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FORORD
Denne rapport er den første af i alt fire rapporter med resultater fra projektet
Systematisk oversigt over evidens for virkninger af interventioner for forbedring af
social kapital, som er et forskningsprojekt, der er gennemført på det Nationale
Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) med støtte fra
Arbejdsmiljøforskningsfonden (Projektnr: 24-2014-03 / Sagsnr.: 20140016939).
I denne rapport foretages en syntese af definitioner af begrebet social kapital på
arbejdspladsen. Dette forskningsområde er relativt nyt og har været i vækst inden for
det seneste årti. Trods dette er der endnu ikke opnået nogen enighed om, hvad
begrebet egentligt dækker over. I denne rapport bygger forfatterne syntesen på den
sociologiske forskning om social kapital, den hidtidige forskning i begrebet social
kapital på arbejdspladsen, filosofisk teori om kollektiv intentionalitet,
evolutionspsykologisk forskning om prosocialitet samt en omfattende viden inden for
gruppepsykologi, organisationspsykologi og ledelsespsykologi.
I rapporten besvares følgende forskningsspørgsmål om social kapital, primært som
den udspiller sig på arbejdspladsen:
•

Hvad er social kapital?

•

Hvorfor er der øget interesse for social kapital på arbejdspladsen?

•

Hvad kendetegner kollektive handlinger, og hvad gør dem mulige?

•

Hvorledes opstår social kapital?

•

Hvilket indhold er der i social kapital?

•

Hvilke virkninger er der af social kapital?

De øvrige tre rapporter handler om samlende social kapital inden for teams på
arbejdspladser, brobyggende social kapital mellem team og forbindende social kapital
mellem ledelse og medarbejdere.
Vi vil gerne takke lektørerne Karen Albertsen, arbejdslivsforsker ved TeamArbejdsliv
og Kasper Edwards, seniorforsker ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) for
deres gode og konstruktive kommentarer til en tidligere version af rapporten. Vi vil
også gerne takke projektets eksterne partsfølgegruppe fra BAR-Industri.
Følgende medarbejdere fra Det Nationale Forskningsinstitut har bidraget ved
udarbejdelse af enkelte afsnit af rapporten: Mette Andersen Nexø, Thomas Clausen,
Josefine Vejlby Kristensen, Katrine Dinitzen og Pernille Pallesen.
Henriette Bjørn Nielsen, Forskningschef
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SAMMENFATNING
Formålet med denne rapport er at diskutere definitionen af social kapital på arbejdspladsen og foreslå en syntese af de forskellige definitioner samt undersøge
baggrunden for den stærkt stigende interesse for social kapital inden for det seneste
årti.
I afsnit 2 beskrives den historiske udvikling af begrebet inden for sociologien. Der
argumenteres for, at social kapital bedst forstås som de potentielle og eksisterende
ressourcer i de sociale relationer, der muliggør, at deltagerne kan udføre kollektive handlinger.
Inden for den sociologiske forskning er der opnået enighed om, at der ikke blot er én
enkel form for social kapital, men flere former. Der er udbredt enighed om, at der må
skelnes mellem mindst tre forskellige former for social kapital: samlende, brobyggende og forbindende social kapital, som er karakteristisk for forskellige typer af
sociale relationer.
Inden for den forskning, der eksplicit beskæftiger sig med social kapital på arbejdspladsen, har man i længere tid ikke skelnet mellem de tre former, hvilket medfører
nogle begrænsninger i denne forskning. Først i de seneste 2-3 år er man også begyndt
at skelne mellem forskellige former for social kapital på arbejdspladser.
I den sociologiske forskning har der været en væsentlig forskel mellem på den ene
side definitioner af social kapital, der generelt sigter på at fremme skabelsen af fælles
goder til gensidig nytte for deltagerne i sociale systemer, og på den anden side mere
kritiske definitioner, der peger på, at social kapital kan anvendes til at opretholde
ulighed og magt. Begge disse bidrag bør efter vores opfattelse integreres i det
fremtidige begreb om social kapital, da begge synsvinkler må betragtes som
nødvendige for at begribe det moderne arbejdsliv, som er præget både af fælles
handlinger til fælles nytte og handlinger, der sigter på at opretholde ulighed og magt
i sociale systemer.
Efter en fremstilling af de forskellige definitioner af social kapital i forskningen
opstiller vi i de følgende afsnit 3-8 vores forslag til syntese af de forskellige definitioner af social kapital på arbejdspladsen. I afsnit 3 redegør vi for vores opfattelse af
eksistensen af tre former for social kapital: den samlende, den brobyggende og den
forbindende sociale kapital. Der er betydelige forskelle imellem de typer af sociale
relationer, de tre former for social kapital opstår i. Dette betyder, at der antageligvis er
forskellige betingelser for de tre social kapitalformers opståen og udvikling samt
forskelle i deres virkninger.
I afsnit 4 diskuteres baggrunden for den forøgede interesse for social kapital på
arbejdspladsen. Interessen kan sættes i forbindelse med udfordringer i den stigende
anvendelse af teams i produktionen, en mere kompleks arbejdsorganisering inden for
mange brancher samt nødvendigheden af et forbedret samarbejde mellem medarbejdere indbyrdes og mellem ledelse og medarbejdere på arbejdspladsen. Generelt
kan man sige, at stigningen i den gensidige afhængighed i mere komplekse arbejdssystemer gør udviklingen af ressourcer i de sociale relationer tiltagende vigtig. Sam4

tidig betyder en forøget forskellighed mellem grupperinger mht. til
uddannelsesbaggrund, erfaringer, etnicitet mv. inden for arbejdslivet tillige, at der må
udvikles ressourcer i relationer for at overkomme de hindringer for kollektive
handlinger, der kan opstå af denne større forskellighed.
I afsnit 5 beskrives en model for, hvorledes ressourcer i sociale relationer udvikles.
Efter modellen skabes social kapital gennem deltagelse i sociale interaktionshandlinger (såsom hjælp, gensidig opmærksomhed, kommunikation, ledelse mv), der er
nødvendige for at udføre kollektive handlinger. Disse gentagne interaktionshandlinger understøtter over tid udviklingen af bestemte egenskaber, der
karakteriserer de sociale relationer og systemer. Disse opstående tilstande og
egenskaber påvirker igen interaktionshandlingerne på udviklende eller begrænsende
måder. I fælde, hvor der udvikles en fælles mental model over, hvorledes team
arbejde skal foregå, vil det forbedre arbejdet, mens opståen af konflikter antageligt vil
hæmme arbejdet.
I afsnit 6 beskrives en model over, hvilke komponenter der indgår i de forskellige
former for social kapital. Denne model beskriver nogle centrale processer i team, som
vil blive uddybet i rapport nr. 2 om samlende social kapital. I de to øvrige rapporter nr. 3 om brobyggende social kapital og nr. 4 om forbindende social kapital - vil
modellen indgå i en undersøgelse af, om tilsvarende komponenter kan genfindes i
disse andre to former for social kapital.
I afsnit 7 fremstilles viden om sammenhæng mellem social kapital og økonomiske
resultater for lande, regioner og arbejdspladser. En metaanalyse viser, at der er en
dokumenteret sammenhæng på virksomhedsniveau.
I afsnit 8 fremstilles nogle bud på baggrunden for, at mennesker vil være i stand til og
motiveret til at udføre kollektive handlinger. Der tages udgangspunkt i filosofiske
overvejelser om den principielle forskel mellem individuelle handlinger med
individuel intentionalitet og kollektive handlinger, der er kendetegnet ved en
kollektiv intentionalitet. Der beskrives forskellige typer af reciprocitet i sociale
relationer, der kan spille en rolle for kapacitet og motivation for deltagelse i kollektive
handlinger.
I det afsluttende afsnit 9 foretages diskussion og forsøg på afklaring af nogle af de
problemstillinger, der er beskrevet i denne rapport. Disse vil blive diskuteret videre i
de følgende tre rapporter om de tre former for social kapital på arbejdspladser. I disse
tre rapporter vil der blive inddraget teori og empiri fra henholdsvis gruppepsykologi,
organisationspsykologi og ledelsespsykologi.
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ENGLISH SUMMARY
The purpose of this report is to discuss definitions of social capital at workplaces and
suggest a synthesis of the different definitions and examine the background for the
increasing interest in social capital in the past decade.
Section 2 describes the historical development of the concept within sociology. We
argue that social capital is best understood as the potential and existing resources in
social relations that allow participants to perform collective actions. Within
sociological research, there is an agreement that there is more than one simple form of
social capital. At least three different forms of social capital must be distinguished:
bonding, bridging and linking social capital, which is characteristic of different types
of social relations.
For a long time, no distinction has been made between the three forms within
research that explicitly deals with social capital in the workplace, which leads to some
limitations in this research. Only in the past 2-3 years, this research area has
differentiated between different forms of social capital at workplaces.
In sociological research there has been a significant difference between definitions of
social capital. One approach represented by Coleman and Putnam emphasizes the
resources for creation of common goods for mutual benefit for participants in social
systems. The other more critical approach emphasizes that social capital can be used
for maintaining inequality and power. Both of these contributions should, in our
view, be integrated into the concept of social capital, as both approaches are regarded
as necessary for understanding modern working life that is characterized by
necessary collective actions for common benefits and by actions aimed at maintaining
inequality and power in social systems.
In the following sections 3-8, we present our proposals for synthesis of the different
definitions of social capital at the workplace. In section 3, we describe the three forms
of social capital: bonding, bridging and linking social capital. There are significant
differences between the types of social relationships in which these three forms of
social capital emerge. Probably there are different conditions for the emergence and
development of the three social capital forms as well as differences in their effects on
the organizations and the employees.
In section 4, we discuss the background for the increased interest in social capital at
the workplace. Interest can be associated with challenges in the increasing use of
teams in production, a more complex work organization within many industries and
the need for improved collaboration between employees and between management
and employees. In general, the increase of mutual dependence in more complex work
systems makes the development of resources in social relations increasingly
important. At the same time, there is an increased difference between groupings with
regard to educational background, experience, ethnicity, etc. In the workplace, too,
resources must be developed in relationships to overcome the obstacles to collective
actions that may arise from this increasing diversity.
6

In section 5, we describe a model of development of resources in social relations.
Following this model, social capital is created through participation in social
interaction actions (such as help, mutual attention, communication, leadership, etc.)
necessary to perform collective actions. These repeated interaction actions over time
support the development of certain characteristics of the social relations and systems.
These emerging states and characteristics will influence the interaction actions in
developing or limiting ways. In cases where a shared mental model is developed on
how team work is going to take place, it will improve the work process, while the
occurrence of conflicts will probably inhibit the work performance.
Section 6 describes a model of which components are included in the three different
forms of social capital. This model describes some key processes in teams, which will
be elaborated in Report No. 2 on bonding social capital. In the other two reports - No.
3 on bridging social capital and No. 4 on linking social capital - the model will be
included in an examination of whether similar components can be found in these
other two forms of social capital.
Section 7 presents knowledge about the relationship between social capital and
economic results for countries, regions and companies. A meta-analysis shows that
there is evidence of an association at the company level.
In section 8, we discuss the basis that humans will be able to and motivated to
perform collective actions. Basically, philosophical considerations are based on the
fundamental difference between individual actions with individual intentionality and
collective actions, characterized by collective intentionality. Different types of
reciprocity in social relations are described that can play a role in the capacity and the
motivation for participation in collective actions.
In the final section 9, we discuss and clarify some of the statements described in this
report. These will be discussed in the following three reports on the three forms of
social capital at work. These three reports will include theory and empirical studies
from group psychology, organizational psychology and leadership psychology.
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1 FORMÅL
Formålet med denne rapport er at diskutere forskellige definitioner af, hvad social
kapital på arbejdspladsen er, og på grundlag heraf samt gennem inddragelse af
gruppe-, organisations- og ledelsespsykologiske teorier og empiri at skabe en syntese
af de forskellige forslag til definitioner af, hvad social kapital på arbejdspladsen er. I
de seneste årtier er begrebet social kapital blevet tiltagende populært inden for flere
samfundsvidenskabelige discipliner (Adler & Kwon, 2002; Burt, 2000; Coleman, 1988;
Lin, 2002; Nahapiet & Ghoshal, 1998; Portes, 2000).
Denne stigende interesse kan ses som udtryk for en øget fokus på de sociale relationer
inden for samfundets institutioner. Selv inden for økonomien bliver social kapital
begrebet anerkendt. Her er der en stigende erkendelse af, at social kapital i form af
normer for gensidighed spiller en betydelig rolle i alle interaktioner, herunder også
økonomiske transaktioner (Fukuyama 2001). Udtrykket ”kapital” indikerer, at det er
noget, man ”investerer” i med henblik på senere nytte. Anvendelsen af betegnelsen
”kapital” indikerer endvidere, at der kan ske transformationer mellem de forskellige
typer af kapital: fysisk kapital, finansiel kapital, human kapital og social kapital,
således at eksempelvis en vis mængde af human kapital kan medvirke til at frembringe højere social kapital, og en høj social kapital kan medvirke i skabelse af human
og finansiel kapital.
Denne forøgede fokus på sociale relationer i arbejdslivet og udviklingen af begrebet
om social kapital ser vi som en historisk mulighed for, at der kan fortages forbedringer i arbejdsorganisationer, der forener hensynet til medarbejdernes trivsel, helbred og engagement og hensynet til virksomhedernes produktivitet. For at realisere
disse muligheder vil det efter vores opfattelse være nødvendigt at udvikle nogle interventionsmetoder til at udvikle og forbedre den sociale kapital i virksomhederne. Derfor opstillede vi ved projektets start det formål at finde evidens for interventioner til
forbedringer af social kapital på arbejdspladser. Dette formål måtte vi ændre i projektets forløb. Der viste det sig, at der kun var ganske få undersøgelser med det
eksplicitte formål at undersøge effekter og processer af interventioner med det formål
at forbedre den sociale kapital på arbejdspladser. Vi traf det valg at inddrage gruppe-,
organisations- og ledelsespsykologi, der beskæftiger sig med ressourcer i sociale
relationer i arbejdsorganisationer. Derved opnår vi en langt mere detaljeret viden om
mekanismer i de forskellige former for social kapital. Men vi har stadigvæk efter
vores søgninger af litteratur den forventning, at det kun er på begrænsede områder er
muligt at finde evidens for effekter af bestemte interventioner. Det er først og
fremmest på team niveau at vi har fundet frem til en omfattende forskning om
effekter af interventioner. Men også hvad angår team intervention, er betingelserne
som oftest så komplekse, at det virker usandsynligt, at bestemte interventioner vil
virke under alle betingelser. Derfor må spørgsmål om, ”hvad der virker”
omformuleres til den mere komplekse problemformulering om ”hvad der virker for
hvilke team og organisationer under hvilke betingelser”. Denne problemformulering
har fundet for omfattende at kunne svare på inden for dette projekts rammer. Derfor
har vi nået frem til den ændrede problemstilling, hvilke mekanismer der kan eller bør
11

indgå i interventioner, der sigter på at udvikle og forbedre de forskellige former for
social kapital.
Et centralt problem i forskningen om social kapital er, at der findes meget forskellige
opfattelser af, hvorledes social kapital defineres. I et systematisk review af artikler om
social kapital i videnskabelige tidsskrifter i perioden 1988-2006 finder Fulkerson
(2008) således 6 forskellige definitioner af begrebet social kapital. Dette tyder på, at
forskningen i social kapital stadigvæk befinder sig i sin begyndelse. Vi anser det for
vigtigt at skabe en forøget enighed og syntese om en klar og mere præcis definition,
der kan anvendes på en effektiv måde i den fortsatte empiriske og teoretiske
forskning.
Denne rapport er den første af fire rapporter i forbindelse med forskningsprojektet
”Social kapital på arbejdspladsen – en systematisk oversigt”.
Det er formålet med denne første rapport at give en teoretisk introduktion til
projektet. Mere konkret vil vi beskæftige os med følgende problemstillinger:
• Hvad er social kapital?
• Hvilke former for social kapital findes der?
• Hvorfor er der øget interesse for social kapital på arbejdspladsen?
• Hvorledes opstår social kapital på arbejdspladsen?
• Hvad kendetegner kollektive handlinger, og hvad gør dem mulige?
• Hvilket indhold er der i de forskellige former for social kapital?
• Hvilke virkninger har social kapital?
I de efterfølgende tre rapporter beskæftiger vi os med, hvad social kapital i forskellige
typer af sociale relationer på arbejdspladser er. Vi skelner mellem tre typer af relationer: (1) relationer inden for arbejdsteams, (2) relationer mellem teams på
arbejdspladser og (3) relationer mellem ledelse og medarbejdere på arbejdspladser.
Svarende til disse tre typer af relationer skelnes der i litteraturen mellem tre former
for social kapital: samlende social kapital (bonding social capital), brobyggende social
kapital (bridging social capital) og forbindende social kapital (linking social capital).
Denne rapport indeholder en teoretisk fremstilling af social kapital begrebet samt en
gentænkning af dette. De øvrige tre rapporter trækker på det her formulerede vidensgrundlag. I nærværende rapport har vi prioriteret at udfolde de bagvedliggende teorier og dynamikker for social kapital begrebet mere generelt, mens de andre tre rapporter om samlende (bonding), brobyggende (bridging) og forbindende (linking)
social kapital fokuserer på at formidle mere praksisnær viden til konkrete arbejdspladser og øge deres handlemuligheder inden for de tre respektive social kapitalformer. Da der kun er foretaget relativt få empiriske undersøgelser, der eksplicit
beskæftiger sig med social kapital på arbejdspladser, har vi som allerede nævnt valgt
at basere disse tre rapporter på teoretisk og empirisk forskning inden for henholdsvis
gruppepsykologi, organisationspsykologi og ledelsespsykologi, da disse discipliner
beskæftiger sig med ressourcer i disse tre typer af sociale relationer i arbejdsorganisationer.
12

2 HVAD ER SOCIAL KAPITAL?
Der er som nævnt ikke endnu udviklet en klarhed og enighed om en bestemt
definition af, hvad social kapital er. Der findes en lang række af divergerende
definitioner, som har ét eller flere kendetegn, som går igen i flere af disse definitioner.
I dette afsnit foretager vi et kort historisk rids over udviklingen af begrebet social
kapital. Vi tager udgangspunkt i de tre grundlæggere af social kapitalbegrebet
Bourdieu, Coleman og Putnam, og vi vil udfolde deres overlap og deres forskelle.
Dernæst redegør vi for hovedtræk i den forskning, der eksplicit beskæftiger sig med
social kapital på arbejdspladsen, og som først har udviklet sig inden for det seneste
årti. I den forbindelse sætter vi fokus på den hidtidige definition af og tilgang til social
kapital i arbejdssammenhæng i Danmark.
I de følgende afsnit 3-7 vil vi forsøge at udarbejde en syntese af, hvordan social
kapital på arbejdspladsen efter vores opfattelse bedst muligt kan forstås og
begrebsgøres. En udvikling og syntese af begrebet social kapital må indebære en
integration af de forskellige definitioner, som udtrykker nogle væsentlige forhold ved
sociale relationer i arbejdsorganisationer.

2.1 Historisk baggrund: social kapital i
sociologien
Begrebet social kapital i dets nuværende forståelse kan primært tilskrives de tre sociologer: Pierre Bourdieu, James S. Coleman og Robert Putnam. Sociologen Pierre
Bourdieu var den første, som beskrev social kapital i en systematisk analyse
(Bourdieu P, 1979; Bourdieu P, 1980). Han skelnede imellem økonomisk, kulturel og
social kapital (Bourdieu P, 1985). Den sociale kapital blev her forstået som en aktuel
eller potentiel ressource, der findes i sociale netværk, og relationerne blev set som
havende kulturel og økonomisk betydning. Ligesom de andre former for kapital kan
social kapital i Bourdieu’s tilgang forstås som en ressource, der primært er medvirkende til at opretholde sociale klasseforskelle.
Amerikaneren James Coleman (Coleman, 1987; Coleman, 1988) gjorde begrebet kendt
i international sammenhæng. Coleman opererede også med tre former for kapital,
men definerede dem på følgende måde: fysisk, human og social kapital. Ifølge
Coleman er social kapital karakteriseret ved en social struktur, der forbinder personer
i netværk gennem bestemte handlinger og interaktioner. Frem for at fokusere på
klasseforskelle fokuserede Coleman på, hvordan social kapital kan udgøre en
nytteværdi for samfundet eller sociale grupper gennem at medvirke til at gøre
kollektive handlinger mulige. Social kapital blev således betragtet som en form for
ressource, der bliver udviklet mellem personer og grupper i sociale netværk, og som
kan anvendes af medlemmerne og grupperne til at opnå forskellige former for nytte.
Fx kan et individs adgang til social kapital i dets netværk medvirke til at opnå bedre
muligheder for at få et arbejde. En gruppe kan anvende social kapital til at forbedre
resultaterne af gruppens arbejde.
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Robert Putnam (Putnam, 1995; Putnam, 2000) anvendte betegnelsen social kapital til
at forstå og beskrive generelle samfundstendenser i USA. I hans berømte bog:
’Bowling alone’ tog han udgangspunkt i sine observationer af ændringer i de måder,
hvorpå folk vælger at gå ud at bowle: Der findes en stigende tendens til, at flere i
samfundet vælger at gå ud og bowle alene frem for at gøre det i foreninger sammen
med andre. Dette tolkede Putman som udtryk for en formindskelse af den sociale
kapital i de sociale netværk. Gennem dette og lignende eksempler beskrev han,
hvordan sociale relationer har betydning for samfundsmæssige ændringer. Han anså
normer og tillid og samfundsmæssigt engagement som vigtige elementer i den sociale
kapital, og at tilstedeværelsen af disse fremmer samarbejde og koordinering til
gensidig fordel for netværkets medlemmer. Putmans beskrivelse af social kapital
fungerede som et afsæt til overvejelser omkring, hvordan man kunne øge
fællesskabsfølelsen og fælles handlinger i samfundet. Putnam lavede en opdeling i to
forskellige typer af social kapital og skelnede mellem sociale relationer inden for et
socialt netværk med tætte forbindelser mellem medlemmerne ('bonding') og
relationer mellem netværk, hvor forbindelser er ”svagere” og gerne bliver formidlet af
enkelte personer, såkaldte brobyggere ('bridging'). Disse to former for social kapital er
begge karakteriseret ved at være ressourcer i horisontale relationer. Coleman og hans
efterfølgere mener, at disse to former for social kapital er forskellige, men begge er
nødvendige for at skabe fornyelser, udvikling og forandringer Hvor tæt udveksling
og anvendelse af idéer typisk finder sted inden for de tættere netværk (bonding), vil
de mere løst koblet forbindelser til andre netværk (bridging) være vigtige for at opnå
inspiration til at få og anvende nye idéer.
Senere tilføjede Szreter og Woolcook (Szreter & Woolcock, 2004b; Szreter, 2002;
Woolcock, 1998) en vertikal dimension: de sociale relationer mellem personer og
grupper, der befinder sig i forskellige hierarkiske lag. De tager udgangspunkt i det
forhold, at social kapital ikke nødvendigvis er til nytte for alle medlemmer af samfundet eller af en given social enhed. Umiddelbart vil de fleste tilslutte sig et socialt
netværk for at opnå et personligt udbytte heraf. Om en gruppes tilslutning til et samarbejde også vil være til nytte for andre medlemmer af det sociale system, vil være afhængigt af flere faktorer. En gruppe, der har en høj grad af samlende social kapital,
kan fx anvende denne sociale kapital til at bekæmpe og modarbejde andre grupper og
denne måde have en negativ virkning på medlemmerne af disse andre grupper..
Ligesom andre former for fysisk og human kapital kan social kapital anvendes til
mange forskellige formål. Nogle personer eller grupper kan anvende social kapital til
formål, som nogle vil have gavn af, mens andre måske kan have ulemper eller
skadelige virkninger heraf. Der er således ikke nogen garanti for, at sociale kapital
bliver anvendt til gavn for alle, da den i nogle tilfælde kan anvendes til opnåelse af
egne (for)mål. En person eller en gruppes adgang til at anvende social kapital kan i
høj grad være afhængig af den pågældendes placering i det sociale netværk.
Relationerne mellem de, som besidder megen magt, og de, som ikke har magt, vælger
Szreter (2002) at betragte som en særlig form for relation, som indeholder en særlig
form for forbindende (linking) social kapital. Woolcock’s begreb linking social capital
refererer til det forhold, som skabes mellem parter, der ikke blot er forskellige, som
det er tilfældet ved den brobyggende social kapital, men som tillige er ulige i deres
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magt og adgang til ressourcer. Forbindende social kapital refererer således til sociale
netværk mellem ulige aktører. Sådanne relationer kan antage en demokratisk og
styrkende (empowering) karakter, hvor de involverede fra forskellige hierarkiske lag
er i stand til at opnå enighed om et fælles mål (eller et fælles sæt af mål) på basis af
gensidig respekt, tillid og lighed i status på trods af de manifeste uligheder i deres
sociale positioner (Woolcock, 1998), men de sociale relationer mellem parter i
forskellige hierarkiske lag kan også antage et modsætningsforhold mellem de
”magtesløse” og ”magteliten”, hvor der kun vanskeligt opnås gensidighed og
enighed om fælles mål. I disse vertikale sociale relationer vil der således være en
forskellig af grad af magtasymmetri, der antageligt vil have stor betydning for
udviklingen af denne form for sociale kapital. Denne problemstilling vender vi tilbage
til i rapport nr. 4 om forbindende social kapital.
De tre kendte sociologer: Bourdieu, Coleman og Putnam kan således sammen med
Szreter og Woolcock siges at være grundlæggere af social kapital begrebet. Indbyrdes
er disse grundlæggere både enige og uenige. På basis af deres enighed kan man nu
definere begrebet social kapital som de ressourcer, der eksisterer eller potentielt findes i
sociale relationer i sociale enheder som fx arbejdsteams og arbejdsorganisationer.
Men mellem disse grundlæggere er der tillige betydelige forskelle. Man kan sige, at
de udgør to hovedtraditioner. Hvor Coleman og Putnam beskæftiger sig med normer,
værdier, gensidighed og kollektivt borgerengagement, som kan fremme kollektive
handlinger, udgør Bourdieu og Szreter og Woolcock en anden mere konfliktorienteret
tradition, hvor social kapital beskrives som ressourcer, der kan anvendes af individer
og grupper til at bevare magtforskelle og ulighed i relationerne. Disse forskelle kan
synes at være uforenelige, men der er flere overlap mellem de forskellige definitioner
og traditioner. Derfor vil det være relevant at undersøge, om der kan skabes en
syntese, der omfatter erkendelser fra flere definitioner og begge de to
hovedtraditioner. I dag kan man sige, at begrebet social kapital fungerer som et
paraplybegreb, der dækker over forskellige definitioner og indhold med forskellig
vægtning af Bourdieus, Coleman og Putnams oprindelige forståelser (Adler & Kwon,
2002), men hvor de forskellige aspekter ikke nødvendigvis er integrerede med
hinanden. Denne situation kan med fordel efter vores opfattelse ændres gennem at
udarbejde en syntese af de aspekter, der indgår i begrebet social kapital.
Opsummerende kan vi nu definere social kapital som (1) eksisterende eller potentielle
ressourcer i sociale relationer. Disse ressourcer (2) kan fremme kollektive handlinger
foretaget af forskellige aktører, som kan være enkeltpersoner og/eller grupper. Disse
ressourcer kan anvendes af individerne og/eller grupperne til enten (3) at skabe fælles
goder for de forskellige aktører, der indgår i de kollektive handlinger eller til (4) at
varetage egne interesser for nogle af de forskellige aktører.
Nogle typer af social kapital kan således være nyttige for nogle af de deltagende aktører og samtidigt være skadelige for andre aktører, der ikke umiddelbart har adgang
til den sociale kapital.
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Vi vil i nedenstående knytte lidt flere ord til de enkelte punkter i dette forskningsprojekts definition og forståelse af social kapital. De enkelte punkter udfoldes senere i
rapporten.
Første del af definitionen indeholder en forståelse af social kapital som bestående af
eksisterende eller potentielle ressourcer i sociale relationer. Med dette ønsker vi at
understrege, at der er enighed om, at social kapital er en ressource i en social relation.
Ressourcer defineres som kilder til at forsyne, støtte eller hjælpe, som der relativt
nemt kan trækkes på, når det er nødvendigt. Ressourcer kan være fælles goder eller
midler til at skabe goder i en social enhed (kan være en gruppe, en virksomhed, en
region eller et land). Ressourcer kan antage flere former, der kan transformeres til
andre former. Ressourcer stammer ofte fra menneskelige kapaciteter, der kan
aktiveres til at imødekomme udfordringer eller vanskeligheder.

2.3 Social kapital i arbejdsmiljøforskningen
Hidtil har var vi beskæftiget os generelt med begrebet social kapital anvendt inden for
flere samfundsvidenskabelige discipliner. I dette afsnit går vi over til at beskæftige os
med anvendelsen inden for arbejdspladser.
Begrebet social kapital er først relativt sent blevet anvendt i relation til arbejdslivet og
arbejdspladser. I starten af det 21. århundrede begyndte man i Finland at undersøge
social kapital i relation til arbejdspladser (Kouvonen et al., 2006; Kouvonen et al.,
2008; Liukkonen et al., 2004; Oksanen et al., 2008). Senere er der foretaget enkelte
undersøgelser i en række andre lande Holland, Japan, Tyskland, Sverige og Kina etc.
(se tabel på vores projekthjemmeside
http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/projekter/social-kapital---systematiskoversigt). Vi har i alt identificeret 38 studier i perioden 2002-2017. Disse studier er
identificeret i Web of Science med søgeordene “social capital” AND ”workplace” (I
title, keywords eller abstract).
Der er indbyrdes store forskelle mellem disse studier, både hvad angår definition og
måling af social kapital, design, niveau af analyser (individ, social enhed, eller flere
niveauer), og hvad angår hvilke outcomes, der måles (helbred, mentalt helbred,
engagement i arbejde, udbrændthed, koordination af arbejde, sygefravær, livsstil,
brug af sundhedstjeneste) (jvf. tabel 1). Hovedparten af studierne undersøger
betydningen af social kapital for forskellige outcomes. Der er overvejende indikationer for, at høj grad af social kapital har positive virkninger, men det er vanskeligt at
foretage en sammenfatning af resultaterne pga. de indbyrdes store forskelligheder
mellem undersøgelserne. Kun enkelte af studierne beskæftiger sig med, hvilke betingelser der er for, at nogle arbejdspladser eller teams har en høj grad af social kapital. Et finsk studie undersøger forskellige arbejdspladsfaktorers indflydelse på social
kapital (Oksanen et al., 2013), et amerikansk studie undersøger betydningen af konflikter og konfliktløsning for social kapital (Avgar et al., 2014; Avgar, 2010), mens et
svensk studie undersøger betydning af ledelseskvalitet for udviklingen af social kapital på arbejdspladser (Stromgren et al., 2017).
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Endvidere er der kun identificeret to interventionsstudier. Et kinesisk kontrolleret
interventionsstudie viser, at et sammensat program for forbedring af social kapital
har en positiv effekt på social kapital over tid (Sun et al., 2014), mens et dansk studie
viser, at fysisk træning på arbejdspladsen sammenlignet med fysisk træning i fritiden
har effekt på samlende social kapital (Andersen et al., 2015). Med udgangspunkt i den
forskning, der eksplicit placerer sig inden for social kapitalforskning, er det således
vanskeligt at konkludere noget om, hvorledes man kan forbedre social kapital. I de
følgende tre rapporter inddrager vi som nævnt teorier og empiriske resultater fra
gruppe-, organisations- og ledelsespsykologi, som ikke eksplicit anfører, at de beskæftiger sig med social kapital, men med ressourcer i de sociale relationer på arbejdspladser. Vi har den antagelse, at denne forskning i høj grad kan udvide vores
viden om ressourcer i disse relationer, dvs. om social kapital på arbejdspladsen.
I alle de nævnte 38 studier bliver social kapital målt ved hjælp af et spørgeskema med
et 4-12 spørgsmål. For hver medarbejder beregnes en skalaværdi med gennemsnittet
af disse spørgsmål. En gruppes eller arbejdsplads’ sociale kapital beregnes som et
gennemsnit af medarbejdernes skalaværdier. Ingen af studierne refererer, at der for
hver gruppe eller arbejdsplads eksisterer en spredning mellem medarbejdernes
opfattelse af den sociale kapital. Det indebærer implicit, at gennemsnittet mellem
medarbejdernes opfattelser af den sociale kapital kan indikere den sociale kapitals
størrelse i den på pågældende enhed: gruppe eller arbejdsplads, og at den forskel, der
findes internt i den sociale enhed, håndteres som en målefejl.
Alternativt kunne man betragte den interne variation i opfattelsen af social kapital
internt i grupperne som en potentielt vigtigt egenskab ved den sociale enhed (denne
problemstilling vender vi tilbage til i afsnit 9 Konklusion og diskussion).
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2.4 Social kapital begrebet i Danmark
I dansk sammenhæng er social kapital primært blevet forstået som en egenskab ved
en arbejdsplads med udgangspunkt i begreberne ’tillid’, ’retfærdighed’ og ’samarbejdsevne’. Denne forståelse blev blandt andet introduceret i en rapport til Arbejdsmiljørådet i 2008 (Olesen KG et al., 2008).
I denne rapport blev social kapital defineret som:
’Virksomhedens sociale kapital er den egenskab, der 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’ (Olesen et al. 2008, s.8).
For at kunne afprøve denne forståelse empirisk blev der også udviklet og valideret
spørgeskemaskalaer. Social kapital blev målt ved hjælp af én skala med i alt 12
spørgsmål, der omfatter henholdsvis:
• Tillid: Fx ’Stoler de ansatte i almindelighed på hinanden?
• Retfærdighed: Fx ’ Bliver konflikter løst på en retfærdig måde?
• Samarbejdsevne: Fx ’Er der et godt samarbejde blandt kollegaerne på din
arbejdsplads?’ (Kristensen TS et al., 2008; Pejtersen JH et al., 2008).
Skalaen til måling af social kapital er blevet dannet ud fra nogle skalaer om tillid og
retfærdighed fra COPSOQ-II 1 (Kristensen et al. 2008; Rugulies et al. 2016) suppleret
med nogle spørgsmål om organisatorisk medborgerskab. Disse tre typer af spørgsmål
indgår i én skala til måling af social kapital på arbejdspladsen. Yderligere anbefaler
man, at der dannes to mere specifikke skalaer: én skala om tillid og retfærdighed og
en skala om ”samarbejdsevne”.
Definition af Olesen et. al. (2008) har spillet en central rolle i praktikeres indsats og i
nogle danske undersøgelser om social kapital (Rugulies R et al., 2016). Den ”danske”
definition af social kapital er senere blevet diskuteret og problematiseret (Borg et al.,
2014).
Èt kritisk punkt er, at man i denne første danske definition nok siger, at der skelnes
mellem de tre former for social kapital: samlende, brobyggende og forbindende social
kapital. Men disse former anvendes ikke i det udviklede spørgeskema. Af skalaens 12
spørgsmål handler 6 spørgsmål om samlende social kapital i relationen til de nærmeste kolleger, man arbejder sammen med, kun ét spørgsmål handler om brobyggende
social kapital i relation til kolleger i andre afdelinger, mens 5 spørgsmål angår relationen mellem medarbejderne og ledelsen. Argumentationen for at anvende kun èn
skala bygger på nogle resultater, der viser, at alle spørgsmål har nogenlunde ens
association med nogle udvalgte helbreds-outcomes. Af flere grunde er dette argument
ikke holdbart. For det første kan man ikke udelukke, at der kan være andre outcomes,
som ikke har samme størrelse association med spørgsmålene angående de tre former
for social kapital.

1

COPSOQ er Copenhagen PsychoSOcial Questionnaire

18

For det andet er det ikke blevet undersøgt, om der er forskelle mellem sammenhænge
til faktorer, der påvirker de tre former for social kapital. Man kan tænke sig, at det er
forskellige faktorer og forhold, der påvirker de tre typer af relationer. Relationerne
internt i teams kan tænkes at blive påvirket af de måder, arbejdet bliver fordelt
mellem medarbejderen i teamet, mens relationerne mellem teamene i en organisation
kan være påvirket af, hvorledes opgaverne er fordelt mellem teamene. Fx er det
vigtigt, at medarbejderne i visitationsgrupper i hjemmeplejen har til opgave at træffe
afgørelse vedr. tildeling af tid til de enkelte borgere, mens medarbejderne i hjemmeplejegrupperne har til opgave at udføre arbejdet med borgerne med de tildelte tidsressourcer. Denne arbejdsfordeling mellem grupperne i den samme organisation fører
i flere tilfælde til meningsforskelle mellem medarbejderne i grupperne samt endog til
konflikter mellem grupperne, hvilket tendentielt reducerer den brobyggende sociale
kapital mellem de to grupper. Resultaterne fra en empirisk undersøgelse i den
kommunale hjemmepleje viser da også, at den brobyggende sociale kapital mellem
disse to slags grupper er langt lavere end den sociale kapital inden for grupperne og
den brobyggende social kapital mellem andre slags grupper, fx mellem hjemmeplejegrupper og sygeplejegrupper, som samarbejder omkring pleje af borgerne (Borg,
2016). Konsekvenserne af, at der ikke skelnes mellem de forskellige former for social
kapital, kan således være, at overvejelserne om, hvorledes man kunne forbedre
arbejdspladsens sociale kapital, bliver mindre relevante, mulighederne for
prioritering af indsatser bliver ringere, og man risikerer at betydningsfulde problemer
bliver tilslørede.
For det tredje bliver valget af de tre komponenter: tillid, retfærdighed og samarbejdsevne, der indgår i den oprindelige danske definition, ikke begrundet. Tillid og
retfærdighed anvendes af flere andre forskere, men andre betydende faktorer bliver
udeladt. Dimensionen ”samarbejdsevne” er uklar. Normalt tilhører evner, som fx
samarbejdsevne, individer. Her bliver det anvendt som et begreb til at kendetegne en
arbejdsplads, uden at der begrundes, hvorledes en social enhed som en arbejdsplads
kan have en evne.
For det fjerde forekommer definitionen af social kapital, ”den egenskab der sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgave”, cirkulær. Hvis
man definerer et begreb ud fra dens antagne effekt, giver det ikke mening at undersøge, om social kapital har nogen effekt på virksomhedernes resultater. Vi mener, at
det ”at løse dens (organisationens) kerneopgave” er for snæver. Vores alternative
definition lyder ”de eksisterende og potentielle ressourcer der muliggør, at den sociale enhed
(kan vær et team, en organisation, et samfund) foretager kollektive handlinger”. En social
enhed kan anvende sin sociale kapital til at løse dens kerneopgave, men den sociale
kapital kan tillige anvende til at bevare enhedens magt og bekæmpe andre sociale
enheder, hvilket ikke nødvendigvis bidrager til at løse kerneopgave. Vi mener
alternativt, at selve det at udvikle en fælles vision for en organisation er en
betydningsfuld del af dens sociale kapital.
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2.5 Summering af kritikken af studier af social
kapital på arbejdspladsen
I dette afsnit 2 har vi kort fremstillet resultater af den forskning, der eksplicit beskæftiger sig med social kapital på arbejdspladsen. Der er en udbredt uklarhed og uenighed om indholdet i begrebet, idet der er betydelige forskelle på, hvorledes indholdet i
begrebet fremstilles. For det andet er der ikke enighed om, hvorvidt begrebet indeholder blot én dimension eller flere. For det tredje bliver det sjældent begrundet,
hvorfor begrebet er blevet tiltagende nødvendigt og betydningsfuldt. For det fjerde
overser denne forskning de magtforskelle, der findes på arbejdspladser, og betydningen af disse bliver ikke undersøgt. Man kunne sige, at nogle forsøger at medtænke
magtrelationers betydning for social kapital ved at inddrage aspektet retfærdighed i
begrebet ud fra den betragtning, at det kan være relevant at undersøge, om magt
udøves på en retfærdig måde. Men vi mener ikke, at magtrelationer og især graden af
magt-asymmetri og den dynamik, der udspringer af en høj grad af magt-asymmetri,
bliver tilstrækkeligt belyst. Derved træder Bordieu’s kritiske social kapital begreb i
baggrunden eller bliver helt udeladt. Disse diskussioner vender vi tilbage til i rapport
nr. 4 om forbindende social kapital.
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3 TRE FORMER FOR SOCIAL KAPITAL
I nærværende forskningsprojekt følger vi de tidligere gennemgået social
kapitalforskere, der mener, at der skal skelnes mellem flere forskellige former for
social kapital (Adler & Kwon, 2002; Kwon & Adler, 2014). På baggrund af nyere
forskning finder vi det relevant at skelne mellem tre forskellige former for social
kapital:
• Samlende social kapital (Engelsk: ’bonding social capital’), som findes i de
relativt tætte relationer i sociale enheder, såsom arbejdsgrupper eller teams
bestående af to eller flere medlemmer, og som er karakteriseret ved, at der er
direkte og hyppig indbyrdes kontakt og interaktioner mellem medlemmerne.
• Brobyggende (Engelsk: 'bridging social capital'), som findes i de mindre tætte
relationer mellem sociale enheder, og som er karakteriseret af mindre direkte
og mindre hyppig indbydes kontakt og interaktioner, som ofte foregår via
repræsentanter eller såkaldte ”brobyggere”.
• Forbindende social kapital (Engelsk: 'linking social capital'), der findes i de
hierarkiske sociale relationer mellem medarbejdere og ledelsen på forskellige
hierarkiske niveauer i organisationer og sociale enheder.
I nærværende projekt forholder vi os således kritiske overfor, at social kapital opfattes
som ét samlet fænomen, der kan måles med kun én dimension. Inden for udforskningen af social kapital i arbejdsmiljøforskningen har mange forskere set social
kapital som én dimension (se 2.2 Social kapital i arbejdsmiljøforskningen). Flertallet af
studier inden for social kapital anvender kun èn enkelt dimension af social kapital. I
flertallet af studier kan man altså ikke afgøre, hvilke former for social kapital der
spiller en rolle for de resultater, der er interesse for at få øget viden om.
Vi mener, at det er vigtigt at skabe viden om, hvorvidt der er forskellige
konstellationer af de forskellige former for social kapital på arbejdspladserne og
arbejdsenhederne, og hvad sådanne konstellationer af social kapitalformer kan betyde
for medarbejdere og for organisationens resultater. Fx er det vigtig at være
opmærksom på, at der på nogle arbejdspladser findes teams med en høj grad af
samlende social kapital inden for teamet kombineret med en lav grad af forbindende
social kapital mellem teamet og ledelsen af arbejdspladsen. Det er efter vores
opfattelse vigtigt at være opmærksomme, hvilken rolle hierarkiske relationer og
magtforskelle i arbejdsorganisationer spiller for den sociale kapital mellem ledelse og
medarbejdere, og hvorledes sådanne konstellationer af social kapital spiller for teamet
og for organisationen.
Der er dog nogle undtagelser blandt de tidligere undersøgelser af social kapital på
arbejdspladsen, hvor der skelnes mellem flere former for social kapital. Én
undersøgelse viser, at begge de undersøgte social kapital dimensioner har betydning
for udviklingen af mental helbred. Oksanen (Oksanen et al., 2010) viste, at både
horisontal social kapital mellem kolleger og vertikal social kapital mellem ledelse og
medarbejdere har betydning for mentalt helbred. To øvrige studier viser, at der er forskellige sammenhænge mellem de undersøgte dimensioner, fx viser et japansk studie
(Fujita et al. 2016), at samlende og brobyggende social kapital har stærkere sammen21

hæng med engagement i arbejde end forbindende social kapital. Yderligere viser to
andre studier, at der var forskellige sammenhænge mellem engagement i arbejde og
de forskellige former for social kapital (Carmeli et al. 2009, Stromgren et al. 2016). En
nyere danske undersøgelser viser, både horisontal og vertikal social kapital er
associeret med forøget risiko for udsættelse for mobning og observation af mobning
af andre på arbejdspladsen (Pihl et al., 2017).
I 2014 blev der på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) udviklet et
nyt spørgeskema, der målte social kapital på tre dimensioner, svarende til de teoretiske begreber samlende, brobyggende og forbindende social kapital (Borg V et al.,
2014), og de foreløbige analyser viser, at det synes meningsfuldt også i arbejdssammenhæng at anskue social kapital som et flerdimensionalt fænomen.
Et studie viser eksempelvis, at der kan være en høj grad af social kapital mellem medarbejdere i et team, men en lav grad af social kapital mellem teamet og ledelsen, og at
der ligeledes kan være store forskelle på social kapital i de enkelte teams i samme
organisation (Borg, 2016; Borg et al., 2014). Denne opfattelse af, at der er flere typer af
sociale relationer, hvor der udvikles forskellige former for social kapital, kan observeres inden for flere områder af samfundet.
Det er fx et velkendt fænomen, at en mindre gruppe kan have meget tætte relationer
og en høj grad af sammenhold og fælles opfattelser af gruppen selv samtidig med, at
gruppen er lukket over for andre grupper og har meget færre forbindelser til andre og
endog kan have fordomme og afvisning af andre gruppers indflydelser på gruppen.
Velkendte eksempler på dette er mafiagrupper og bander samt nogle politiske grupper, som således kan siges at have en høj grad af samlende social kapital og en lav
grad af brobyggende social kapital.
Sådanne grupper kan tillige have negative og skadelige konsekvenser for andre grupper. Inden for arbejdsorganisationer kan man tilsvarende finde eksempler blandt både
medarbejdergrupper og ledergrupper, der afgrænser sig fra andre grupper. Medarbejdergrupper kan søge at beskytte sig over for ledergrupper og begrænse deres
kommunikation med disse. Ledelsesgrupper kan tilsvarende afgrænse sig fra
medarbejdergrupper og dominere disse og beskytte egen magt.
Derved får man den situation, at ledergruppen kan have en høj samlende social kapital i egen gruppe samtidig med en lav grad af forbindende social kapital til medarbejdergrupper. Disse eksempler viser, at det er vigtigt at skelne mellem forskellige
former for social kapital, således at man kan skelne forskellige typer og grader af
social kapital inden for en organisation. Dette vender vi tilbage til i næste afsnit
#arbejdsmiljø.
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Figur 1. Oversigt over samlende, brobyggende, og forbindende social kapital
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Figur 1 illustrerer de tre former for social kapital. I overensstemmelse med Putnam’s
distinktion omhandler den samlende sociale kapital de relationer, der knytter aktører
inden for et team eller en afdeling sammen, mens den brobyggende sociale kapital
omhandler relationerne mellem forskellige teams eller afdelinger, som dermed knytter afdelingerne i organisationen sammen. Ligesom Szreter’s og Woolcook’s forståelse
dækker den forbindende sociale kapital de vertikale relationer i organisationen, det
vil sige relationerne mellem ledelse og medarbejdere (Szreter & Woolcock, 2004a;
Woolcock, 1998).
Vi har valgt at undersøge social kapital på tre dimensioner, idet dette giver os mulighed for at tage højde for og undersøge, om der er forskellige forudsætninger for udvikling af social kapital inden for et team, mellem teams, og mellem ledelse og medarbejdere. Vi antager, at disse forskellige relationer og de tre forskellige former for
social kapital kan have forskellige egenskaber, at de antageligt har forskellige udviklingsbetingelser, og tillige at de kan have forskellige virkninger (Borg V et al., 2014).
Der kan læses mere om den samlende, den brobyggende og den forbindende sociale
kapital i projektets øvrige tre rapporter.
Dette indebærer, at ressourcer kan være noget, der enten faktisk anvendes, eller eksisterer som muligheder for at blive anvendt. Social kapital betegner oftest et fælles
gode, der kan anvendes til at foretage fælles (kollektive) handlinger. Spørgsmålet om
kollektive handlinger er en vigtig problemstilling for social kapital forskningen. Kollektive handlinger udføres sammen af individer, men en kollektiv handling er noget
forskelligt fra summen af individers handlinger Det spørgsmål vender vi tilbage til i
afsnit 8 Hvad kendetegner kollektive handlinger, og hvad gør dem mulige?.
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Social kapital er egenskaber ved sociale relationer og/eller netværk af relationer inden
for en social enhed. Social kapital er altså ikke nogen egenskab hos en person, men
egenskaber der skabes gennem flere individers eller fælles aktørers
interaktionshandlinger, fx teams interaktioner med andre team, når de udfører
kollektive handlinger. Disse kollektive ressourcer, som kapital er, kan anvendes af
personer eller grupper eller subgrupper inden for en social enhed til at opnå
forskellige mål og interesser, som kan være enten enkeltindividers interesser,
subgrupper eller en hel social enheds interesser. Ved denne præcisering omfatter vi
både Coleman’s og Putnam’s tilgang, hvor social kapital er noget, der kan anvendes
til fælles gavn i en social enhed, og Bordieu’s tilgang, hvor social kapital er noget, der
kan anvendes af et magtfuldt mindretal til at bevare eller udbygge magtrelationer og
opretholde ulighed inden for den sociale enhed. Dvs. at social kapital er et fælles
gode, men at sådanne fælles goder ikke nødvendigvis bliver anvendt til fælles nytte
for alle medlemmer af den pågældende sociale enhed. Her må vi give Bourdieu ret i,
at social kapital nogle steder anvendes til at opretholde ulighed og opretholde en
magt over andre, som et individ eller en gruppe har i en social enhed.
Udviklingen af begrebet social kapital tyder stærk på, at der er forskellige former for
social kapital, der afhænger af, hvilke sociale relationer der er tale om. Nogle relationer inden for grupper, der lever og/eller arbejder sammen, og som er ”tætte”, har nogle
egenskaber, som antageligt er forskellige fra mere ”svage” forbindelser i relationer til
andre grupper. Yderligere er der nogle særlige træk ved relationer mellem personer
eller grupper på forskellige hierarkiske niveauer, hvor nogle har mere magt til at udøve indflydelse på andre inden for den givne sociale enhed. I de følgende afsnit vil vi
beskæftige os med det konkrete indhold i de forskellige former for social kapital (se
5.1 Social kapital komponenter).
Vi vender tilbage til at diskutere disse kendetegn ved definitionen af social kapital i
afsnit 9; Konklusion og diskussion.
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4 HVORFOR ER DER ØGET INTERESSE FOR SOCIAL
KAPITAL PÅ ARBEJDSPLADSEN?
Vi mener, at det er en vigtig del af udviklingen af begrebet social kapital i
arbejdsorganisationer at reflektere over de sammenhænge, som har gjort det muligt
og nødvendigt at udvikle et begreb om social kapital, samt over hvorfor social kapital
bliver mere og mere nødvendig og betydningsfuld for organisationers
konkurrenceevne og for engagement og trivsel blandt medarbejdere.
Derfor vil vi i dette afsnit groft skitsere den typiske udvikling i produktion- og
arbejdsprocesser i nutidens organisationer, for derigennem at optegne medvirkende
årsager til den stigende interesse for social kapital. Der har selvfølgeligt tidligere
eksisteret social kapital i relationer på arbejdspladser gennem meget længere tid, end
man har talt og skabt begrebet om social kapital. Der har også i længere tid tilbage
været opmærksomhed på fx uformelle grupperelationer, social støtte, normer i
grupper, som jo også kan anses for ressourcer i relationer på arbejdspladser, men det
nye er, at man er begyndt at reflektere over fænomener, som benævnes social kapital,
og at der er ved at blive udviklet et samlet begreb, der kan støtte bevidste indsatser
for at udvikle og forbedre de sociale relationer i arbejdsorganisationer.
De fleste vestlige lande har været præget af en øget grad af globalisering og teknologiske forandringer (Brun & Milczarek, 2007). Dette har stillet øgede krav om
tilpasning og omstilling for såvel individer, virksomheder som samfund. Samtidig er
samfundet gået fra en traditionel industriel produktion til en videnbaseret
produktion, serviceproduktion samt arbejde med mennesker, der i højere grad stiller
krav til viden og psykologiske færdigheder og egenskaber, frem for fysiske
færdigheder og egenskaber. Det vil sige, at der er en stigende tendens til, at
arbejdsprocesserne bliver mere komplekse, og det bliver tiltagende vigtigt, at
organisationer får en forøget kapacitet til at tilpasse sig hurtigere til nye betingelser.
Dette øgede krav om hurtig tilpasning til nye krav og uforudsigelige betingelser anser
vi som vigtige betingelser for, at man er blevet mere opmærksom på at undersøge og
udvikle de sociale relationer i organisationerne.

4.1 Fra human til social kapital
I organistionslitteraturen og på mange især større arbejdspladser har man i mange år
arbejdet med begrebet human kapital. Human kapital begrebet omhandler egenskaber
relateret til de arbejdende individer (medarbejdere eller ledere) i form af færdigheder,
viden og motivation. De enkelte virksomheders rekruttering og tilpasning af human
kapital ressourcer har haft stor betydning for deres overlevelse og succes. Virksomheder, der arbejder strategisk med deres humane kapital og bevidst rekrutterer og
udvikler medarbejdere med passende færdigheder, viden og motivation, har haft
gode resultater. I en metaanalyse af 66 undersøgelser fandt Crook et.al., at der var en
signifikant sammenhæng mellem virksomhedernes humane kapital og deres økonomiske resultater, og at sammenhængen blev medieret af de mellemliggende
operationelle resultater, fx udvikling af nye produkter, overholdelse af
leveringsfrister (Crook et al., 2011).
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Den øgede interesse for social kapital er udtryk for erkendelsen af, at det ikke er tilstrækkeligt at skabe en god og passende sammensætning af medarbejdere med en
passende human kapital for at sikre effektive og resultatskabende organisationer.
Udviklingen af mere komplekse organisationer forudsætter yderligere velfungerende
relationer, der udvikles gennem interaktion og samarbejde. Dette indebærer, at man
ikke som ved human kapital kan rekruttere og købe social kapital udefra. Den sociale
kapital må udvikles i organisationerne.
Der bliver i forøget omfang anvendt teamorganiseret arbejde i virksomheders løsning
af kerneopgaven. Endvidere er der tendens til, at teams indgår i multiteams-systemer,
hvor de enkelte teams opgaver i stadig tiltagende grad er indbyrdes afhængige
(Shuffler et al., 2015). Yderligere stiller disse ændrede betingelser øgede krav til
ledelse både af teams og af de nævnte multiteams-systemer. En organisation må
således betragtes som et kompleks system, som består af netværk af forskellige og
sommetider konfliktende medarbejdere, teams og funktioner og processer. (Avolio et
al., 2009; Drath et al., 2008; Uhl-Bien et al., 2007). Meget i disse komplekse systemer er
ustabilt og uforudsigeligt, og hyppige ændringer i omgivelserne kræver tilpasninger,
udvikling og læring både i teams, mellem teams og mellem medarbejdere og ledelse
(Hannah & Lester, 2009; Hannah et al., 2011).
Denne udvikling har været undervejs længe, og man fristes derfor til at sige, at social
kapitalforskningen i arbejdsorganisationer har udviklet sig med nogen forsinkelse.
Dog er der foretaget megen forskning i sociale relationer mere bredt inden for
gruppe-, organisation- og ledelsesforskning, uden at denne forskning eksplicit er
blevet benævnt som forskning i social kapital. Det er baggrunden for, at vi har valgt at
inddrage studier fra disse forskningsområder for at udvikle teori om social kapital på
arbejdspladser. Dette vil gøre sig gældende i nærværende rapport og i de følgende 3
rapporter om samlende, brobyggende og forbindende social kapital.
For at virksomheden kan udnytte og virkeliggøre de mange potentielle ressourcer,
der kan findes i kombinationen af individuelle medarbejderes viden, færdigheder og
motivation, er det således nødvendigt at tænke udover individuel human kapital. Det
er således ikke længere tilstrækkeligt at selektere og rekruttere mere individuel human kapital. Jo mere kompleks en virksomheds arbejdsprocesser bliver, jo vigtigere
bliver det, at man kan kombinere flere forskellige ansatte i forskellige arbejdsforløb,
og at de ansatte kan samarbejde og videndele på konstruktive og effektive måder.
Social kapital begrebet bliver set som det ”lim”, der kan få dette til at ske, Det er vigtigt at tydeliggøre, hvad social kapital er, hvilke dimensioner den sociale kapital indeholder, hvorledes disse social kapital dimensioner udvikles, og hvilke effekter de forskellige dimensioner har.
Hvor human kapital begrebet således fokuserer på de enkelte individer, beskæftiger
social kapital sig derimod med de egenskaber, der kan tilskrives da sociale relationer,
grupper og sociale netværk, der dannes mellem medarbejdere og mellem grupper på
en arbejdsplads. Der kan derved sondres mellem human kapital og social kapital. Den
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humane og den sociale kapital er komplementære. En virksomheds sociale kapital er
på den ene side afhængig af den humane kapital, idet det er de ansatte, der gennem
deres interaktion og samarbejde skaber den sociale kapital (se endvidere afsnit 5
Hvorledes opstår social kapital). Coleman (1988) påpeger, at man på den anden side
kan antage, at den sociale kapital bidrager til udviklingen af den humane kapital, da
den enkelte medarbejder gennem samarbejde og interaktion med andre medarbejdere
udvikler sine kompetencer. I tråd med dette peger nyere teorier inden for human
kapital da også på, at human kapital begrebet må bevæge sig væk fra et individorienteret fokus til også at omfatte forskellige niveauer og kombinationer af sociale
relationer og enheder (Ployhart et al., 2014).
De nyere studier af human kapital argumenterer for, at man skal undersøge sammenhænge mellem human kapital og resultater på arbejdsenheds- og organisationsniveau. Human kapital på organisationsniveau vil sige organisationens sammensætning af færdigheder, viden og motivation (Nyberg et al., 2014; Ployhart et al.,
2014). Udvidelsen fra human kapital begrebet med det nye begreb social kapital
indebærer ikke blot en øget opmærksomhed på sammensætningen af human kapital,
som spiller en rolle for en virksomhed, men også en opmærksomhed på, at der kan
skabes nye ressourcer gennem individernes interaktion. Der er tilsvarende foretaget
undersøgelser af sammenhængen mellem social kapital og økonomisk udvikling på
virksomheds- regions- og samfundsniveau. Den seneste metaanalyse, der bl.a.
omfatter 65 undersøgelser af social kapital og økonomiske resultater viser en positiv
sammenhæng i 18 af de 21 undersøgelser, der analyserer sammenhængen på
virksomhedsniveau (Westlund & Adam, 2010b).
Disse resultater har tilsvarende implikationer som resultaterne om human kapital, at
organisationer kan skabe bedre resultater gennem systematisk udvikling af organisationers sociale kapital. Det er derfor relevant med en dybere forståelse af social kapital
i organisationer, og man kan også argumentere for, at man skal arbejde sig hen imod
en højere grad af enighed om, hvad indholdet af social kapital er i en arbejdssammenhæng. En sådan enighed og klarhed vil kunne lette udveksling af erfaringer mellem
arbejdspladser og praktikere. Endvidere vil dette være et relevant afsæt for at udvikle
forskningen på måder, så der skabes mere systematisk viden om, hvorledes social
kapital kan opstå og udvikles, og hvilke virkninger social kapital kan have.

4.2 De særlige udfordringer i relationerne inden
for teams i organisationer
I moderne arbejdsorganisationer går man fra organisering baseret på enkeltjobs til
organisering baseret på teams. Denne proces sker gradvis og med forskellige
hastighed i forskellige sektorer. Denne ændring kræver en anden type
arbejdsmiljøforskning. Det er ikke længere så relevant at undersøge enkeltjobs. Det
bliver tiltagende relevant at undersøge team arbejde, og undersøgelser af jobs bør ses
som indgående i teams og organisationer.
Systematisk forskning af arten og effekter af processer i arbejdsgrupper går tilbage til
1920’erne og 1930’s med Hawthorne-studierne (Mathieu et al., 2017). Her blev bl.a.
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opdaget, at medarbejdernes arbejde ikke blot bliver struktureret, styret og kontrolleret
udefra af ledere, men at der forgår såkaldte uformelle gruppeprocesser indbyrdes
mellem medlemmerne. I stigende grad blev man opmærksom på, at disse processer
ikke blot betyder noget for medarbejderne selv, men også for resultaterne af
gruppernes indsats og dermed også for hele organisationen. Men først i 1990’erne steg
omfanget af forskningen betydeligt. Dermed skete et skift af fokus inden for
organisationspsykologien fra de enkelte individuelle medarbejdere til selve teamet og
dets relationer til andre teams og til det større sociale system, teams indgår i. Man
blev i stigende grad opmærksom på nødvendigheden af at beskrive og forstå
egenskaber og processer i arbejdsprocesser, ikke blot som en sum af individuelle
egenskaber og processer.
Medlemmerne af teams skal i forskellig grad arbejde direkte sammen, uden at deres
indsats i detaljer bliver koordineret af ledelsen. Medarbejderne er i forskellig grad
indbyrdes afhængige af hinandens bidrag, og teamet får i en vis grad et fælles ansvar
for varetagelse af teamets opgaver. Dvs. at nødvendigheden af kollektive handlinger
er stigende i teams i forhold til tidligere, hvor en arbejdsgruppe lettere kunne styres
og koordineres udefra.
Derved opstår en række udfordringer, som spiller en rolle for teamets indsats: 1. kan
teamet skabe nogle fælles normer for medarbejdernes indsats, 2. har medlemmerne
tilstrækkelig tillid til hinanden, 3. har de en fælles forståelse af arbejdsopgaverne og
af, hvorledes teamsamarbejdet skal fungere mest optimalt og 4. kan der skabes
overensstemmelse mellem de individuelle mål og teamets mål. Disse udfordringer vil
efter vores opfattelse gøre udviklingen af ressourcer i teamenes indre relationer mere
og mere nødvendig. Udviklingen af begrebet om samlende social kapital er et svar på
denne udfordring. Dette emne vil blive yderligere uddybet i rapport nr. 2 om
samlende social kapital på arbejdspladsen.

4.3 De særlige udfordringer i relationerne og
forbindelserne mellem teams i organisationer
I forskningen er processer inden for grupper og processer mellem grupper blevet
undersøgt ofte adskilt fra hinanden (Dovidio, 2013). Derfor er det et vigtigt, men altså
relativt lidt udforsket problem, hvilke sammenhænge der er mellem processer inden
for team og processer mellem team. Der er flere grunde til, at de to slags forbindelser
og processer henholdsvis inden for de enkelte teams og mellem dem er forskellige, og
at de kan give anledning til forskellige typer af udfordringer i praksis.
Når flere individer indgår i en gruppe, fx i et arbejdsteam, vil medlemmerne af gruppen oftest spontant opfatte sig selv som medlemmer af en bestemt kategori (Hogg et
al., 2012a; Hogg et al., 2012b; van Knippenberg et al., 2004). Det gør det lettere og
hurtigere at bearbejde informationer inden for ens egen gruppe, men samtidigt kan
det være på bekostning af bearbejdninger af informationer om andre uden for gruppen. Der sker så ofte det, at forskelle mellem personer inden for ens egen gruppe
bliver formindsket, mens forskelle til andre uden for grupper bliver tydeligere. Denne
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proces kan have konsekvenser for den måde, man handler, tænker, føler og for ens
motivation (Markus & Kitayama, 1991). Der sker let en opdeling af personer, der er
medlem af egen gruppe (”in group”) og medlemmer af andre grupper (”out groups”).
Man opfatter ofte medlemmer af ens egen gruppe mere positivt end medlemmer af
outgroups. Man forstår ofte medlemmerne i egen gruppe lettere, mens man ofte kan
have forudfattede meninger om de ”andre”. Der kan derfor opstå spændinger og
potentielle konflikter mellem egen gruppe og outgroups, der udspringer af denne
selvkategorisering. Medlemmerne af ens egen gruppe vil ofte gøre meget for at
opretholde en positiv opfattelse af ”os” sammenlignet med de ”andre”. Man vil ofte
favorisere ens egne og have lavere vurdering af ”de andre” og måske diskriminere
dem. Der vil lettere opstå konflikter mellem grupper. Disse potentielle spændinger vil
være en udfordring i en organisation, hvor de forskellige teams skal arbejde sammen,
og det vil være vigtigt, at man erkender sådanne opståede spændinger og tager sig af
dem samt finder ud af, hvorledes man skal lede relationen mellem teams.
Samtidigt er der en stigende tendens til, at produktionsprocesser i moderne industrier
bliver mere komplekse, hvor der er en tiltagende indbyrdes afhængighed mellem
forskellige arbejdsteams både inden for de enkelte arbejdspladser og mellem arbejdspladser, som arbejder sammen om at udføre komplekse opgaver.
Disse udfordringer kan efter vores opfattelse blive imødekommet af udviklingen af
brobyggende social kapital på arbejdspladsen. Dette emne vil blive mere detaljeret
behandlet i rapport nr. 3 om brobyggende social kapital på arbejdspladsen.

4.4 De særlige udfordringer i relationen mellem
ledelse og medarbejdere på arbejdspladsen
Alle arbejdsorganisationer til alle tider har haft en ledelse og medarbejdere med en
indbyrdes forskel i magt, dvs., ressourcer til at bestemme over eget og andres arbejde.
Der er dog store forskelle over tid og mellem lande, sektorer og virksomheder i
graden af disse forskelle i magt mellem ledelse og medarbejdere. Nogle steder er der
en stor magt asymmetri, mens der andre steder kan være tale om samarbejde mellem
parter, som anerkender hinanden indbyrdes.
I over hundrede år er der blevet udviklet mange forskellige teorier om ledelse. I lange
periode beskæftigede disse sig primært med, hvilke egenskaber ledere har, og hvilke
handlinger de har foretaget sig. Medarbejdere har været betragtes mest som
modtagere af ledelsens handlinger. Først relativt sent er forholdet mellem ledelse og
medarbejde blevet forstået som netop en relation mellem ledelse og medarbejdere. I
starten af ledelsesforskningen gik den videnskabelige ledelsesforskning ud på at reducere tilfældigheder i produktionsprocesser for at optimere denne (Taylor.F.W.,
1911). Dette skete blandt andet gennem at reducere medarbejdernes subjektivitet,
hvor de havde en vis, måske begrænset mulighed for at træffe afgørelser om, hvorledes de skulle arbejde og koordinere deres indsats med de andre arbejdere.
Den senere udvikling af organisationspsykologien har været en lang historie af kritisk
opgør med denne ”videnskabelige ledelse” (Katzell & Austin, 1992; Kozlowski et al.,
2017; Porter & Schneider, 2014). I løbet af denne udvikling er der sket en gradvis gen29

opdagelse af medarbejdernes subjektivitet, af at medarbejdere er andet og mere end
passivt udsatte for ledelsens handlinger. På et langt senere tidspunkt begyndte
udvikling af en organisationspsykologi, der udviklede teorier om selve relationen
mellem ledelse og medarbejdere, en relation der bliver skabt af begge parters indsats
(Uhl-Bien, 2006; Drath et al., 2008; Day & Miscenko, 2016).
Der findes også en række udfordringer i udviklingen af disse ledelsesteorier, som har
betydning for teori og praksis om social kapital på arbejdspladsen. For det første er
det en udfordring, om begge parter, ledelse og medarbejdere har overensstemmende
opfattelser af deres indbyrdes relation, dvs., om de to parter har gensidigt tilsvarende
opfattelser af deres indbyrdes tillid, af den samlede organisations opgaver og af,
hvorledes deres samarbejde skal foregå. Det er sjældent, at relationen mellem ledelse
og medarbejdere bliver undersøgt ud fra begge parters perspektiv, hvorfor man ofte
ikke ved, i hvilket omfang der er overensstemmelse mellem de to parters opfattelse af
relationen (Sin et al., 2009; Schyns & Day, 2010).
For det andet er det en udfordring, om relationen kan skabes på en måde, så begge
parter har mulighed for at influere relationen. Forskningen om relationen mellem
ledelse og medarbejdere viser, at ledelsen i mange tilfælde har langt større relativ
indflydelse på relationen end medarbejderne (Chiaburu et al., 2014). Hvis medarbejdere har opfattelsen af, at det er vanskeligt eller måske umuligt at påvirke relationen
mellem ledelse og medarbejdere, kan man forvente, at den forbindende sociale kapital
mellem ledelse og medarbejdere bliver hæmmet i sin udvikling.
Dette peger på den tredje udfordring, at der er en asymmetrisk magtrelation mellem
de hierarkiske niveauer i en organisation. Hvis denne asymmetri i magtrelationen er
meget stor, kan man ligeledes forvente, at den forbindende sociale kapital bliver
hæmmet i sin udvikling (Cuevas et al., 2015; Van der Vegt et al., 2010).
Disse og andre udfordringer vil blive mere indgående behandlet i rapport nr. 4 om
forbindende social kapital på arbejdspladsen.
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5 HVORLEDES OPSTÅR SOCIAL KAPITAL
5.1 Social kapital komponenter
Vi har tidligere skrevet, at social kapital ikke er nogen egenskab eller en ressource, der
tilhører enkeltindivider, men er en egenskab og ressource ved en social relation eller
en social enhed. Social kapital er en egenskab, der skabes gennem social interaktion. I
Figur 2 viser vi vores teoretiske model over, hvorledes social kapital dannes og
udvikles.
Figur 2. Teoretisk model af social kapital

Vores model er inspireret af og udviklet på basis af en model af Burke (Burke et al.,
2006b), som har udviklet modellen i forbindelse med udforskning af handlinger og
processer i arbejdsteams. I forbindelse med et teams udførelse af kollektive
handlinger for at udføre dets arbejdsopgaver forekommer der flere forskellige
interaktionshandlinger (punkt 3 i Figur 2), hvor to eller flere individer interagerer
med hinanden. Interaktionshandlinger kan være af flere forskellige slags: at hjælpe
andre, at udføre arbejdshandlinger sammen, hvor hver udfører dele heraf, at give
andre informationer og signaler, at holde øje med hvad andre foretager sig, at lede
andres handlinger, at kontrollere resultater af deres handlinger etc. Alle sådanne
interaktionshandlinger opfattes som nødvendige for at udføre de kollektive
handlinger. Ved disse interaktionshandlinger sker der en gensidig påvirkning af de
deltagende personer, og vi antager, at der derved dannes en række nye egenskaber
eller tilstande, som er forskellige fra de egenskaber, som individerne i relationen har.
Eksempelvis kan der ske det, at deltagerne udvikler nogle fælles normer for de
handlinger, de foretager, fx normer for at hjælpe og støtte hinanden, og at de udvikler
en fælles forståelse af de opgaver, de udfører, og af hvorledes de skal interagere og
udføre handlinger sammen i teamet.
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Disse benævner vi opstående tilstande eller egenskaber (punkt 4 i Figur 2). Vi har
valgt denne betegnelse som oversættelse af det engelske begreb ”emergent” (adjektiv)
og ”emergence” (substantiv). Begrebet emergence betyder ”dannelse eller opståen af
nye egenskaber eller tilstande i et sammensat system som ikke kan forklares ud fra de
enkelte deles egenskaber. Begrebet bruges inden for bl.a. fysik, biologi, økonomi og
sociologi” (Den Danske Ordbog).
Når der dannes og udvikles nogle af disse opstående tilstande eller egenskaber, vil de
kollektive handlinger inklusive de nødvendige interaktionshandlinger normalt
forløbe mere effektivt og glidende og derved påvirke arbejdsprocessen positivt.
Denne gensidige proces mellem interaktionshandlinger og opstående tilstande og
egenskaber beskriver vi som social kapital mekanismer, og de opstående tilstande
beskriver vi som social kapital komponenter. Dog kan der alternativt opstå konflikter,
modstridende opfattelser eller kliker i et team, som kan føre til negative handlinger
som fx mobning og obstruktion af arbejdsprocessen i teamet. Det er således ikke
sikkert, at denne skabelsesproces føre til opståen af ressourcer for teamet. Der kan
også opstå nye tilstande og egenskaber i teamet, som man kunne betegne som
destruktiv, negativ social kapital, som kan hæmme teamets arbejdsproces.
Pilene mellem punkt 3 og punkt 4 illustrerer denne gensidige påvirkningsproces
mellem interaktionshandlinger og fælles opstående normer og tilstande. Denne
dynamik betragter vi som central i dannelsen og vedligeholdelsen af social kapital.
Social kapital er således både noget, der gøres konkret og noget, der opstår som fælles
mentale tilstande, og ikke mindst er det vigtigt, at de to dele indgår i et dynamisk og
reciprokt forhold. Det er dette, vi betegner som social kapital mekanismer.
I boks 1 vises, at der er nogle forudsætninger, der kan influere på dannelsen af social
kapital. Med forudsætninger tænkes på fx arbejdets organisering og selve opgaven,
som den pågældende sociale enhed har. Den generelle antagelse er her, at en høj grad
af indbyrdes afhængighed mellem aktørerne i den pågældende sociale enhed
nødvendiggør en højere grad af social kapital, for at den sociale enhed kan fungere
effektivt. Boks 2 henviser til, at nogle af aktørerne i en social enhed eller uden for, fx
organisationens ledelse, kan etablere nogle interventioner for at forbedre den sociale
kapital. Vi vender tilbage til disse punkter i de tre efterfølgende rapporter.
Som det vises i modellen, antager vi, at graden af social kapital potentielt påvirker
virksomhedens resultater (punkt 5 i Figur 2).
Resultater kan både være arbejdsmæssige: produktivitet, kvalitet og lavt sygefravær
samt handle om medarbejderens mentale sundhed og trivsel. Vi er desuden af den
opfattelse, at resultaterne igen påvirker graden af social kapital. Dette kan ske direkte
ved, at resultaterne vil påvirke handlinger og fælles tilstande og normer i
organisationer. Fx kan et stærkt organisatorisk tilhørsforhold forbedre resultaterne
samtidig med, at gode resultater også kan øge medarbejdernes identifikation med
organisationen, og det kan ske indirekte ved, at resultaterne har betydning for, at man
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fx beslutter fra organisationens side at ændre betingelserne for relationerne i organisationen, eller at man tilbyder målrettede indsatser til at forbedre den sociale kapital for
derigennem at forbedre resultaterne.

5.2 Opstående tilstande – hvad kendetegner
disse?
Der er grundlæggende enighed om, at når to eller flere aktører (kan være individer,
teams og/eller større organisatoriske enheder) indgår i sociale relationer, dannes der
nogle egenskaber ved disse sociale relationer og enheder, som er forskellige fra de
enkelte aktørers egenskaber. Ved længerevarende sociale interaktioner opstår der ofte
en vis grad af overensstemmelse eller sammenfaldende opfattelser hos de individer
og teams, der deltager. Denne proces kaldes konvergens (Fulmer & Ostroff, 2016).
Dette sker fx, når to eller flere teams skal varetage nogle opgaver sammen, og det
dermed bliver nødvendigt, at de koordinerer og tilpasser deres handlinger indbyrdes.
Vi kalder som nævnt disse handlinger interaktionshandlinger. Interaktionshandlingerne
vil ofte medføre, at de interagerende udvikler fælles normer for handlinger, fælles forståelser af opgaven, og hvorledes deres samarbejde bedst muligt kan foregå, fælles
følelsesmæssige tilstande og fælles motiver. Disse vil over tid i en vis grad komme til
at ligne hinanden. Vi antager, at de fleste kollektive handlinger, herunder kollektive
arbejdshandlinger i forbindelse med udførelsen af komplekse opgaver, indebærer
nødvendigheden af flere forskellige slags interaktionshandlinger, hvor aktører påvirker hinanden og reagerer på hinanden.
Vi opfatter det på den måde, at der i situationer, hvor flere aktører udfører kollektive
handlinger og i den forbindelse udfører nødvendige interaktionshandlinger, kan
opstå nogle nye egenskaber, som ikke findes hos de enkelte aktører. Hvorledes kan
dette forstås? Forskellige fagområder som fx fysisk, biologi, psykologi og sociologi
har beskæftiget sig med at forklare denne slags opstående tilstande og egenskaber.
Disse benævnes gerne emergente tilstande og fænomener, som opstår gennem social
interaktion, og som kan benævnes emergente processer.
Man er grundlæggende enig om følgende egenskaber ved emergente processer
(Fulmer & Ostroff, 2016):
• De opstående processer skaber en ”helhed” på et højere niveau, som er skabt
ud fra de enkelte ”dele” i systemet, disse processer benævnes bottom-upprocesser.
• Der foregår gerne nogle forskellige interaktioner mellem deltagerne, som kan
fremme en konvergens eller omvendt kan føre til tiltagende divergens, såsom
konflikter eller subgrupper inden for et team eller organisation.
• Det er selve interaktionen mellem deltagerne, der kan skabe nye mønstre eller
andre former for emergens som et fælleskab på det højere niveau.
• Emergens er en dynamisk proces, der forløber over tid.
• Disse opstående bottom-up processer påvirkes og begrænses af nogle topdown-processer, hvorved det overordnede system i organisationen virker
tilbage på deltagerne i relationen. Når en social enhed, fx et team eller
relationen mellem flere teams, er etableret, virker den tilbage på deltagerne og
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giver dem mulighed for og sætter begrænsninger for fremtidige
interaktionshandlinger.
Vi må dog understrege her, at denne konvergensproces ikke altid fungerer ubrudt. I
sociale relationer, hvad enten der er tale om relationer inden for et team, relationer
mellem teams og i relationen mellem ledelse of medarbejdere, kan der på forhånd
forekomme så store forskelle i normer, opfattelser og motiver, at der udvikler sig
konflikter i relationen, som kan vedrøre selve opgaven, selve relationen eller
processen i det fælles arbejde. Endvidere kan der inden for teams opstå subgrupper,
som ikke nærmer sig hinanden. Sådanne konflikter og subgrupper inden for en
relation eller social enhed vil formodentlig virke hindrende på opnåelse af resultater. I
de seneste år har forskningen også beskæftiget sig med den mangfoldighed og
forskellighed (diversitet), der kan opstå mellem parter i arbejdsmæssige relationer.
Dette supplerer og nuancerer den tidligere nævnte fokusering på konvergente
processer (Crawford & LePine, 2013, van Knippernberg 2016). Der kan fx opstå
spaltninger og konflikter i arbejdsrelationerne, som har negative virkninger på
arbejdsresultaterne. Viden om konvergens og mangel på samme, dvs., opstående
divergens, stammer langt overvejende fra team forskningen, men vi forventer, at
graden af konvergens også har betydning for relationerne mellem teams i
organisationer og ikke mindst, hvor godt de formår at samarbejde om at skabe gode
resultater.
Lad os illustrere med et konkret eksempel inden for arbejdslivet. I organisationer sker
der ofte, at medlemmerne identificerer sig med organisationen. Derved bliver
organisationen er del af medlemmernes sociale identitet, og organisationen opstår
som en social enhed, et ”vi”, som kan foretage fælles handlinger, og som for
medlemmerne og for omgivelserne antager en organisatorisk identitet. Medlemmerne
interagerer med hinanden og skaber nogle fælles resultater. Derved bekræfter
medlemmerne hinanden i, at ”vi” har noget til fælles og kan skabe værdifulde
resultater og har indflydelse.
I organisationen kan der dannes flere interne sociale enheder, som adskiller sig fra
hinanden. Disse kan fremtræde som mindretal med særlige egenskaber, og der kan
være mere løse forbindelser mellem dem eller måske endog interne gruppekonflikter
mellem dem. Disse opstående processer forløber over tid, og de kan ændre sig flere
gange. Konflikterne kan forøges mellem opståede undergrupper, eller der kan skabes
bedre sammenhæng mellem undergrupperne. Men der findes ikke kun disse opstående bottom-up-processer, hvor aktører gennem deres kollektive handlinger og interaktioner skaber nye enheder og nye egenskaber, som altså kan være enten befordrende for eller hindrende for organisationens funktion. Når der fx en ny undergruppe i
en organisation, vil vi forvente, at nogle andre dele af organisationen vil reagere
herpå. I tilfælde af fx opståede konflikter, vil organisationens ledelse eller andre (det
kan fx være samarbejdsudvalget) forventeligt foretage nogle initiativer for at få hele
organisationen til at hænge bedre sammen, således at opståede undergrupper forliges
med hinanden og eventuelle konflikter løses.
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Tilsvarende processer kan forekomme ved fusioner mellem to tidligere organisationer. I nogen tid sker der det, at de tidligere organisationer forsætter med at eksistere
som sociale enheder, som medlemmerne identificerer sig med, og der kan forekomme
en tydelig afgrænsning fra hinanden og indbyrdes konflikter. Senere kan det forekomme, at en gruppe i den samlede organisation, ofte ledelsen, vil foretage en indsats
for at samle hele organisationen som en ny enhed.

5.3 Indbyrdes afhængighed og forskellighed
(diversitet) i sociale relationer
I enhver social relation og social enhed, der foretager kollektive handlinger for at
opnå nogle resultater, eksisterer der altid en vis grad af indbyrdes og gensidig afhængighed, som adskiller sig fra både tilfælde med uafhængighed, hvor deltagerne
handler selvstændig uden at skulle tilpasse deres handlinger efter hinanden, og andre
tilfælde med en mere ensidig og asymmetrisk afhængighed, hvor primært den ene
part må indrette sig efter den anden parts handlinger.
I udforskningen af indbyrdes afhængighed i organisationen skelner man mellem 1.
indbyrdes opgaveafhængighed, hvor de to eller flere parters opgaver hænger sammen
og ikke kan varetages uden gensidig tilpasning til hinanden og 2. indbyrdes resultatafhængighed, hvor det samlede resultat er afhængigt af, hvad begge parter foretager
sig (Courtright et al., 2015). Denne forskning viser, at en høj grad af indbyrdes
afhængighed (hvad enten det er opgave- eller resultatafhængighed) gør udvikling af
konvergente fælles tilstande mere vigtige end, hvor den indbyrdes afhængighed er
mindre. I forskningen har man dog primært fokuseret på den indbyrdes afhængighed
i teams, men der er dog også nogle resultater om relationen mellem teams i
organisationer (Burke et al., 2006a; D'Innocenzo et al., 2016; Ford & Seers, 2006).
Endvidere har det vist sig, at en indbyrdes forskellighed (diversitet) i en relation kan
forhindre eller hæmme den konvergensproces, der spiller en rolle for dannelsen af
social kapital (Portes & Vickstrom, 2011). Sådanne forskelligheder kan være forskelle i
uddannelse, tidligere erfaringer mv., som kan forøge vanskelighederne ved at opnå
overensstemmelse i en relation. Hvis der i et team eksempelvis er ansat medarbejdere
med meget forskellig uddannelse, erfaringer og baggrund, vil det ofte være
vanskeligere at opnå konvergens, fx at opnå en fælles forståelse af arbejdsopgaven, og
der kan udvikles forskellige opfattelser af, hvorledes teamet skal fungere. Men
samtidigt er det netop i sådanne situationer mere nødvendigt, at der udvikles social
kapital, idet fælles opfattelser kan være medvirkende til, at forskelligheder kan
oversvindes, og at kollektive handlinger kan blive mere effektive. Der skelnes mellem
to former for diversitet, der kan spiller en rolle inden for sociale relationer. Den ene
form for diversitet er forskelle i demografiske forhold, mens den anden er forskelle,
der opstår inden for en social relation, fx forskellige opfattelser af, hvorledes et team
eller en organisation skal fungere. Begge disse former for diversitet kan virke
hindrende eller bremsende på dannelse af social kapital inden for en relation. En
metaanalyse af virkningen af disse to former for diversitet viser, at den anden form
for diversitet, som opstår i en social enhed, har langt større indflydelse end den første,
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som findes i forvejen. Dvs. hvis der har udviklet sig store meningsforskelle og
interessemodsætninger inden for en social relation, vil det være mere vanskeligt at
udvikle og bevare den sociale kapital i relationen (van Dijk et al., 2012).
Det vil sige, at både en høj grad af indbyrdes afhængighed inden for en social relation,
fx i et arbejdsteam, og en høj grad af diversitet, som fx forskellig uddannelse, medfører en øget nødvendighed af, at der udvikles en højere grad af social kapital inden
for den pågældende sociale relation, der kan overvinde de vanskeligheder, der er
forbundet med den diversitet, der findes i forvejen.
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6 HVILKET INDHOLD ER DER I SOCIAL KAPITAL?
Målet med dette afsnit er at foretage afklaringer af, hvilke komponenter der findes i
den sociale kapital, som kan være ressourcer for at foretage kollektive handlinger i
den sociale relation. Som tidligere nævnt i afsnittet 2.3 Social kapital i
arbejdsmiljøforskningen er der en stor variation i, hvilke komponenter eller aspekter
der indgår i de forskellige definitioner af social kapital. Der har som nævnt ikke været
udviklet nogen enighed om, hvilke komponenter eller aspekter der er mest
betydningsfulde for den sociale kapital.
Her tager vi udgangspunkt i de opstående tilstande, der findes i vores samlede model
om arbejdsteams’ udførelse af deres arbejdsopgaver og dannelse af social kapital (se
Figur 2). Modellen bygger på en omfattende viden om, hvilke egenskaber eller
processer der har vist sig at have størst betydning for udvikling af kollektive
handlinger i arbejdsteams. Denne model om dannelse af social kapital inden for teams
er den mest detaljerede, og den kan efterfølgende anvendes som en model for at
undersøge, om tilsvarende komponenter kan genfindes inden for de andre typer af
sociale relationer. De opstående tilstande i teamet, som fx fælles selvtillid, delte
mentale modeller eller tillid og psykologisk sikkerhed, kan begrebsliggøres som de
komponenter, der karakteriserer den samlende sociale kapital i et arbejdsteam. Disse
opstående tilstande og egenskaber vil blive beskrevet mere detaljeret i rapport nr. 2
om samlende social kapital
Disse opstående tilstande kan således betragtes som team’ets fælles resultater, hvad
enten det drejer sig om konvergente processer i dannelsen af social kapital, dvs.
ressourcer i relationerne, eller om divergente processer i konflikter og/eller subgrupper inden for den sociale enhed eller relation. De tilhører ikke nogen af
enkeltdeltagerne. De snarere deles mellem og er fælles for team-medlemmerne. I
forskningslitteraturen har der været undersøgt netop forskellige typer:
• Fælles normer for handlinger
• Kvalitet i den sociale relation, såsom tillid og psykologisk sikkerhed.
• Fælles kognition: delte mentale modeller eller team mentale modeller
• Fælles motivation: identifikation, sammenhold, kollektiv selvtillid
Denne skelnen mellem aspekter ved de forskellige former for social kapital minder
meget om den anvendte skelnen inden for social kapital forskningen mellem
strukturel social kapital (svarer til punkt 1), relationel social kapital (svarer til punkt
2) og kognitiv social kapital (svarer til punkt 3). Vi har valgt at tilføje et punkt 4.
Fælles motivation, da vi mener, at dette aspekt har stor betydning for sammenhængen
i de sociale relationer.
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7 HVILKE VIRKNINGER HAR SOCIAL KAPITAL?
Vi vil i det næstfølgende afsnit beskrive, hvorledes social kapital kan medvirke til og
er nødvendig for, at medlemmerne af en social enhed kan udføre kollektive
handlinger på effektive måder (se afsnit 8 Hvad kendetegner kollektive handlinger,
og hvad gør dem mulige?). Som nævnt er kollektive handlinger nødvendige for at
udføre opgaver til fælles nytte for sociale organisationer, herunder både lande,
regioner og virksomheder samt andre mindre grupper. Et interessant spørgsmål i den
forbindelse er, om en høj social kapital i en social enhed medfører, at den sociale
enhed opnår bedre resultater end enheder med lav grad af social kapital. Grunden til,
at man kan stille netop dette spørgsmål, er, at man ikke blot kan gå ud fra, at
kollektive handlinger medfører bedre økonomiske resultater for en virksomhed. Der
kan forekomme mange slags kollektive handlinger inden for dele af en arbejdsplads,
uden at det nødvendigvis medfører et forbedret økonomisk resultat.
I en metaanalyse af 15 års empirisk forskning om forskellige niveauer af social kapital
og økonomiske resultater har Westlund et al (Westlund & Adam, 2010a) fundet delvis
divergerende resultater. Putnam var den første til at undersøge effekterne af social
kapital i italienske regioner. Han fandt en sammenhæng mellem social kapital i
regioner og succes af en reform i form af både borgerengagement, tillid til politiske
institutioner samt den økonomiske udvikling i regionerne. De senere undersøgelser af
social kapital og økonomiske resultater i regioner og lande viser modstridende resultater, som Westlund og Adam mener delvist at kunne forklare med utilstrækkelige
målinger af social kapital. De mener således, at det er nødvendig for senere forskning
at udvikle forbedrede metoder til måling af social kapital.
Forskningen på virksomhedsniveau viser en stærk evidens for sammenhæng mellem
virksomheders social kapital og deres resultater. Af 21 studier af denne sammenhæng
viser 18 studier en positiv sammenhæng. Der mangler dog viden om, hvilke former
for social kapital og hvilke aspekter af social kapital der forklarer denne
sammenhæng. Også her vil det være nødvendigt med enighed om, hvilke dimensioner og komponenter der findes i social kapital på arbejdspladser, for at man ud fra
sådanne resultater skulle kunne finde effektive metoder til at forbedre den sociale
kapital.
Der har inden for de seneste 20 år været foretaget en omfattende forskning af de
potentielle positive effekter af social kapital, mens de potentielle negative effekter har
fået langt mindre interesse (Portes, 2014). Der er dog blevet identificeret flere
forskellige slags negative konsekvenser af social kapital (Pillai et al., 2017). Flere af
disse mulige negative effekter er ofte forbundet med en stærk samlende social kapital
måske kombineret med en svagere brobyggende og forbindende social kapital, som
under nogle omstændigheder kan føre til overdrevet engagement i etablerede
relationer, hindring af individuel læring, som kan medføre det kendte fænomen
”groupthink” (Janis, 1971; Thart, 1991), der er karakteriseret af stærkt gruppesammenhold og manglende motivation i grupper til at overveje alternative muligheder for handlinger og beslutninger.
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8 HVAD KENDETEGNER KOLLEKTIVE
HANDLINGER, OG HVAD GØR DEM MULIGE?
Tidligere har vi beskrevet, at social kapital ikke er en egenskab ved enkeltpersoner,
men ved relationer og netværk af relationer. Disse egenskaber kommer for dagen i
situationer, hvor to eller flere individer foretager kollektive handlinger, hvilket de ofte
gør i forbindelse med at udføre arbejde. En kollektiv handling kan forstås som en
handling med et fælles sigte mod at opnå et mål, hvor aktørerne foretager handlinger,
der er relateret til en kollektiv intention og tillige nogle interaktionshandlinger, hvor
aktørerne hjælper hinanden, kommunikerer, forstår hinanden etc. Vi antager, at der
netop gennem interaktion mellem personer (eller grupper) opstår nogle fælles processer og egenskaber, der gør personerne (og grupperne) bedre til at udføre kollektive
handlinger.
Først vil vi beskæftige os med nogle almene forudsætninger for sådanne interaktionsprocesser og opstående tilstande, der potentielt kan gøre de kollektive handlinger
mere effektive. Vi tager udgangspunkt i det forhold, at mennesker har kapacitet til at
planlægge og udføre kollektive handlinger. Det har vi til fælles med flere andre dyr.
Til forskel fra mange dyr, hvor den sociale interaktion, der indgår i kollektive handlinger, ofte er styret af instinkter, er variationen i menneskers kollektive handlinger
langt større. Også i arbejdslivet er der sket stadige udviklinger i typen og kompleksiteten af samarbejdsrelationer, som kræver tilpasninger og udviklinger både hos medarbejderne og de sociale enheder, de indgår i. Netop med udviklingen i teamorganiseret arbejde og de hyppige ændringer, der sker heri, kræves der ændringer og tilpasninger i de sociale relationer. Endvidere kan samarbejdet omfatte mange aktører
(personer eller grupper) og foregå over lang tid, dvs., at relationerne ikke blot er
umiddelbare, men skal fungere over længere tid og måske også geografiske afstande.
Variationerne i form, type og intensitet af samarbejdet stiller forøgede krav om forskellige sociale og psykologiske mekanismer, der muliggør disse forskelligartede sociale relationer og interaktioner. Individerne er derfor afhængige af at udvikle nogle
fælles tilstande, der gør det muligt at arbejde sammen under meget varierede og skiftende omstændigheder. Endvidere kan der opstå det dilemma, at nogle aktører i nogle
situationer foretrækker at deltage i fælles handlinger for at skabe fælles goder, mens
andre er mere tilbøjelige til at foretrække at handle i overensstemmelse med de pågældende aktørers egne mere kortsigtede behov og interesser.
Det problem, vi beskæftiger os med her, er, hvorledes individer og andre kollektive
aktører i fx teams er i stand til og er motiveret til at deltage i kollektive handlinger og
til at medvirke i at skabe de opstående fælles tilstande, som gør det muligt og
attraktivt at handle i fællesskab. For at gøre dette må individerne udvikle individuelle
psykologiske egenskaber og deltage i udviklingen af fælles psykologiske og sociale
tilstande, som bliver en del af individernes sociale realitet, og som vi vælger at kalde
social kapital.
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8.1 Filosofiske overvejelser: Social ontologi
For at begribe, hvad social kapital er, vil det være nødvendigt at tydeliggøre, at der er
nogle særlige træk ved kollektive handlinger. Vi har valgt at anvende filosoffen
Searle’s sociale ontologi, da den beskæftiger sig med forholdet mellem individuel og
kollektiv intentionalitet (Searle, 1990; Searle, 2005). Et individs bevidsthed er som ofte
intentionel i den betydning, at de bevidste tilstande handler om noget og er rettet
mod noget, fx at frembringe et ønsket arbejdsresultat. Hvis jeg ser på eller tænker på
et objekt, er min bevidsthed rettet mod dette objekt og mod at foretage mig noget med
dette objekt. De fleste bevidsthedstilstande er intentionelle, og de er interessante, fordi
de formidler vores relationer til resten af verden gennem vores opfattelse, handlinger,
hukommelse, intentioner, forestillinger, begær, følelser og øvrige mentale liv. Searle
fremsætter derefter den påstand, at mennesker kan foretage kollektive intentionelle
handlinger, som er et oprindeligt fænomen, der ikke blot kan analyseres som en summering af individuelle handlinger. Kollektive intentioner kan udtrykkes i denne form,
”vi har til hensigt at gøre sådan og sådan”, og ”vi gør dette”. Og en sådan kollektiv
intention kan ikke analyseres og opløses i en sum af udsagn, hvor flere siger: ”jeg har
til hensigt at gøre dette”, og ”jeg gør dette”.
Det synes at være indlysende, at der findes kollektive intentionelle handlinger, der er
forskellige fra individuelle intentionelle handlinger. Det kan man forvisse sig om ved
at lytte til et orkester eller at iagttage en gruppe, der udfører en arbejdsopgave
sammen eller ved selv at være engageret i en gruppeaktivitet, hvor ens egne handlinger er en del af gruppens handling. Det afgørende er, at den fælles intention ikke er
noget, der kan analyseres og reduceres til en samling af enkelte intentioner. Man
kunne så spørge, om der findes nogen gruppehandling ud over alle medlemmernes
handlinger. Det er klart, at der ikke er nogen kropsbevægelser og tanker, som ikke er
bevægelser og tanker foretaget af de enkelte medlemmer. Det kan man se, hvis man
forestiller sig et orkester, et fodboldhold eller en gruppe, der løfter nogle ting sammen. Hvis der er noget, der er specifikt for en kollektiv handling, må det findes i et
specielt kendetegn af den mentale komponent, nemlig formen af intentionaliteten.
Searle viser ved en simpel sammenligning af to handlingsforløb, at den kollektive
handling ikke er det samme som summen af de individuelle handlinger, ved at de
samme slags kropsbevægelser i nogle tilfælde kan være en samling af individuelle
handlinger og i andre tilfælde sammen kan udgøre dele af en kollektiv handling. I det
første tilfælde sidder en samling af mennesker forskellige steder i en park. Det
begynder pludseligt at regne, og alle rejser sig og løber hen til det samme læskur.
Hver enkelt person har den intention, ”jeg løber hen i læskuret for at komme i læ for
regnen”. Men vi antager, at hver persons intention er helt uafhængige af de øvriges
intentioner og handlinger. Her er der ikke tale om en fælles handling, men kun en
række individuelle handlinger, der tilfældigvis retter sig mod det samme mål at
komme i læ for regnen.
I det andet tilfælde forestiller vi os en gruppe personer, der samles på et fælles sted
som en del af en fælles handling. De er medlemmer af et balletkorps, hvor lederen
kalder på alle for at samles på det samme sted. Vi kan forestille os, at kropsbevæg40

elserne i de to tilfælde ikke kan skelnes fra hinanden. Personer, der løber hen til læskuret for at søge læ, foretager de samme slags bevægelser som balletdanserne, der
løber hen for at danse sammen. Så hvad er forskellen? I det første tilfælde har hver
person en intention, som han kan udtrykke uden reference til de andre personer, der
løber, også selvom de skulle have kendskab til de andres intentioner. Men i det andet
tilfælde kan de individuelle intentioner kun forklares som afledninger af en fælles
intention. De enkelte individers intentionalitet udtrykt ved udsagnet, ”jeg foretager
handling A”, er en afledning af den fælles intentionalitet udtryk ved udsagnet, ”vi
foretager handling X”. Et andet bevis på, at den fælles intention er forskellig fra summen af de individuelle intentioner, er, at de individuelle intentioner i mange tilfælde
vil have et helt andet indhold end den fælles intention, hvorfra de er afledte. Vi antager, at et fodboldhold vil udføre et angreb bestående af en række afleveringer foretaget
mellem holdspillerne. Holdets fælles intention er, ”vi vil foretage et angreb mod det
andet holds mål”. Men nu ser vi, at ingen af de enkelte medlemmer af holdet har den
intention svarende til indholdet i de individuelle intentioner, for ingen af dem kan
udføre et helt angreb alene. Hver spiller må foretage sig et bestemt bidrag til den
samlede handling. Alle deltagere på holdet vil dele den kollektive intention, ”vi
foretager os X”, mens de enkelte deltagere har de individuelle intentioner, ”jeg
foretager mig B”, ”jeg foretager mig C” osv. for at kunne yde mit bidrag til at udføre
den fælles handling X.
Alle medlemmer af gruppen, der har den fælles intention at udføre handling X. Hvert
enkelt medlem intenderer at gøre sin del A, B, C etc. af denne fælles handling. Hvert
enkelt medlem opfatter, at betingelsen for at opnå succes er, at han eller hun tror på,
at de andre medlemmer vil udføre deres del af den samlede handling X. Og alle medlemmer opfatter, at der er en fælles gensidig opfattelse blandt medlemmerne i
gruppen, at succes med den fælles handling X er afhængig af, at de andre vil udføre
deres dele.
Disse overvejelser fører frem til, at mennesker er i stand til at skabe kollektive intentioner. Forudsætninger for, at der kan dannes kollektive intentioner er, at individerne
kan foretage intentionelle handlinger, og at de kan opfatte andre som potentielle deltagere i kollektive intentionelle handlinger.

8.2 Evolutionsforskning
Evolutionsforskere har beskæftiget sig med udviklingen af flere kapaciteter, der sætter mennesker i stand til at arbejde sammen i grupper. Det er indlysende, at mennesker er en social art, der ofte udfører handlinger, der er til gavn for andre og således
ikke blot følger egne umiddelbare behov. Mennesker er således i stand til at handle
altruistisk. I det seneste review om altruistiske motiver og handlinger (Kurzban et al.,
2015) bliver der beskrevet fire typer af altruistiske handlinger:
• Mennesker i alle kulturer har en tendens til at hjælpe de, som er tættest relaterede
til dem, primært deres børn. Forældre investerer forskellige slags ressourcer i
deres afkom og deres nærmeste familie i højere grad end i mennesker, der har
større afstand til dem.
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•

•

•

Mennesker foretager byttehandlinger af forskellige goder og tjenester, enten i
umiddelbare byttehandlinger eller i frivillige transaktioner med at give og
modtage over tid.
Mennesker indgår venskaber med andre uden for deres slægt, som indebærer
betydelige mængder af samarbejde og ofte selvopofrende handlinger. Denne type
af venskaber udgør en vigtig del af menneskers socialitet.
Den mest komplekse form for sociale handlinger er samarbejde i større grupper,
der ikke er slægtsskabsrelaterede. Det kan antage mange former, fra militærtjeneste for sin nation til større arbejdspladser, man tilslutter sig.

Spørgsmålet er nu, hvad forklaringen er på denne udvikling af de forskellige typer af
altruistiske handlinger. Det generelle svar er her, at disse egenskaber i udviklingens
forløb har været til nytte for både individet og gruppen af menneskers overlevelse.
Der gives forskellige forklaringer på de fire typer af handlinger.
I relationer til afkom og slægt er det af stor betydning, at mennesket er parat til at yde
omsorg til andre mennesker, der ikke er i stand til at tage vare på sig selv, fx børn, der
i kortere eller længere perioder er hjælpeløse og vil dø, hvis de ikke får hjælp og omsorg.
I andre relationer ud over slægtsrelationer er den sandsynlige forklaring, at omkostningerne ved at hjælpe andre bliver dækket på lang sigt. Denne mekanisme benævnes
gensidig reciprocitet. Man kan forvente, at den naturlige selektion favoriserer
overlevelsen af personer med udviklede psykologiske mekanismer, og som
foretrækker at samarbejde med de andre, der har samarbejdet tidligere med dem, og
foretrækker at afvise de andre, der har afvist dem.
Den tredje type venskabsrelationen kan betragtes som er særlig form for reciprok
altruisme, som ikke bygger på dette-for-hint opgørelse eller fremadskuende, men
snarere er baseret på en gensidig goodwill, der skabes på lang sigt i menneskelige
relationer (Hruschka i (Kurzban et al., 2015). Andre forklaringer kan være, at venskab
er en slags forsikring mod fremtidige alvorlige hændelser, hvor vennerne gennem
længere tid har værdsat hinanden, så de er parate til at hjælpe hinanden, når de har
mest brug for det, og hvor de har alvorligt brug for det. En lignende forklaring kan
være, at venner er en slags allierede, der er parate til at hjælpe, hvis den anden
kommer i en alvorlig konflikt.
Yderligere er der blevet undersøgt psykologiske mekanismer for indirekte reciprokke
relationer, som indebærer, at personer er mere tilbøjelige til at samarbejde og mindre
tilbøjelige til at handle selvisk og antisocialt, når de ved, at de bliver observerede, og
at de kan identificeres. Og mennesker er mere parate til at hjælpe og samarbejde med
personer, som de har observeret, har hjulpet og samarbejdet med andre personer. Dette er en anden type af indirekte reciprocitet, der generaliseres fra enkelte relationer til
andre relationer.
Det evolutionsforskningen kan fortælle er, at mennesker har udviklet parathed og
kapacitet til at handle i fælles interesser fremfor kun at handle ud fra egne selviske
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interesser. Denne parathed og kapacitet har haft overlevelsesværdi i artens udviklingshistorie. Dog må man tilføje, at denne generelle parathed til proaktiv og prosocial
motivation har forskellige ytringer hos forskellige individer, og at de opstår og
forstyrres under forskellige betingelser. Vi kan altså ikke konkludere, at alle individer
vil handle proaktivt og prosocialt i samme grad under alle omstændigheder. Under
nogle betingelser vil nogle individer handle selvisk og kun reaktivt. Dvs., under nogle
betingelser vil menneskelige tendenser til at handle proaktivt og proaktivt være
forhindret, fortrængt eller forstyrret af andre former for motivation og af ydre
betingelser.

8.3 Psykologiske mekanismer: indre motivation
og empati
Inden for psykologien er der en lang tradition for at undersøge indre motivation (eng.
”intrinsic motivation”) og altruistisk motivation. Begrebet indre motivation defineres
som ”at fortage aktivitet for dens indbyggede tilfredsstillelse ved at handle for fornøjelse eller udfordring snarere end for opnåelse af en bestemt belønning eller ydre
resultat” (Deci & Ryan, 2008; Ryan & Deci, 2000a; Ryan & Deci, 2000b; Ryan & Deci,
2006). Deres Self-Determination-Theory (SDT) antager, at mennesker har en række
basale psykologiske behov for autonomi, kompetence og socialt tilhørsforhold. Ved at
søge tilfredsstillelse af disse basale behov vil et menneske opnå psykologisk vækst og
velbefindende. Disse basale psykologiske behov sætter mennesker i stand til at handle
som ”bevidste aktører, der selvstændigt er i stand til at starte formålsrettede bevidste
handlinger” (Millican & Wooldridge, 2014). Der vil være store individuelle forskelle
på, hvorledes disse basale psykologiske behov kommer til udtryk afhængigt af de betingelser, personen har levet under. Hos nogle individer vil behovene være underminerede, og mere reaktive og selviske behov vil være dominerende.
Tilsvarende har flere psykologer beskæftiget sig med sociale motiver til at yde omsorg, hjælpe og samarbejde med andre. Som nævnt tidligere har disse motiver i
menneskets udvikling gjort individer i stand til at forøge deres gevinster ved at
deltage i socialt liv og løse deres konflikter på tilpassede måder (Kyriacou, 2010). Men
som tidligere nævnt vil disse sociale motiver ikke være dominerende under alle omstændigheder. Somme tider vil de blive underminerede af mere selviske motiver, der
dominerer i nogle situationer. Dette er blevet undersøgt i eksperimenter med undersøgelser af, hvorledes mennesker handler i situationer, der indeholder sociale dilemmaer i forbindelse med situationer, hvor der er udfordringer med konflikt mellem
selvisk og social motivation (Van Lange et al., 2013). Disse situationer udfordrer med
valg mellem handlinger ud fra enten umiddelbare selviske interesser eller mere
langsigtede fælles interesser. Disse eksperimenter illustrerer nogle sociale dilemmaer i
hele det sociale liv, hvor mennesker skal afgøre, hvad de vil gøre, og om de vil handle
på selviske eller mere sociale måder.
Valgene viser sig at blive påvirkede af både sociale forhold, såsom belønninger, sanktioner og sociale pres, psykologiske faktorer, såsom individuelle værdier, tillid, opfattelsen af fremtidige konsekvenser og forskelle i magt og status samt interaktionsfaktorer, som muligheder for kommunikation og direkte og indirekte reciprocitet.
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8.4 Sociologiske forklaringer: normer og
relationer
Som nævnt findes der nogle basale psykologiske motiver, der kan få mennesker til at
samarbejde og vælge at handle på generøse måder, hvor de er selvopofrende og ikke
blot følger deres egen selviske interesser. Men disse motiver fungerer ikke i et socialt
vakuum. Under nogle betingelser vil de blive forstærkede, mens de under andre betingelser bliver underminerede. Så forklaringer på kilder til samarbejde, der søges
inden for individer, deres personlighed, deres motiver og præferencer, vil være utilstrækkelige og for skrøbelige til at opretholde sociale relationer, der skaber fælles
goder.
Her har sociologien fokuseret på andre faktorer: 1) sociale normer og deres håndhævelse, 2) statusforskelle i grupper og organisationer, samt 3) forskellige arter af
sociale relationer (slægtskabsrelationer, direkte og indirekte reciprokke relationer
med indbyggede forpligtelser).

8.5 Synergi af flere mekanismer
Så spørgsmålene om, hvorfor og hvorledes individer deltager aktivt og socialt i samarbejdsrelationer, har ikke noget simpelt svar. Filosofien hjælper os med at klargøre
eksistensen af proaktivitet, hvilket vil sige, at mennesker kan handle bevidst og formålsrettet, og at der findes kollektive intentionelle handlinger, der ikke kan reduceres
til en simpel sum af individuelle intentionelle handlinger.
Evolutionsforskningen bidrager med forskellige forklaringer på, hvorfor mennesker er i
stand til og parate til at handle socialt i forhold til andre mennesker. Den første forklaring er, at mennesker drager omsorg for og hjælper andre i deres slægt, primært
deres afkom. Den anden forklaring er, at en direkte reciprok relation, hvor alle parter
får umiddelbart gevinst ved at samarbejde, får værdi for overlevelsen af de deltagende. Den tredje forklaring er, at indirekte reciprokke relationer, fx i venskabsrelationer,
giver nytte for de deltagende på længere sigt, uden at de kræver umiddelbare gengældelser.
Derudover vil individer tilslutte sig grupper og organisationer, der kan forbedre
deres liv på længere sigt, sammenlignet med forsøg på at klare sig selv individuelt.
Den psykologiske forskning af motivation bidrager med viden om, hvorledes indre
motivation og social motivation forklarer, hvorfor mennesker indgår i samarbejdsrelationer og bidrager til at udvikle disse. De kan dog ikke forklare det hele. At individer vil vedblive med at involvere sig i sociale relationer på en samarbejdende og
ikke-selvisk måde, vil tillige være afhængig af de normer, sanktioner og regler, der
fungerer i de sociale systemer.
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9 KONKLUSION OG DISKUSSION
I dette afsnit diskuterer vi en række problemstillinger, som vi ud fra denne rapport
mener, kræver en afklaring for at frembringe mere gyldige og relevante resultater om
social kapital på arbejdspladsen.

9.1 Er social kapital individuelle og/eller
kollektive tilstande/egenskaber
I flere af studierne af social kapital på arbejdspladser undersøges et fænomen, som
benævnes individuel social kapital (se afsnit 2.3 Social kapital i
arbejdsmiljøforskningen). Da social kapital i sit udgangspunkt er en egenskab og/eller
tilstand i en social enhed, er det lidt uklart, hvad der menes med begrebet individuel
social kapital. I undersøgelser af social kapital i teams og arbejdspladser finder man
almindeligvis en vis variation mellem medarbejdernes vurdering af den sociale
kapital i det pågældende team og arbejdsplads.
Dette kunne tolkes på den måde, at der er forskelle mellem de enkelte medarbejderes
opfattelse af og adgang til at anvende enhedens social kapital til egne formål og nytte.
Sådanne forskelle kunne være udtryk for, at der inden for den pågældende sociale
enhed er forskelle mellem de enkelte medarbejderes status og magt inden for
enheden, som kan have betydning for medarbejdernes adgang til de ressourcer, som
social kapital er, og dermed også for deres helbred, engagement og trivsel på arbejdspladsen. Social kapital er en kollektiv ressource, der kan være til gavn for en social
enhed og for medlemmerne generelt. Denne effekt synes at eksistere ud over den
nytte de enkelte medlemmer har af deres personlige netværk og sociale støtte.
En anden problemstilling for en social enhed er, at der er forskelle i opfattelse og adgang til anvendelse af social kapital. Disse forskelle kan være en egenskab ved den
sociale enhed. I undersøgelser af social kapital på arbejdspladsen ser man ofte, at der
udover forskelle mellem grupperne i gennemsnit af medarbejdernes vurdering tillige
kan være betydelige forskelle mellem de enkelte sociale enheders variation mellem
medarbejdernes vurdering. Nogle teams med en lav variation er enige i høj grad om
teamets social kapital, mens teams med en stor variation mellem de enkelte medarbejderes opfattelse af social kapital er meget uenige om teamets sociale kapital.
Dette kunne betyde, at der er subgrupper inden for teamet, som kan have vanskeligheder med at fungere sammen og foretage nødvendige kollektive handlinger for at
varetage teamets arbejdsopgaver. Der kan yderligere være tale om, at et mindretal har
en meget lavere vurdering af relationerne inden for teamet end flertallet, som er
relativt enige. På den måde kan variationen i vurderingen af social kapital inden for et
team være en indikation på vanskeligheder i teamet. Men sådanne problemstillinger
har kun sjældent være undersøgt i forskningen om social kapital på arbejdspladsen.
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Tilsvarende forskelle i grader af enighed kan der være i relationer mellem ledelse og
medarbejdere. Bemærkelsesværdigt nok er heller ikke denne problemstilling blevet
undersøgt af studier af social kapital på arbejdspladsen. Også her kan det antages, at
en manglende enighed mellem de to parter vil spille en rolle for, hvorledes arbejdspladsen fungerer. Disse fænomener vender vi tilbage til i de følgende tre rapporter.

9.2 Er der én eller flere dimensioner i den sociale
kapital på arbejdspladsen?
Hovedparten af social kapital- forskning på arbejdspladsen betragter social kapital
som én samlet dimension, og kun en mindre del har skelnet mellem flere former for
social kapital. Dette er i modsætningen til den bredere teori om social kapital, som
argumenterer for, at der findes mere end én dimension. Her er der argumenteret for,
at der er mindst tre forskellige former for social kapital, som tilhører forskellige typer
af sociale relationer. At man inden for social kapital forskningen på arbejdspladser
kun undersøger én dimension, kan tilsløre, at der kan være forskellige konfigurationer af social kapital på nogle arbejdspladser, som kan have stor betydning for, hvorledes arbejdspladsen fungerer.
En klassisk case er tilfælde, hvor der i nogle teams er en meget høj grad af samlende
social kapital internt i teamet, mens der er en betydelig lavere grad af social kapital i
relationen til andre teams og/eller i relationen til ledelsen. Dette kunne i høj grad
influere på mulighederne for kollektive handlinger og således få betydning for
arbejdspladsens resultater.

9.3 Hvilke aspekter af social kapital er vigtige?
I den eksisterende social kapital forskning er der ud over den skelnen, der kan være
mellem forskellige former for social kapital tillige store forskelle i, hvilke komponenter eller aspekter der inkluderes i begrebet. Det kan gøre resultaterne af undersøgelserne usammenlignelige, og det kan være vanskeligt at akkumulere resultater fra flere
studier. Valget af de forskellige aspekter bliver kun sjældent begrundet, og derfor er
det vanskeligt at undersøge, hvad der egentligt er tale om, når vi beskæftiger os med
social kapital. Vi har i denne rapport opstillet en model, der stammer fra teamforskningen, og som indeholder en variation af ressourcer, der muliggør, at et team kan
foretage kollektive handlinger, der er vigtige for at udføre arbejdsopgaverne (se 5.1
Social kapital komponenter).
Vi har fundet frem til fire komponenter, som, vi antager, har betydning for kollektive
handlinger i forskellige slags sociale relationer. Der skal helst være 1) en vis grad af
enighed om de normer, der angår medlemmernes handlinger i forhold til hinanden
og andre uden for teamet, fx normer for gensidig hjælp, for at være opmærksomme
på de andre medlemmers indsats, for at tage initiativer og ytre sine meninger, 2) en
gensidig tillid, anerkendelse og respekt mellem teammedlemmer, 3) en fælles
forståelse af arbejdsopgaverne og af hvorledes samarbejdet skal foregå, samt 4) en
fælles motivation: Fælles mål og fælles social identifikation, sammenhold og kollektiv
selvtillid.
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Disse komponenter er som sagt forslag på grundlag af teamforskningen (se rapport
nr. 2 om samlende social kapital). I de andre to rapporter vil vi undersøge, om det er
muligt at finde tilsvarende komponenter i de andre to former for social kapital,
brobyggende og forbindende social kapital.

9.4 Effekter af social kapital
I forskningen om social kapital har der været en betydelig interesse i at undersøge
positive effekter for både organisationen og medlemmerne. Som tidligere nævnt er
der tale om generel bekræftelse af, at social kapital har flere forskellige positive
effekter for organisationerne og medarbejderne. Der har været langt mindre interesse
for at undersøge, om social kapital også har eller kan have nogle potentielt negative
virkninger for nogle medlemmer inden for en given social enhed eller for andre
sociale enheder. Nogle studier har undersøgt, hvorledes fx en høj grad af
sammenhold i en gruppe kan få negative effekter for subgrupper inden for den
pågældende gruppe og for andre grupper, som har en relation til denne gruppe.
Denne problematisering får tillige betydning for, hvorledes vi definerer social kapital.
Den tidligere danske definition betegnede social kapital som ”den egenskab der sætter
organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgave”. Denne
definition antager implicit, at social kapital kun kan have positive effekter. Hvis man
definerer et begreb ud fra dens antagne positive effekt, giver det ikke mening at
undersøge, om social kapital har effekt på virksomhedernes resultater. Vores
alternative definition lyder ”de eksisterende og potentielle ressourcer der muliggør, at den
sociale enhed (kan vær et team, en organisation, et samfund) foretager kollektive handlinger”.
En social enhed kan anvende sin sociale kapital til flere formål, som kan være enten
positive: at løse dens kerneopgave eller negative: til at bevare enhedens magt og
bekæmpe andre sociale enheder, hvilket ikke nødvendigvis bidrager til at løse
organisationens kerneopgave.
Endvidere har nogle enkelte studier beskæftiget sig med ”de mørke sider” af ledelsesstile og høj grad af sammenhold og social identifikation inden for en social enhed,
som ellers forekommer at have overvejende positive effekter. Disse fænomener
vender vi til tilbage til i de næste 3 rapporter fra vores projekt.
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