen Hent PDF Tænk, hvis ledere og virksomheder lå inde med
en ressource, som de kunne omsætte til en bedre bundlinje, trivsel blandt medarbejdere og ledere, og som

kunne hjælpe dem med at tackle tidens ledelsesmæssige udfordringer. Fx selvledelse og behovet for
samarbejde på tværs af og ud ad organisationen. Den sociale kapital, relationer mellem mennesker, der bygger
på retfærdighed og tillid, er en sådan ressource. Og den findes i større eller mindre grad i alle virksomheder.
Ledelse med social kapital introducerer social kapital i et virksomhedsperspektiv og viser blandt andet via
konkrete virksomhedseksempler, hvordan ledere i private og offentlige virksomheder kan arbejde med og
fremme virksomhedens sociale kapital. Danske virksomheder råder traditionelt over en stor social kapital,

som forvaltet rigtigt kan sikre effektive arbejdsgange og en optimal brug af de menneskelige ressourcer, viden
og kompetencer i virksomhederne. I en skærpet international konkurrence, hvor danske virksomheder har

brug for at præstere det ypperste, er den sociale kapital derfor en vigtig konkurrenceparameter.
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samarbejde på tværs af og ud ad organisationen. Den sociale kapital,
relationer mellem mennesker, der bygger på retfærdighed og tillid, er
en sådan ressource. Og den findes i større eller mindre grad i alle

virksomheder. Ledelse med social kapital introducerer social kapital i
et virksomhedsperspektiv og viser blandt andet via konkrete
virksomhedseksempler, hvordan ledere i private og offentlige

virksomheder kan arbejde med og fremme virksomhedens sociale
kapital. Danske virksomheder råder traditionelt over en stor social
kapital, som forvaltet rigtigt kan sikre effektive arbejdsgange og en
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virksomhederne. I en skærpet international konkurrence, hvor danske
virksomheder har brug for at præstere det ypperste, er den sociale

kapital derfor en vigtig konkurrenceparameter.
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