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Middag med mening   

8. april 2019 Kl 18-21 på Bryggen, lokalet Midtskib 

Hvem har ansvaret for tillid og relationer? 

Formålet med enhver arbejdsplads må være, at vi vil udrette noget, som andre har behov for. I det private 

erhvervsliv er kunderne villige til at betale for det vi udretter, i det offentlige er behovene lokaliseret og 

defineret i samarbejde med borgere og politikere. 

Men hvordan får vi så udrettet netop dét, der er behov for? Som ledere må vi i hverdagen skabe en fælles 

forståelse for, hvad formålet er og hvordan vi kan gå til opgaven på bedst mulige vis. Af de mange 

byggesten du kan anvende som leder, når du opbygger den fælles forståelse, fremstår særligt skabelse af 

tillid og relationer som nødvendige dele af et fundament. 

Tillid og relationer kommer ikke bare af sig selv – det er noget vi må arbejde for at opnå – men hvordan? 

Kom til Middag med Mening og deltag i diskussionen. Du kan med fordel læse disse artikler som oplæg: 

 Tager vi tillid for givet? 
Vi har gennem de seneste årtier opbygget en høj grad af gensidig tillid i det danske samfund. Vi 
stoler på hinanden og samfundets institutioner. Men kan vi fortsat blot tage tilliden for givet, uden 
at yde en indsats for at holde den vedlige? ” Tillid er således en samfundsressource, men den er 
ikke uudtømmelig eller vedvarende, for når den forsvinder, kan vi ikke bare politisk vedtage, at vi 
skal have mere tillid til hinanden” siger Jens Olaf Pepke Pedersen, der er seniorforsker på DTU 
SPACE. 
http://orbit.dtu.dk/files/133794498/Nyt_Babel.pdf  

  

 Er tillid og relationer dit eget ansvar? 

”I dag er det langt vigtigere at synliggøre, hvem du er som individ, end dine præcise kompetencer. 
Evnen til at kommunikere – eller mangel på samme – er nemlig afgørende for chancerne for at 
overleve på et hårdt presset marked.” Det fastslår adm. direktør Keld Jensen fra 
rådgivningsvirksomheden MarketWatch Management A/S. Her sættes fokus på, at tillid og 
relationer først og fremmest er dit eget ansvar 
http://marketwatch.dk/wp-content/uploads/2014/12/InBusiness-feb.-2012.pdf  
 

 At skabe tillid og relationer er en del af vores job  
”Enhver ansat ser sig selv som bidragyder til gensidig tillid i alle relationer – fremfor som modtager 
af andres tillid eller offer for andres manglende tillid,” siger Maja Loua Haslebo, der er 
erhvervspsykolog og forfatter. Vi må skabe gensidig tillid og bidrage til velfungerende relationer. 
http://majalouahaslebo.dk/wp-content/uploads/2016/09/Tillidsskabende-ledelse-i-et-
socialkonstruktionistisk-perspektiv.pdf    
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Arbejdsform 
Ledelse udvikles bedst gennem uformelle samtaler om udfordringer i hverdagen. Vi tilbyder et åndehul, 

hvor vi over en god middag vil rejse en aktuel problemstilling og belyse den fra forskellige perspektiver, så 

der igangsættes en debat, og åbnes for løsningsmuligheder.  

 

Pris Medlemmer: Gratis deltagelse 

 Ikke-medlemmer: 50 kr. for ikke medlemmer (betales via IFLI´s 
webshop) 

Tilmelding til 
 

erik@staunstrup.net  

Senest 
 

5. april 2019 
 

 

Antal deltagere 
 

Vi har plads til 6-8 deltagere omkring middagsbordet 

Middagen 
 

Bestilles og betales i caféen ved mødets start. (110-170 kr) 

Artikel Resultaterne af aftenens debat sammenfattes i en artikel, hvor deltagerne 
inviteres som medforfattere. Artiklen lægges efterfølgende på ifli.dk  
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