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Fra tid til anden bliver danskerne udnævnt til verdens mest tilfredse folk i internationale 

undersøgelser. Det er lidt overraskende for os selv, som plejer at mene at brok og jantelov er noget 

specielt for os, og i øvrigt er lidt af nogle kolde skiderikker sammenlignet med mange andre 

folkeslag. 

 

Undersøgelserne udarbejdes af samfundsforskere, som har specialiseret sig i social kapital, et 

begreb der er blevet brugt meget i de senere år. Økonomisk kapital er penge, ved vi alle, og "human 

capital" er blevet gangbart som udtryk for summen af de færdigheder, som en virksomhed eller et 

land råder over. Social kapital kan defineres som summen af tillidsrelationer mellem mennesker 

(familie og civilsamfund) plus relationer og tillid mellem borgere og myndigheder. Omfattende, 

internationale undersøgelser har påvist klare sammenhænge mellem graden af social kapital og 

størrelser som folkesundhed, tilfredshed og god regeringsførelse i de forskellige lande. 

 

Ikke mindst mht. tillid til at myndighederne er rimeligt effektive og ukorrupte scorer danskerne højt 

sammenlignet med de fleste andre, hvad der somme tider afspejles i amerikanske forskeres 

overraskelse over at man være så tilfredse, når skatterne er så høje. Men som bekendt er danskerne 

glade for deres velfærdsstat, selv om den fører til høje skatter. Nogle forskere vil endda hævde at 

når Danmark klarer sig godt økonomisk er den høje sociale kapital den eneste mulige forklaring, da 

vi ikke har mere "human capital" end andre og mindre værdifuldt naturgrundlag end mange andre. 

 

Man kan så rejse spørgsmålet om hvorvidt tilfredsheden alene skyldes velfærdsstaten, på trods af 

mellemmenneskelige relationer som ikke er specielt gode? Et bidrag til svaret er fremkommet af en 

undersøgelse, som vi har udført for Trygfonden, (Den sociale kontekst for tryghed og utryghed, 

Trygfonden 2008). Vi ville undersøge om folks oplevede tryghed hænger sammen med deres 

individuelle sociale kapital, altså de sociale netværk vi indgår i samt styrken i disse netværk, 

spændende fra den nærmeste: kernefamilien, over venner og kolleger til foreninger og idemæssige 

tilhørsforhold. 

 

Et centralt element i definitionen af trygheden var, at man ikke alene skulle kende nogen og have 

tillid til dem, men også i praksis kunne regne med at få hjælp, når behov opstår. Hjælp i form af 

vigtig information, dækning af sociale behov, hjælp når man er syg, emotionel støtte (trøst når der 

er krise på), økonomisk støtte samt oplevelse af sikkerhed i nærområdet. Nogle af disse behov kan 

velfærdsstaten dække for én, men de fleste kræver et eller flere fungerende netværk. 

 

Tryghed i denne forstand ligger tæt op ad, hvad der også betegnes som tilfredshed, livskvalitet eller 

for den sags skyld ”lykke”. 

 

Undersøgelsen blev gennemført dels ved interviews med grupper, som spænder over den sociale 

spredning i Danmark, dels ved en større spørgeskemaundersøgelse i en repræsentativ kommune, 

hvorefter resultaterne blev kombineret. Interviewgrupperne var pensionister, en gruppe 

midaldrende, en gruppe studerende, en gruppe andre unge og en gruppe hjemløse i 

hovedstadsområdet, en villavej samt en gruppe afrikanske indvandrere i to forskellige provinsbyer. 

 



 

 

2 

Undersøgelsen er overraskende positiv omkring danskernes tryghed, når vi på baggrund af dens 

resultater inddeler os i fem grupper, nemlig dem med: 

1. Stor tryghed – som indgår i flere ressourcestærke netværk, som de kan regne med. (59%) 

 

2. Middel tryghed – som har ét stærkt netværk, eller flere mindre stærke. (25%) 

 

3. Fattig tryghed, som kun har ét netværk, som ikke er alt for stærkt. (11%) 

 

4. Manglende tryghed, ensomme, hvis velfærd afhænger af den offentlige indsats alene. (4%) 

 

Den første gruppe er nemlig den største, nr.2 den næststørste og så fremdeles, så trygheds-

fordelingen i den danske befolkning kan illustreres med en omvendt pyramide. Dette resultat er i 

nogen grad i modstrid med en almindelig opfattelse af, at anonymiteten i det moderne 

storbyprægede samfund har afskaffet det gamle landsbysamfunds samhørighed til fordel for 

individernes konkurrencekamp, hvor man er sin egen lykkes smed og selv må tage ansvaret for 

hvad der ikke lykkes. Mest kendt via Ulrik Becks bestseller ”Risikosamfundet” fra 90erne. 

 

Ikke overraskende er det vigtigste netværk for de fleste også det nærmeste: Ægtefællen/partneren og 

den øvrige nærmeste familie. Dernæst venner, kolleger, dem man deler interesser med og fjernere 

familie i nævnte rækkefølge. Men har man ikke nogle af disse netværk, rykker de andre selvsagt 

frem i betydning. Igen ikke så overraskende forholder det sig dog anderledes med 

indvandrergruppen, hvor familien i form af ”slægten”, har størst betydning og hvor man ikke har 

venner på samme måde som gammeldanskerne. 

 

Det er værd at bemærke, at over et niveau på 200.000 kr. spiller husstandsindkomsten ikke nogen 

identificerbar rolle for fordelingen i tryghedshierarkiet. Groft sagt er vor sociale kapital altså mere 

vigtig for vor tryghed end økonomisk kapital, idet manglende tryghed dog er klart 

overrepræsenteret i lavindkomstgruppen. 

 

Beherskelse af moderne kommunikationsteknologi, internet og mobiltelefon, spiller også en rolle, 

hvor der især er en sammenhæng mellem ældres utryghed og deres manglende beherskelse af dette.  

 

Naturligvis er alt dog ikke idel lykke. Dels er der altså nogle få procent af befolkningen i gruppe 4, 

som ikke har det godt, plus en lidt større andel i ”risikogruppen” 3. Og det er værd at bemærke at 

unge er overrepræsenteret i disse to grupper, hvilket vil sige at der altså findes en gruppe unge, som 

har svært ved at indgå i de vigtige netværk. 

 

Dernæst lurer der farer på trygheden. Alvorlige sygdomme kan ryste en person og dennes netværk, 

andre sociale begivenheder som skilsmisse, arbejdsløshed og økonomisk fallit kan gå voldsomt ud 

over netværkene. Når sådant indtræder risikerer vi at falde ned igennem grupperne i 

tryghedshierarkiet. For os alle har aldringen en iboende tendens til at reducere netværk, social 

kapital og tryghed.  

 

Hvad aldringen angår er billedet dog mere nuanceret, end man måske antager, idet den mest trygge 

aldersgruppe af alle faktisk er de 60- til 70-årige. Efter de 70 starter det med at gnave i den sociale 

kapital og først efter 80 indtræder den fulde effekt, hvorfor et flertal over 80 oplever reduceret 

tryghed. Disse svage ældre er også dem, hvis isolation og utryghed ofte forstærkes ved at de ikke 

kan sende mails og bruge mobilen som en ekstra sikkerhed. Denne gruppe er stærkt afhængig af 

støtte fra samfundets side.  
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Nogle gamle opretholder dog en subjektiv tryghedsfornemmelse, trods vanskelige og ensomme 

vilkår, tilsyneladende bygget ikke så meget på den aktuelle situation, som på hvad man kunne kalde 

deres erfaringstid, eller ”renterne af den sociale kapital” de har nydt godt igennem mange år, selv 

om der ikke er meget tilbage af den. 

 

Konklusionen synes at være, at det står ganske godt til med danskernes tryghed. Ikke kun pga. 

velfærdsstaten, men også pga. individernes egen sociale kapital, hvor det måske bl.a. spiller en 

rolle, at ”Danmark er foreningernes land” eller mere moderne udtrykt, vi har tradition for at 

netværke.  

 

Konklusionen er også, at det godt kan betale sig at hæge om sin sociale kapital, tage den alvorligt 

og pleje den, da det åbenbart er og bliver sådan at, som lykken, er trygheden ”hverken er gods eller 

guld” – når først man altså allerede har en smule gods og guld vel at mærke. 


