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Indledning 
 
To af de store udfordringer, det danske samfund står over for, er globalisering og velfærd. Begge 
emner har for nyligt været genstand for større offentlige udredninger (Velfærdskommissionens og 
Globaliseringsrådets rapporter), og der har været omfattende offentlig debat og politisk aktivitet på 
begge felter. For øjeblikket er der atter offentlig opmærksomhed omkring velfærden i forbindelse 
med kvalitetsreformen.   
 
Udgangspunktet for dette papir er en konstatering af, at arbejdsmiljøet i det store og hele har været 
overset i begge sammenhænge. Dette er bemærkelsesværdigt, da netop arbejdsmiljøet har en stor 
potentiel betydning for såvel globalisering som velfærd. Formålet med papiret er at pege på det 
psykiske arbejdsmiljø og specielt på virksomhedernes sociale kapital som nøglefaktorer af stor 
strategisk betydning for såvel den offentlige som den private sektor.  
 
På grundlag af den internationale og danske forskning om henholdsvis social kapital og arbejds-
miljø er der efter vores opfattelse meget vægtige grunde til at tro, at en styrkelse af virksomheder-
nes sociale kapital vil have følgende effekter: 
 
Globalisering.  
Ved at styrke den sociale kapital vil virksomhederne kunne opnå følgende: 

- Større fleksibilitet og omstillingsevne 
- Højere produktivitet, kvalitet og innovation 
- Større konkurrenceevne 

 
Velfærd. 
I den offentlige sektor vil der være følgende potentielle fordele: 

- Bedre kvalitet i ydelserne 
- Mere tid til kerneydelserne 
- Større tilfredshed med ydelserne hos borgerne 
- Lettere rekruttering og mindre afgang af medarbejdere 

 
Fælles. 
I såvel den private som den offentlige sektor vil der være følgende potentialer: 

- Højere motivation og involvering hos de ansatte 
- Lavere fravær og personaleomsætning 
- Lavere udstødning fra arbejdsmarkedet 

 
Danmark indtager sammen med de øvrige nordiske lande en styrkeposition med en høj konkur-
renceevne og en stærk økonomi. Samtidigt viser en række internationale undersøgelser, at Danmark 
scorer meget højt på en lang række centrale dimensioner: 1. Lykke og tilfredshed. 2. Tillid til andre 
mennesker og til samfundets institutioner. 3. Job tilfredshed og indflydelse i arbejdet. 4. Lav 
magtdistance på arbejdspladsen. 5. Geografisk og arbejdsmæssig mobilitet og fleksibilitet. 6. 
Accept af globalisering som en udfordring. 7. Lighed med hensyn til indkomster. 8. Lav forekomst 
af fattigdom. 9. Lav forekomst af korruption. 10. Tilfredshed med det ydre miljø.  
 
I de senere år har der endvidere været stærkt stigende interesse for ”den danske model” med høj 
tryghed og høj fleksibilitet (flexicurity) baseret på en lang tradition for samarbejde og aftaler på 
arbejdsmarkedet.  
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Mange af de forhold, der især kendetegner det danske samfund, går i den internationale forskning 
under betegnelsen social kapital. Imidlertid har dette begreb og de teorier, der er knyttet hertil, 
spillet en ganske lille rolle i vores selvforståelse. (Rapporterne om velfærd og globalisering er gode 
eksempler herpå). Meget tyder på, at denne manglende analyse af baggrunden for den danske 
styrkeposition kan få negative konsekvenser, idet vi dermed går glip af en række oplagte mulig-
heder for bevare styrkepositionen samt for at løse nogle af de presserende problemer med velfærd 
og globalisering i de kommende år.  
 
 
Figur 1. Virksomhedernes sociale kapital. En nøglefaktor i forhold til globalisering og velfærd. 
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I det følgende præsenterer vi baggrunden for disse antagelser og slutter med nogle anbefalinger 
vedrørende initiativer på området. 
 
 
Hvad er social kapital? 
 
Pionererne 
 
Begrebet social kapital kan føres tilbage til sociologiens klassikere, men de fleste anser den franske 
sociolog Pierre Bordieu for at være den, der lancerede begrebet i dets nuværende betydning. Dette 
skete i franske tidsskrifter i 1960’erne og 70’erne og på engelsk fra midten af 1980’erne. Ifølge 
Bordieu er kapital de kræfter, hvorigennem sociale forskelle sætter sig igennem, og han skelner 
imellem tre former for kapital: Kulturel, social og økonomisk. Den sociale kapital består af aktuelle 
eller potentielle ressourcer, der er knyttet til varige netværk. Hermed lægges der vægt på et af de 
aspekter, der ofte fremhæves i forbindelse med social kapital, nemlig netværk, der kan være både 
formelle og uformelle. 
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Bordieu’s arbejde blev videreført af amerikaneren James Coleman, som i en berømt artikel fra 1988 
behandler forholdet mellem social kapital og human kapital. Også Coleman arbejder med tre former 
for kapital, nemlig fysisk, human og social. Som hos Bordieu er social kapital noget, der opstår 
mellem og blandt mennesker og ikke en individuel egenskab. Men der er en vigtig forskel på de to, 
idet Bordieu på kritisk vis så social kapital som en drivkraft til at opretholde sociale forskelle, mens 
Coleman så social kapital som en kvalitet, som kunne anvendes til gavn for medlemmerne af en 
gruppe eller et samfund. Man kan sige, at de to teoretikere på denne måde repræsenterer noget 
typisk for henholdsvis europæisk og amerikansk tænkning. 
 
Bordieu’s og Coleman’s teoretiske arbejder vakte ikke nogen videre opsigt i offentligheden. Det 
gjorde til gengæld amerikaneren Robert Putnam, der i begyndelsen af 1990’erne slog igennem med 
nogle epokegørende studier af udviklingen i forskellige regioner i Italien. I bogen Making 
Democracy Work beskrev han, hvordan effektiviteten hos de italienske lokal-regeringer kunne 
forklares ud fra den sociale kapital i de forskellige regioner. Hidtil havde man manglet forklaringer 
på, at der udvikledes så store forskelle mellem nord og syd inden for et ellers homogent land som 
Italien. Putnam videreførte herefter sit arbejde med social kapital hjemme i USA. I nogle berømte 
bøger og artikler tog han afsæt i metaforen ”Bowling alone” som beskrivelse af den drastiske 
reduktion i den sociale kapital i USA i perioden 1945-2000. Putnam beskriver, hvordan flere og 
flere amerikanere bruger tid på at bowle i deres fritid, samtidigt med at færre og færre er medlem af 
en bowlingklub. Man ”bowler alene”. I den samme periode bruger amerikanerne mindre og mindre 
tid på at være sammen med venner, naboer og familie og mere og mere tid på TV, computere og 
arbejde. Nogle markante træk ved denne periode i USA er endvidere en stærkt stigende mistro til 
andre mennesker og stigende indtægtsforskelle. Alt i alt er der tale om en periode, hvor fællesskab 
og samfundssind viger for egoisme og mistro. Ifølge Putnam er der fire årsager til denne udvikling: 
1. Stigende TV-forbrug. 2. Ændret familiestruktur med to udearbejdende ægtefæller. 3. Stærkt 
stigende urbanisering. 4. Mindre engagement og samfundssind hos yngre generationer. 
 
Putnams arbejder havde en meget stor gennemslagskraft. Måske fordi han ramte en stærk bekym-
ring i tiden, som man hidtil havde haft svært ved at sætte ord på. Et interessant forhold i den 
forbindelse er, at begrebet social kapital slog an på både højre- og venstrefløjen. På højrefløjen 
lagde man vægt på familiens rolle, det civile samfund og fastholdelsen af den enkeltes ansvar, mens 
man på venstrefløjen så mere på betydningen af fællesskab, solidaritet og opbygningen af tillid til 
samfundets institutioner. Begrebet social kapital lægger således ikke op til entydige politiske 
tolkninger og programmer. 
 
Den efterfølgende periode 
I perioden fra 1990 til i dag er der sket en eksplosion i antallet af forsknings- og udviklingsprojekter, 
der tager udgangspunkt i begrebet social kapital. Det har især været anvendt inden for følgende 
områder. 
1. Økonomisk teori. Inden for den økonomiske teori har man blandt andet set på social kapital som 
the missing link, der kan forklare, hvordan det kan gå til at ”humlebien kan flyve”. For eksempel har 
man anført, at den meget høje sociale kapital i de nordiske lande udgør en vigtig forklaring på, at 
disse lande har en så høj konkurrenceevne til trods for en stor offentlig sektor og et højt skattetryk.  
2. Udviklingsbistand.  Social kapital har været anvendt som et nøglebegreb til forståelsen af, 
hvorfor nogle lande er i stand til at gennemgå en positiv social og økonomisk udvikling, mens andre 
tilsyneladende står i stampe. Verdensbanken har i mange år været en af de centrale aktører på 
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området og har blandt andet gennemført et større evalueringsprojekt med støtte fra den danske 
regering, hvor udviklingen af social kapital var nøglebegrebet.  
3. Folkesundhed. Inden for public health har der været en omfattende forskning om sammenhængen 
mellem social kapital på den ene side og sundhedstilstanden i forskellige befolkninger på den anden. 
For eksempel har Kawachi vist, at dødeligheden i de amerikanske stater hænger nøje sammen med 
det generelle niveau for tillid til andre mennesker (interpersonal trust). Man har også vist klare 
sammenhænge mellem indkomstulighed i forskellige lande og den samlede dødelighed.  
 
I dag står vi således i en situation, hvor begrebet social kapital anvendes i en lang række forskellige 
discipliner og som inspiration til udviklingsprojekter inden for meget forskellige sektorer lige fra 
skolebørns sundhed i USA til spredningen af nye vandingsmetoder på Java. 
 
Et af de bemærkelsesværdige træk ved denne internationale udvikling er, at begrebet i det store og 
hele ikke har været anvendt inden for arbejdsmiljøområdet. I den nye danske bog om social kapital, 
der udkom i 2006, nævnes virksomhedernes sociale kapital således slet ikke. Dog er der publiceret 
en enkelt artikel på dansk om social kapital og arbejdsmiljøet i slagterier, og for nyligt udkom en 
finsk artikel om social kapital i arbejdet og de ansattes helbred.   
 
 
Hvordan social kapital måles 
 
Et af de kritikpunkter, der ofte fremføres i diskussionen af social kapital, er, at der ikke er enighed 
om en bestemt definition af begrebet. Dette er korrekt, men det er ikke sikkert, at det er nogen 
væsentlig ulempe. Da begrebet anvendes i så mange forskellige sammenhænge, ville det nok 
snarere være en ulempe med en rigid definition. Noget tilsvarende gælder for målingen af social 
kapital. Igennem tiderne har man anvendt et meget stort antal forskellige indikatorer, hvoraf nogle 
er nævnt nedenfor: 
 
Indikatorer for social kapital: 

- Stemmeprocenten i forskellige områder og lande. 
- Medlemskab i foreninger og organisationer. 
- Tillid til andre mennesker (målt ved surveys). 
- Tillid til samfundets institutioner. 
- Sociale netværk og social støtte. 
- Indkomst lighed i lande og områder. 
- Kriminalitetsraten i forskellige lande og områder. 
- Forekomsten af korruption i forskellige lande. 

Som det fremgår, anvendes der i reglen to typer af indikatorer: Besvarelser af spørgeskemaer i 
surveys og data fra allerede eksisterende kilder og registre. Det er umiddelbart indlysende, at det 
kan være svært at skelne mellem en indikator for social kapital og en konsekvens af social kapital. 
Når der fx er en lav forekomst af korruption i Danmark, er det så et tegn på en høj social kapital, 
eller er det en konsekvens heraf? 
 
Mens der ikke er enighed om en enkelt definition af begrebet, er der forskellige undertyper, som der 
er nogenlunde konsensus om. En ofte anvendt opdeling går på konteksten, hvori den sociale kapital 
fungerer. Der findes tre hovedtyper: 

- Bonding, som er social kapital inden for en gruppe. 
- Bridging, som er social kapital, der forbinder grupper med hinanden (vandret). 
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- Linking, som er social kapital, der forbinder forskellige lag eller klasser med hinanden 
(lodret).  

 
Hvis der er stor social kapital inden for en gruppe (bonding) og lille mellem grupper (bridging) kan 
det meget vel afstedkomme voldsomme konflikter i et samfund (som fx i Nordirland eller det 
nuværende Irak).  
 
Endvidere skelner man mellem to aspekter af den sociale kapital: 

- Det strukturelle aspekt. (Roller, netværk, regler, procedurer, relationer). 
- Det kognitive aspekt. (Normer, holdninger, værdier, tillid, tolerance). 

 
Ved måling af social kapital bør det således tilstræbes, at alle tre hovedtyper og begge aspekter 
bliver dækket på en gyldig måde.  
 
 
Social kapital og arbejdsmiljø 
 
Som nævnt ovenfor, har der været meget lidt forskning vedrørende social kapital og arbejdsmiljø 
såvel i Danmark som internationalt. Ved det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA, 
tidligere AMI) er det blevet besluttet at satse på dette emne i de kommende år, idet 
virksomhedernes sociale kapital ser ud til at være et nøglebegreb, der kan være frugtbart i en række 
sammenhænge. 
Vi har følgende hypoteser, som vi foreløbigt anser for velbegrundede: 

- En høj social kapital i virksomheden er en væsentlig drivkraft for forbedringer af de ansattes 
arbejdsmiljø. 

- En høj social kapital øger de private virksomheders fleksibilitet og produktivitet og øger 
dermed konkurrenceevnen på det globale marked. 

- I den offentlige sektor vil en høj social kapital medvirke til at øge kvaliteten i ydelserne og 
borgernes/brugernes tilfredshed.  

- En høj social kapital medvirker til at øge arbejdsglæden og motivationen for medarbejderne. 
- En høj social kapital vil mindske sygefraværet og ønsket om tidlig afgang fra 

arbejdsmarkedet.  
 
I forbindelse med det teoretiske arbejde, der er gennemført ved NFA, er vi nået frem til en 
definition på virksomhedernes sociale kapital, der omfatter tre hovedkomponenter, nemlig: 1. 
Samarbejdsevne og samarbejdsrelationer. 2. Tillid og troværdighed. 3. Retfærdighed og respekt. 
Hermed lægger vi os tæt op ad det indhold, der normalt tillægges begrebet, men har valgt at 
supplere med retfærdighed/respekt for dermed at tage i betragtning, at der på en arbejdsplads er en 
indbygget asymmetri mellem ledelse og ansatte. 
 
Figur 1. En model for virksomhedernes sociale kapital. 
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Hvad er virksomhedernes sociale kapital?
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En virksomhed med høj social kapital er med andre ord en virksomhed, hvor der både inden for 
grupper (faggrupper, afdelinger), mellem grupper og mellem de ansatte og ledelsen er såvel godt 
samarbejde som tillid og retfærdighed/respekt. 
 
Vores pointe er ikke, at alle ansatte på en sådan virksomhed vil have et perfekt arbejdsmiljø. Man 
kan fx godt have ensidigt gentaget arbejde på et slagteri med en høj social kapital. Pointen er, at 
arbejdspladsen er god. Det vil altså sige, at man behandles med respekt, at arbejdslederen lytter til 
de ansattes problemer og tror på det, de siger, at man samarbejder seriøst om at løse problemer, og 
at man gennemfører forandringsprocesser på en respektfuld og retfærdig måde. Omvendt kan man 
godt have et godt og udviklende arbejde på en virksomhed med en meget lav social kapital. Det kan 
fx være forskningsarbejde på en universitetsafdeling med konflikter, mistro og rivalisering. 
 
Mens der er ganske få arbejdsmiljøundersøgelser, der tager udgangspunkt i begrebet social kapital, 
så er der en ganske omfattende forskning om de tre delbegreber, der indgår i vores definition på 
virksomhedernes sociale kapital. Vi vil kort resumere denne forskning nedenfor. 
 
Retfærdighed og respekt. 
 
Siden 1980’erne har man forsket i retfærdighed og respekt på arbejdspladsen (trust og fairness). 
Denne forskning har blandt andet identificeret en række aspekter ved retfærdighed, som det er 
nødvendigt at skelne imellem. Den fordelingsmæssige retfærdighed handler om, hvorvidt 
fordelingen af belønninger (fx løn, forfremmelse, ros) opleves som retfærdig af de ansatte, mens 
den processuelle retfærdighed omhandler de processer, som finder sted på arbejdspladsen, for 
eksempel i forbindelse med fyringsrunder eller organisationsændringer. Endelig handler den 
interpersonelle retfærdighed om den personlige behandling af de ansatte og den informative 
retfærdighed om de former for information, der gives løbende til de ansatte. En af hovedpointerne i 
denne forskning er, at de ansatte tillægger processen overordentlig stor betydning. Det er således 
ikke nok, at goderne fordeles rigtigt, det skal også gå rigtigt til! 
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Forskningen om retfærdighed på arbejdspladsen har endvidere vist, at manglende retfærdighed øger 
risikoen for helbredsproblemer hos de ansatte, herunder depressioner, hjertesygdomme, søvnbesvær, 
stress og sygefravær. Og endelig at manglende retfærdighed også går ud over motivation, 
engagement og involvering i arbejdspladsen.  
 
Figur 3. Forskellige former for retfærdighed på arbejdspladsen. 
 
 Fordelingsmæssig retfærdighed (fordeling af goder som fx løn). 
 Processuel retfærdighed (en retfærdig og ”ordentlig” proces) 
 Interaktionel retfærdighed (retfærdighed i omgangen med de ansatte) 

Interpersonel retfærdighed (respekt for de ansatte) 
Informativ retfærdighed (ordentlig information) 

 
 
Tillid og troværdighed 
 
Der foreligger en ganske omfattende litteratur om tillid på arbejdspladsen. Tillid (trust) er en 
egenskab ved forholdet mellem to personer eller parter, mens troværdighed (trustworthyness) er en 
egenskab, der, med rette eller urette, tillægges en anden part. I mange sammenhænge behandles 
tillid (til institutioner eller personer) som en indikator på social kapital, men der findes også en lang 
række undersøgelser af tillid på arbejdspladsen, hvor man specielt ser på tillid i relationen mellem 
ledelse og ansatte.  
 
Tillid defineres ofte som ”troen på at den anden part i en relation ikke vil udnytte ens egen 
sårbarhed”. På arbejdspladsen kan man tale såvel om ”vandret tillid” (mellem de ansatte) som 
om ”lodret tillid” (mellem ansatte og ledelse). Endvidere skelnes der mellem tillid til det, den anden 
part siger, og tillid til at den anden part (i reglen de ansatte) udfører et godt stykke arbejde.  
 
Manglende tillid på en arbejdsplads påvirker alle aspekter af arbejdspladsens funktioner, herunder 
samarbejdet om at forbedre arbejdsmiljøet. Der er således tale om en grundlæggende betingelse for, 
at der kan skabes en god arbejdsplads. I litteraturen om tillid har man fokuseret på det amerikanske 
begreb ”organizational citizenship”, som er de handlinger, der så at sige ”ligger over stregen”. Det 
kan fx være at hjælpe kolleger, at huske fødselsdage, at komme med nye og konstruktive ideer, at 
bidrage til at løse konflikter osv. osv. Kort sagt, alt det der ligger ud over det rent instrumentelle 
indhold i jobbet. Organizational citizenship opstår i langt højere omfang på arbejdspladser, hvor der 
er tillid (og respekt) mellem ledelse og ansatte. Forskningen har endvidere peget på, at 
virksomheder med høj tillid ikke blot har bedre samarbejde, men også højere produktivitet og 
innovation. 
 
 
Samarbejde 
 
Man kan spørge, hvordan virksomheder skaber tillid og respekt, og svaret er simpelt, idet begge 
dele skabes ved at praktisere det. For så vidt passer begrebet kapital udmærket på den proces, der 
finder sted, idet man kun kan øge den sociale kapital ved at vise tillid og respekt i det daglige 
samarbejde (altså ved at ”sætte noget ind på kontoen”).  
 



 9 

Denne akkumulering af den sociale kapital sker i det daglige samarbejde på virksomheden, hvor 
god ledelse og godt samarbejde mellem kollegerne supplerer hinanden. En omfattende forskning 
viser, at ledelseskvaliteten er den helt centrale faktor for udviklingen af virksomhedens 
samarbejdskultur.  
 
Forskningen viser endvidere, at god ledelseskvalitet har to klare effekter. For det første er 
ledelseskvalitet en nøglefaktor i forbindelse med forbedring af (det psykiske) arbejdsmiljø. Og for 
det andet viser en lang række undersøgelser, at der er en tydelig effekt af god ledelseskvalitet på 
kvalitet og produktivitet.  
 
De tre elementer i virksomhedernes sociale kapital virker således forstærkende på hinanden ved at 
blive praktiseret i det daglige, og det ser ud til, at resultatet er såvel bedre kvalitet og produktivitet 
som bedre helbred og velbefindende hos de ansatte. En win-win situation.  
 
Figur 5. Social kapital som nøglen til produktivitet, kvalitet og omstillingsevne. 
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Forslag til videre initiativer på området 
 
Så vidt vi kan vurdere, vil der være en tredobbelt gevinst ved at arbejde videre med forskning og 
udvikling vedrørende virksomhedernes sociale kapital. 
 
Den første fordel vedrører Danmarks rolle i det globale marked. Der vil være klare gevinster ved at 
arbejde eksplicit med social kapital som en selvstændig drivkraft i forhold til omstillingsevne, 
fleksibilitet, innovation og produktivitet. 
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Den anden gevinst vil kunne opnås i forbindelse med styrkelsen af velfærdssamfundet, hvor en høj 
social kapital vil kunne forbedre det psykiske arbejdsmiljø, gøre det mere attraktivt at (for)blive 
offentlig ansat, forbedre kvaliteten i ydelserne og øge borgertilfredsheden. 
 
Den tredje gevinst vil kunne opnås på arbejdsmiljøområdet, hvor der gennem årene har hersket en 
betydelig usikkerhed med hensyn til ”hvad der virker”. Det er i stigende grad blevet klart, at det 
psykiske arbejdsmiljø er vanskeligt at forbedre gennem regler og inspektion, hvilket sætter 
yderligere fokus på virksomhedernes eget samarbejde på området. 
 
I forlængelse heraf anbefales følgende initiativer: 
 
1. Hvidbog. Der bør udarbejdes en hvidbog med en systematisk oversigt over teorier, metoder og 
empirisk forskning og udvikling på området. Dette vil både kunne demonstrere de landevindinger, 
der er gennemført og vise de hvide pletter på landkortet.  
 
2. Konference. I forlængelse af denne hvidbog bør der afholdes en konference med deltagelse af 
repræsentanter for virksomheder, organisationer, det offentlige og forskningen. Formålet hermed er 
at skabe opmærksomhed om problemstillingen og at få en afklaring af potentielle handlemuligheder 
i det videre forløb.   
 
Budgettet for de to initiativer vil være ……………… 
 
 
 


