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Social kapital i skolen – vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler

Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med.
Et nyt begreb er ved at vinde frem i forbindelse med bestræbelserne på at skabe bedre trivsel og
produktivitet på arbejdspladserne: Virksomhedens sociale kapital. Der bliver holdt snesevis af
møder og konferencer om emnet, og en nye projekter skyder op som paddehatte. Og for nyligt
udkom der en hvidbog om virksomhedernes sociale kapital, udgivet af Arbejdsmiljørådet i
samarbejde med det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (Se:
http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/upload/boeger/hvidbog_socialkapital.pdf).

I denne artikel offentliggøres resultaterne fra den første kortlægning af den sociale kapital i danske
folkeskoler. I forbindelse med den almindelige kortlægning af trivselen i arbejdet blandt de ansatte i
Københavns Kommune vedtog man i Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF), at man ville
inkludere spørgsmål om social kapital i undersøgelsen af de ansatte under forvaltningens område.
Før vi går i gang med undersøgelsens resultater kan det være på sin plads med en kort indføring i,
hvad social kapital er for noget.

Social kapital

Begrebet social kapital opstod i samfundsforskningen omkring 1990. Blandt de vigtigste af
pionererne regnes normalt Bourdieu, Coleman og Putnam. Der er mange definitioner i litteraturen,
men de vigtigste elementer går igen, nemlig at social kapital er en egenskab ved et samfund eller en
organisation, som omfatter tillid, normer, sammenhængskraft og netværk. For eksempel definerer
Putnam social kapital sådan: ”Social kapital er de træk ved en organisation, fx netværk, normer og
tillid, som fremmer koordinering og samarbejde til det fælles bedste”.

I Danmark har der været stor interesse for social kapital, idet man har brugt begrebet til at forklare, hvordan
det kan være, at vi har en meget høj konkurrenceevne til trods for relativt kort arbejdstid, lang ferie og stort
skattetryk. Økonomerne har konkluderet, at en stor del af forklaringen ligger i den høje sociale kapital i det
danske samfund – specielt i vores høje tillid til hinanden og til samfundets institutioner. Man har sagt, at
vores sociale kapital er forklaringen på, at ”humlebien alligevel kan flyve”.
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I hvidbogen om virksomhedernes sociale kapital anvendes følgende definition:

Virksomhedens sociale kapital er den egenskab, som sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgave.
For at kunne løse denne kerneopgave er det nødvendigt at medlemmerne
evner at samarbejde, og at samarbejdet er baseret på et højt niveau af tillid
og retfærdighed.

Der er altså tre vigtige elementer i virksomhedens sociale kapital, nemlig tillid, retfærdighed og
samarbejdsevne, også kaldet de tre diamanter. Dette illustreres af modellen for virksomhedens

Vejen til en god arbejdsplads:
”De tre diamanter”
Virksomhedens
sociale kapital
Samarbejdsevne

Tillid

Retfærdighed

sociale kapital

Det er vigtigt at forstå, at virksomhedens sociale kapital ikke er en egenskab ved den enkeltes job,
som fx de kendte faktorer indflydelse i arbejdet, mening, variation, udviklingsmuligheder og den
slags. Den sociale kapital er et kendetegn ved hele arbejdspladsen, altså fx en skole, et slagteri eller
en sparekasse. Ifølge teorierne om social kapital vil virksomheder med høj social kapital være
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kendetegnet ved både høj trivsel og høj produktivitet/kvalitet. Som en følge heraf vil sådanne
virksomheder have lavt fravær og en beskeden personaleomsætning.

Resultaterne fra Københavns kommune.

De fire spørgsmål om social kapital på
arbejdspladsen
• På min arbejdsplads kan man stole på de
udmeldinger, der kommer fra ledelsen
• På min arbejdsplads stoler ledelsen på, at
medarbejderne gør et godt stykke arbejde
• På min arbejdsplads bliver konflikter løst på en
retfærdig måde
• På min arbejdsplads bliver arbejdsopgaverne
fordelt på en retfærdig måde
(Seks svarmuligheder fra ”Passer helt” til ”Passer slet ikke”).

I BUF blev social kapital målt ved hjælp af fire centrale spørgsmål om social kapital (2 om tillid og
2 om retfærdighed. Hvert spørgsmål havde seks svarmuligheder fra meget negativt til meget
positivt. Den samlede score er således et gennemsnit af de fire spørgsmål, der ligger mellem 1 og 6
point. I de følgende figurer har vi delt alle svarpersonerne op i fire grupper med nogenlunde lige
mange i hver. I den laveste gruppe har vi den fjerdedel, der oplever den laveste sociale kapital,
dernæst de næstlaveste osv. På denne måde kan vi analysere sammenhængene mellem de ansattes
oplevelse af den sociale kapital og en lang række andre faktorer.
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Social kapital og job tilfredshed

I de tre næste figurer kan man se nogle meget kraftige sammenhænge mellem den sociale kapital og
de ansattes trivsel: Den første handler om job tilfredshed, den næste om arbejdsglæde

Social kapital og arbejdsglæde

og den tredje om stolthed over arbejdspladsen. I alle tre tilfælde er tendensen den samme: Med
stigende social kapital ser vi stærkt stigende trivsel – uanset hvordan man måler det.
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Social kapital og stolthed over
arbejdspladsen

De tre næste figurer handler om nogle meget centrale faktorer i det psykiske arbejdsmiljø, der alle
har med ledelse at gøre. Den første illustrerer sammenhængen mellem social kapital og social støtte
fra nærmeste leder,

Social kapital og social støtte fra leder

dernæst ser vi
sammenhængen til anerkendende ledelse
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Social kapital og anerkendelse fra
leder

og endelig belyses, hvor meget tid lederen har til at tale med sine medarbejdere. Igen er
sammenhængene meget markante.

Social kapital og tid til samtale

Den fjerdedel af de ansatte, der oplever dårlig social kapital på deres arbejdsplads, oplever en
ledelsesform, der ligger et godt stykke væk fra den moderne opfattelse af en anerkendende og
lyttende ledelse. Omvendt med den bedste fjerdedel, som ligger meget tæt ved maksimum-scoren
på alle tre spørgsmål.
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Undersøgelsen kan ikke direkte belyse kvaliteten i ydelserne, men den næste figur belyser et
relevant aspekt, nemlig ”om tingene bliver ændret, hvis man gør opmærksom på, at noget kan gøres
bedre”. Igen ser vi en meget overbevisende sammenhæng. Hos de medarbejdere, der oplever en lav
social kapital på deres arbejdsplads, løber man åbenbart hovedet mod en mur, hvis man drister sig
til at foreslå forbedringer. Ikke ligefrem opskriften på en lærende organisation.

Social kapital og vilje til forbedringer

Som noget helt nyt og opsigtsvækkende i litteraturen om social kapital kan undersøgelsen fra BUF,
København også belyse sammenhængen mellem social kapital og forskellige former for krænkende
adfærd. Dette illustreres i de fire næste figurer, der omhandler mobning, sex chikane, trusler om
vold og fysisk vold. Alle fire viser meget klare sammenhænge. Ser vi fx på mobning, så er der knap
20%, der har oplevet at blive mobbet inden for det sidste år blandt dem med den laveste sociale
kapital. Blandt dem med den højeste sociale kapital er der tale om knap 4%.!
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Social kapital og mobning
Har du inden for de sidste 12 måneder været
udsat for mobning på din arbejdsplads?
19,6%

20%

Procent indenfor gruppen

18%
16%
14%
11,4%

12%
10%
8%

6,0%

6%
3,8%

4%
2%
0%
Under 3,75

3,75 ‐ 4,8

4,8 ‐ 5,6

Over 5,6

Niveauet for social kapital

Social kapital og trusler om vold
Har du inden for de sidste 12 måneder været
udsat for trusler om vold på din arbejdsplads?
20%

19,0%

Procent indenfor gruppen

18%
16%
13,2%

14%
12%

9,4%

10%
8%

5,3%

6%
4%
2%
0%
Under 3,75

3,75 ‐ 4,8

4,8 ‐ 5,6

Niveauet for social kapital

Over 5,6
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Social kapital og fysisk vold
Har du inden for de sidste 12 måneder været
udsat for fysisk vold på din arbejdsplads?
20%

Procent indenfor gruppen

18%
16%
14%

12,6%

12%

10,4%

10%
7,7%

8%
6%

4,2%

4%
2%
0%
Under 3,75

3,75 ‐ 4,8

4,8 ‐ 5,6

Over 5,6

Niveauet for social kapital

Skolerne har den laveste sociale kapital
Som nævnt i indledningen, er social kapital en egenskab ved den enkelte arbejdsplads. I de
følgende figurer går vi derfor fra at analysere sammenhænge på person-niveau til at se på
arbejdspladser. Allerførst viser vi den sociale kapital i forskellige institutionstyper i Københavns
kommune. Det overordnede resultat for hele BUF i København er bemærkelsesværdigt, idet man
næsten kan sige, at institutionernes sociale kapital falder, efterhånden som børnene bliver ældre!

Børne- og Ungdomsforvaltningen i
Københavns kommune
Social kapital i forskellige institutionstyper
0

1

2

3

4

5

Vuggestuer

5,0

Selvejende institution

5,0
4,9

Børnehaver
Integrerede institutioner
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Vuggestuer, selvejende institutioner og børnehaver har den højeste sociale kapital, mens skolerne
ligger lavest. Og den næste figur viser, at dette mønster også afspejler sig i trivselen. Skolerne har
den laveste trivsel, mens selvejende institutioner, vuggestuer og børnehaver har den højeste.

Social kapital og trivsel i institutioner og skoler
Trivsel

Selvejende institutioner

2008

4,7

Special institutioner

Børnehaver Vuggestuer

4,6

Fritidshjem

4,5

Integrerede institutioner

Hele BUF

4,4

*

4,3

Specialskoler

Folkeskoler

4,2
Social
kapital

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5,0

Bag disse overordnede tal skjuler sig naturligvis en stor forskellighed, som viser sig, når vi går
videre og ser på de enkelte skoler. I de næste figurer ser vi derfor på det billede, der tegner sig, når
vi sammenligner skolerne i kommunen. I alle disse figurer repræsenterer hver af de små prikker
gennemsnittet for en skole. Lad os først se grundigt på den første af disse figurer. Her ser vi,
hvordan de over 50 skoler fordeler sig på dels social kapital (den vandrette dimension) og dels job
tilfredshed (den lodrette). For det første ser vi, at der er stor forskel på den sociale kapital på de
forskellige skoler (fra under 3 point til næsten 5,5 point i gennemsnit!). For det andet er der også
stor forskel på job tilfredsheden (fra cirka 2,5 til 5,5 point). Og for det tredje ser vi en meget
markant sammenhæng: På skoler, hvor de ansatte generelt oplever en høj social kapital, er man også
glade for sit arbejde. Og omvendt: På skoler med lav social kapital er trivselen meget ringe.
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Social kapital og job tilfredshed
Skoler
Social kapital og spørgsmålet 'Jeg er – alt i alt ‐ godt tilfreds med
mit arbejdsliv'

Jeg er – alt i alt ‐ godt tilfreds med mit arbejdsliv
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Social kapital

Dette klare billede bekræftes af de næste to figurer, der belyser arbejdsglæde og stolthed over
arbejdspladsen. I en tid, hvor det kniber gevaldigt med at rekruttere lærere til folkeskolen, er især
det sidste resultat bemærkelsesværdigt. På skoler med lav social kapital er der i det store og hele
ingen af de ansatte, der ville anbefale andre at søge arbejde på arbejdspladsen! Det er altså ikke
lærergerningen som sådan, der gør en forskel, men skolens sociale kapital.

Social kapital og arbejdsglæde
Skoler
Social kapital og spørgsmålet 'Hos os er stemningen præget af
arbejdsglæde'
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Social kapital
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Social kapital og stolthed over
arbejdspladsen
Skoler
Social kapital og spørgsmålet 'Jeg kan anbefale andre at søge
arbejde hos os'
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Social kapital

I de næste tre figurer genfinder vi de sammenhænge vedrørende ledelse, som allerede er beskrevet
for hele BUF ovenfor. Punkt for punkt bekræftes sammenhængen mellem ledelseskvalitet og social
kapital, når vi ser på fordelingen af skolerne i kommunen. Det er ikke for meget sagt, at det netop er
den lokale ledelse, der er med til at skabe – eller forhindre – en høj social kapital på arbejdspladsen.
Hvis den daglige ledelse er præget af tillid, anerkendelse, respekt og samarbejde, vil der i de
allerfleste tilfælde udvikles en høj social kapital på arbejdspladsen.
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Social kapital og støtte fra leder

Jeg får hjælp og støtte fra min leder, når jeg har brug for det

Skoler
Social kapital og spørgsmålet 'Jeg får hjælp og støtte fra min leder,
når jeg har brug for det'
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Social kapital

Social kapital og anerkendelse fra egen
leder
Skoler
Social kapital og spørgsmålet 'Jeg oplever, at min leder
værdsætter mit arbejde'

Jeg oplever, at min leder værdsætter mit arbejde
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Social kapital og tid til samtale med leder

Min nærmeste leder har tid til at afholde en samtale med mig

Skoler
Social kapital og spørgsmålet 'Min nærmeste leder har tid til at
afholde en samtale med mig'
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Social kapital

De tre følgende figurer handler om information, forbedringer og opgaveløsning, altså tre forhold,
som har tæt forbindelse til kvaliteten i kerneydelsen. Igen ser vi forbavsende store forskelle på de
forskellige skoler i kommunen, og igen hænger niveauet tæt sammen med den sociale kapital.

Social kapital og informationsniveau i
københavnske skoler

Jeg føler mig informeret om de forhold, der har indflydelse på min
arbejdssituation

Skoler
Social kapital og spørgsmålet 'Jeg føler mig informeret om de
forhold, der har indflydelse på min arbejdssituation'
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Social kapital og forbedringer

Hos os bliver tingene ændret, hvis man gør opmærksom på, at noget
kan gøres bedre

Skoler
Social kapital og spørgsmålet 'Hos os bliver tingene ændret, hvis
man gør opmærksom på, at noget kan gøres bedre'
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Social kapital

Social kapital og effektiv opgaveløsning

Jeg ved, hvem jeg skal gå til, hvis jeg har problemer med løsningen af
mine opgaver

Skoler
Social kapital og spørgsmålet 'Jeg ved, hvem jeg skal gå til, hvis jeg
har problemer med løsningen af mine opgaver'
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Social kapital

Nu kunne man måske tro, at alt hænger sammen med skolens sociale kapital! Det er dog ikke
tilfældet. For eksempel er der en del faktorer med tæt relation til selve jobbet, nogle forhold
omkring det fysiske arbejdsmiljø samt forholdet til kollegerne, der ikke hænger specielt sammen
med den sociale kapital. Et eksempel herpå ses i den næste figur, der vedrører værdsættelse fra
kollegerne. Her ligger alle skolerne på cirka samme niveau (nemlig 4,5 til 5,5 point) uafhængigt af
placeringen med hensyn til social kapital.
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Social kapital og værdsættelse fra
kollegerne
Skoler
Social kapital og spørgsmålet 'Jeg oplever, at mine kolleger
værdsætter mit arbejde'
Jeg oplever, at mine kolleger værdsætter mit arbejde
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Social kapital

Perspektiver

Analyserne af social kapital i Københavns kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning viser,
hvordan man kan få meget spændende resultater ud af en almindelig trivselsmåling, hvis man
gennemfører den med omtanke. Alt for mange offentlige arbejdspladser gennemfører undersøgelser
af trivsel og psykisk arbejdsmiljø, som man blot præsenterer som simple resultater for de enkelte
afdelinger eller arbejdspladser uden at anvende de potentielle muligheder, som trivselsmålingerne
giver for at få indsigt i dybere sammenhænge. Børne- og Ungdomsforvaltningen i København skal
derfor have ros for at have taget dette konstruktive initiativ.

I undersøgelsen er anvendt et simpelt og let tilgængeligt mål for den sociale kapital, og alligevel ser
vi en række meget stærke sammenhænge. Arbejdspladser med høj social kapital har høj trivsel og
arbejdsglæde, god og anerkendende ledelse samt et effektivt samarbejde med god kommunikation.
Dertil kommer nogle meget klare sammenhænge med krænkende adfærd som fx mobning, trusler
og sex chikane. I denne artikel har vi fokuseret på kommunens skoler. Tilsvarende sammenhænge
ses også for de andre typer af institutioner i kommunen.

Kortlægningen viser ikke alene nogle meget kraftige sammenhænge, men sætter også kommunen i
stand til at identificere arbejdspladser med henholdsvis høj og lav social kapital. Hermed bliver man
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i stand til at fokusere indsatsen for at øge den sociale kapital, og man ved også, hvor man skal gå
hen for at studere arbejdspladser, hvor man har fået tingene til at lykkes. Nøglefaktoren, når den
sociale kapital skal øges, er ledelse. Erfaringen og forskningen viser, at man ikke kan have høj
social kapital og lav ledelseskvalitet på samme tid.

Mange vil måske sige, at skolernes sociale kapital og trivselen på skolen hænger sammen med en
række af de vilkår, som skolerne er underlagt. For eksempel stigende krav til dokumentation,
besværlige forældre, strammere evalueringskrav, støjende børn, økonomiske rammer, nedslidte
skoler osv. osv.

Resultaterne fra København viser, at disse forklaringer ikke holder. Skolerne i kommunerne er langt
hen ad vejen underlagt de samme eksterne vilkår. Alligevel er trivsel, arbejdsglæde, anerkendelse
og effektivitet nogle steder i top, mens den andre steder er i bund. Og overalt er der sammenhæng
med den sociale kapital.

Umiddelbart ser det ud til, at der er meget at vinde ved at tage udgangspunkt i skolernes sociale
kapital. Både hvis man ønsker god trivsel og hvis man går efter en højere kvalitet i kerneydelsen,
altså undervisningen på skolerne. Der findes allerede en lang række anbefalinger, som man kan
anvende, hvis man vil arbejde med tillid, retfærdighed og samarbejde.

Samtidigt kunne det være meget interessant at brede disse resultater ud på andre kommuner, ja
måske kunne man forestille sig en egentlig kortlægning af den danske folkeskoles sociale kapital?
Alt tyder på, at vi her har en central faktor – uanset om man ser på Danmark i en global
sammenhæng eller fokuserer på kvaliteten i ydelserne.

I forbindelse med sådanne videre initiativer kunne det være meget spændende at undersøge
sammenhængen mellem de enkelte skolers sociale kapital og sådanne faktorer som sygefravær,
personaleomsætning, karakterniveau, forældresamarbejde, brug af evalueringer og
dokumentationskrav osv. To kommuner deltager allerede i det første egentlige forskningsprojekt om
social kapital i folkeskolen, nemlig København og Faxe.

I hvidbogen om social kapital konkluderes det, at virksomhedernes sociale kapital hænger sammen
med såvel de ansattes trivsel som virksomhedernes produktivitet/kvalitet. Undersøgelsen i
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Københavns kommune ser ud til at bekræfte dette, men der er meget mere at lære på området. Det
bliver spændende at se, hvem der samler bolden op!
Hvordan bliver den enkelte medarbejder påvirket af
virksomhedens
SOCIALE KAPITAL?

SOCIAL KAPITAL
(Samarbejdsevne, tillid, retfærdighed)

Mening

Anerkendelse

Respekt

Social
Forudsigelighed
støtte
(information)
GODT (PSYKISK) ARBEJDSMILJØ

Rolleklarhed

VELBEFINDENDE, TRIVSEL, LAV STRESS, LAVT FRAVÆR, LAV
PERSONALEOMSÆTNING

Hvordan bliver produktivitet, kvalitet og kreativitet
påvirket af virksomhedens
SOCIALE KAPITAL?

SOCIAL KAPITAL
(Samarbejdsevne, tillid, retfærdighed)

Videndeling

Hjælp & støtte

Netværk

Motivation

GODT MEDARBEJDERSKAB

HØJ PRODUKTIVITET, KVALITET OG KREATIVITET

Involvering

www.undervisere.dk
www.folkeskolen.dk
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