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3 slags kapital til virksomhedskonstruktion 
 
Globaliseringen gør det hensigtsmæssigt at omdefinerer den grundlæggende kapital-
struktur som er basis for udøvelse af virksomhed. Virksomhedskonstruktion i en globali-
seret verden kræver forening af tre slags kapital: 
 

• Økonomisk kapital 
• Ledelseskapital 
• Intellektuel kapital 

 
Den økonomiske eller finansielle kapital gør samfundets muligheder tilgængelige for 
virksomheden, således at ideerne, produkterne og processerne kan virkeliggøres. Begre-
ber som f.eks. jord eller arbejdskraft er således indeholdt i den økonomiske kapital.  
 
Den intellektuelle kapital består i den højt kvalificerede indsigt, analyseevne og kreativi-
tet som muliggør udvikling af konkurrencedygtige ideer, processer og produkter. - Store 
dele af den intellektuelle kapital – patenter og rettigheder, som handles - er strengt taget 
indeholdt i den økonomiske kapital. Det, der her er i fokus under betegnelsen intellektu-
el kapital er den levende tænkende intellektuelle kapital, som gør en forskel. Det er den 
kapital, som findes i den højt kvalificerede del af arbejdskraften, nemlig den arbejds-
kraft, som man ikke bare kan skifte ud, fordi dens indsigt og kunnen er for værdifuld. 
 
Ledelseskapitalen sætter den intellektuelle og den finansielle kapital i spil således at der 
skabes virksomhed der realiserer et værdiflow. Ledelseskapitalen sætter således retning: 
intentionalitet. Tilsigtet social eller organiseret intentionalitet  er baseret på ledelseskapi-
tal. Uden denne kapitals virke opstår der således kaos. Mens man anarkistisk kan tænke 
tanken om samfund uden stat, kan man ikke tænke samfund uden ledelse.  
 
Alle disse kapitalformer spejler sig i hinanden i den konkrete virkelighed. Uden denne 
indspejling kan virksomhed ikke foregå.  
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Identitetsskabelse 
 
En organisations identitet danner grundlaget for dens virke. Metoden til at objektivere en 
effektiv intentionalitet er således at skabe en klar og gennemgribende identitet for virk-
somheden. Vil man ledelsen derimod åbne døre for at ændre retningen i virksomhedens 
virke, har den brug for en fleksibilitet som fremkommer gennem tvetydigheder og 
ubestemtheder. I så tilfælde er identiteten mindre specifik. Men stadig er det nødvendigt 
at virksomheden har en sikker – det er trods alt den, der skal kunne bevæge og forandre 
sig. Identitetsdannelsen kan således foregå på forskellige måder. Uanset hvilken måde, 
der er tale om, er det ledelsens opgave at objektivere virksomhedens identitet 
 
Talen om ledelseskapital signalerer således tilstedeværelsen af netop denne evne til at 
objektivere en virksomheds eller organisations identitet, således at omgivelserne danner 
relevante forventninger til den og virksomheden kan objektiveres som et bestemt virke. 
 
Ledelsen sikrer virksomheden har en klar identitet, der kan fungere i samfundet. 
Ledelsen er således en for virksomhedens identitet afgørende aktørgruppe. 
Andre medarbejdere objektiverer andre nødvendige forhold relativt til deres arbejdsop-
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gaver. 
 
 
 
Metoden: at skabe tillid 
 
Ledelse skaber tilslutning ved at skabe tillid. Ledelsen virker ved at skabe tillid til det 
bestemte fremadrettede forehavende, virksomhedens identitet, som al levende virksom-
hed, organisation og forretning består i. 
 
Ledelsen skaber tillid til virksomhedens forehavende hos eksterne partnere: forretnings-
partnere, kunder, leverandører, finansielle interessenter, politiske interessenter m.m. 
samt hos medarbejderne, hvis liv og virke udfolder sig gennem arbejdet i virksomheden.  
 
Gennem tilliden fås tilslutning og virksomhedens projekter objektiveres. 
 
Denne tillidsskabende evne med henblik på objektivering af virksomhedens, organisati-
onens ja endog samfundets virke er ledelseskapitalens kendemærke.  
 
 
 
Entrepreneurship  
 
Entrepreneurship omfatter en kombination af en vis form for ledelseskapital med et ele-
ment af en intellektuel kapital i form af en innovativ ide, typisk en produktidé. 
 
Denne kombination af to kapitaler i en enhed – ledelsen - kan være en fordel i en op-
startsfase, hvor virksomheden er lille og kapitalfattig.  
 
Med virksomhedens vækst bliver denne enhed af ledelseskapital og intellektuel i reglen 
en hæmsko for udviklingen af såvel ledelseskapitalen som den intellektuelle kapital, 
hvorfor det bliver nødvendigt at skille de to ad typisk gennem en professionalisering af 
virksomheden. 
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Samspil af kapitalformer 
 
Professionaliseringen leder til en arbejdsdeling mellem ledelseskapitalen og den intel-
lektuelle kapital.  
 
Den intellektuelle kapital sikrer en konkurrencedygtig udvikling af produktet såvel som 
frembringelsen af konkurrencedygtige processer.  
 
Ledelseskapitalen fokuserer på skabelsen at retning i de overordnede – tværfaglige – ak-
tiviteter gennem forhandling, ledelsesnetværk, vurdering af konkurrencesituation, samt 
sikring af intellektuel såvel som finansiel kapital. 
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