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SAMMANFATTNING 

En allmän beskrivning av socialt kapital skulle kunna benämnas som en resurs som blir 
tillgänglig först genom sociala nätverk och i socialt deltagande. Detta kan kallas för social 
sammanhållning och har även i teorin benämnts som ”det sociala kittet”, som håller ihop 
grupper och samhällen. Litteraturstudiens syfte var att identifiera sambandsfaktorer mellan 
socialt kapital och hälsa samt tydliggöra förhållandet mellan dessa. Genom att undersöka 
socialt kapital ur olika teoriperspektiv och utifrån olika mätmetoder, kan ett 
kunskapsunderlag skapas om hur och varför samhället ska arbeta med att öka tillgången av 
begreppet socialt kapital ur ett folkhälsoperspektiv. Litteraturstudien baseras på en 
systematisk genomförd studie och analys av vetenskapliga artiklar med studier av det aktuella 
ämnet. Analysen utgår från en kvalitativ metod, ett tolkande synsätt i textens meningsbärande 
enheter utifrån aktuellt syfte; att undersöka sambandsfaktorer mellan socialt kapital och hälsa. 
Resultatet av identifierade sambandsfaktorer redovisas i två olika teman – Sambandsfaktorer 
med fokus på individen och Sambandsfaktorer med fokus på omgivning och miljö. Relaterat 
till bakgrundsmaterial om hälsans bestämningsfaktorer och forskning kring socialt kapital 
som begrepp, förs sedan en diskussion kring resultatfaktorernas effekter på hälsan. 
 

Nyckelord: Hälsofaktorer, Samhällsfaktorer, Samhällseffektivitet, Tillit, Socialt deltagande 
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INLEDNING 

Välfärdssamhället 

Mikael Rostila är forskare vid Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS). I en 
avhandling vid Stockholms universitet och Karolinska Institutet presenterar Rostila (2008) 
begreppet socialt kapital som en social bestämningsfaktor. Rostila menar, att det i 
västerländska samhällen finns stora sociala hälsoskillnader trots välutvecklade 
sjukvårdssystem och en relativt god materiell levnadsstandard. Detta ökar intresset för 
hälsans sociala bestämningsfaktorer. I sin avhandling besvarar Rostila frågor som ”Hur 
påverkar välfärdstaten våra sociala relationer och vilken betydelse har dessa för vår hälsa?” 
Rostila hävdar, att eftersom sociala relationer har betydelse för vår hälsa så förklarar 
skillnader i socialt kapital även en ojämlikhet i hälsa mellan olika grupper i samhället 
(Rostila, 2008). 

Ur ett folkhälsoperspektiv kan man med Rostilas (2008) tes ana, att ojämlikhet och skillnader 
i hälsa mellan olika samhällsgrupper har en påverkan på ett samhälles välfärdssystem rent 
praktiskt, vilket på sikt även påverkar den samlade folkhälsan. Att socialt kapital, som enligt 
Rostila är en av många bestämningsfaktorer inom hälsa, då blir ett relevant begrepp att arbeta 
hälsofrämjande med förefaller både logiskt och angeläget ur folkhälsosynpunkt. 

Avsikten med denna studie är att identifiera sambandsfaktorer mellan socialt kapital och 
hälsa.  

 

BAKGRUND 

Hälsans bestämningsfaktorer 

Sverige och övriga medlemsländer i World Health Organization europaregion har antagit en 
hälsopolitisk strategi; Hälsa 21- hälsa för alla på 2000-talet (World Health Organization, 
1998) som presenterar 21 folkhälsomål med strävan för en jämlikare hälsa. Dessa mål har 
syftet att fungera som en vägledning för hälsoarbetet i och mellan länder samt skapa 
förutsättningar för en positiv utveckling för de som lever under de sämsta hälsovillkoren 
(World Health Organization, 1998). 

I Sverige har regeringen (Prop. 2007/08:110), sammanfattat ett övergripande nationellt mål 
för folkhälsa: att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen. Statens folkhälsoinstitut (2010) arbetar på regeringens uppdrag med detta 
genom elva olika målområden:                                                                                                                                               

1. Delaktighet och inflytande i samhället 

2. Ekonomiska och sociala förutsättningar 

3. Barn och ungas uppväxtvillkor 

http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/delaktighet-inflytande/
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/2-Ekonomiska-och-sociala-forutsattningar/
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/3-Barns-och-ungas-uppvaxtvillkor/
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4. Hälsa i arbetslivet 

5. Miljöer och produkter 

6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

7. Skydd mot smittspridning 

8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 

9. Fysisk aktivitet 

10. Matvanor och livsmedel 

11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel 

Varje målområde genomsyras av enskilda faktorer som påverkar folkhälsan, så kallade 
bestämningsfaktorer (ibid). 

Statens folkhälsoinstitut (2010), menar att åtgärder och insatser ska rikta sig mot en 
reducering av gradienten i hälsa. Statens folkhälsoinstitut hänvisar till Marmotkommissionen, 
där det talas om en proportionell universalism i arbetet med att jämna ut skillnader i hälsa: 
den sociala gradienten i hälsa visar att ju lägre den sociala positionen är, desto sämre hälsa. 
För att reducera den sociala gradienten måste åtgärder vara universella med omfattning och 
styrka som är proportionell till graden av utsatthet. Den svenska tillämpningen av 
proportionell universalism i ett folkhälsoarbete uttrycks enkelt av Statens folkhälsoinstitut 
som ”generella åtgärder som är anpassade för att nå alla” (Statens folkhälsoinstitut, 2010). 

Rostilas studie (2008), visar att både individuella och kollektiva sociala kapital är relaterade 
till olika hälsoutfall, även om de mest robusta resultaten finns på individnivå. Därför kan 
socialt kapital enligt Rostila betraktas som en viktig bestämningsfaktor för hälsa. Rostila 
hävdar att socialt kapital på individnivå förklarar ojämlikheter i hälsa mellan grupper baserat 
på födelseland, medan kollektiv socialt kapital förklarar ojämlikheter i hälsa mellan grupper 
av länder grupperade i välfärdsprogram. Studiens slutsats benämner socialt kapital som en 
viktig bestämningsfaktor för att förklara ojämlikheter i hälsa både mellan och inom länder 
(ibid).  

Vidare beskrivs jämlikhet i hälsa av Melinder (Statens folkhälsoinstitut, 2010), som en 
avsaknad av systematiska och potentiellt påverkbara skillnader i en eller flera av hälsans 
aspekter hos olika befolkningar eller befolkningsgrupper. Detta kan definieras socialt, 
ekonomiskt, geografiskt eller efter kön (ibid). 

Enligt Marmotkommissionen (World Health Organization, 2008), ska ett folkhälsoarbete för 
att utjämna hälsoskillnader inom en generation ske utifrån följande premisser: 

- Förbättra förutsättningarna för människors dagliga liv. 

- Angrip den ojämlika fördelningen av makt, pengar och resurser – globalt, nationellt och 
lokalt. 

http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/4-Halsa-i-arbetslivet/
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/5-Miljoer-och-produkter/
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/6-Halsoframjande-halso--och-sjukvard/
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/7-Skydd-mot-smittspridning/
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/8-Sexualitet-och-reproduktiv-halsa/
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/9-Fysisk-aktivitet/
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/10-Matvanor-och-livsmedel/
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/11-Tobak-alkohol-narkotika-dopning-och-spel/
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- Utveckla och använd metoder för att mäta och följa ojämlikheten i hälsa, utveckla 
kunskapsbasen, utbilda människor som är tränade att se hälsans sociala bestämningsfaktorer 
och utveckla människors medvetenhet om dessa. 

I Folkhälsan i Sverige – Årsrapport 2013 (Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut, 
2013), hävdas det att orsaker till ohälsa ofta påverkar förekomsten av varandra och bildar så 
kallade orsakskedjor. I samma årsrapport menar man att många orsaker ligger på 
samhällsnivå och är inte alltid direkt knutna till den enskilda individen. Genom en tidig insats 
i orsakskedjan och med en inriktning på bestämningsfaktorer för hälsa istället för på enskilda 
sjukdomar, får folkhälsoarbetet en större förebyggande effekt då fler människor omfattas av 
insatsen (ibid). Figuren nedan (figur 1) visar hur olika slags biologiska faktorer, relationer, 
levnadsvanor och samhällsfaktorer påverkar individens hälsa. 

 

 

 

Figur 1. Faktorer som påverkar folkhälsan (Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut, 2013). 

 

Sambanden är ibland komplexa då alla hälsans bestämningsfaktorer inte är kända eller 
möjliga att mäta. En del bestämningsfaktorer ligger nära individen och dess levnadsvanor, 
andra ligger längre bort och kan handla om livsvillkor (Socialstyrelsen och Statens 
folkhälsoinstitut, 2013). 
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Begreppet socialt kapital 

Wilkinson (1996), lanserade en teori om den sociala sammanhållningen, som kom att kallas 
det ”sociala kittet”. Den sociala sammanhållningen tenderade ofta att vara större i samhällen 
med en mer jämlik fördelning av resurser i befolkningen. Denna teori fick stöd av 
statsvetaren Robert Putnam, som menar att mer jämlika samhällen utmärkte sig genom goda 
”horisontella” sociala relationer, det vill säga relationer mellan individer som var varandras 
jämlikar. Vidare hävdade Putman (1993), att graden av tillit ofta var större i mer jämlika 
samhällen. Med denna tillit följer en samhällseffektivitet. Putnam benämner detta som socialt 
kapital, vilket snabbt kom att bli synonymt med Wilkinsons begrepp om social 
sammanhållning/socialt kitt (Östergren, 2012) 

Carlsson (2007), ger en allmän beskrivning av socialt kapital närmast som en resurs. 
Resursen blir tillgänglig genom sociala nätverk och i socialt deltagande. Vidare redogör 
Carlsson för socialt kapital som begrepp, vilket har ett antal olika definitioner. Carlsson 
hävdar att de flesta definitioner av begreppet bygger på Putnams definition av socialt kapital 
(ibid).  

Enligt Putnam (2006), är socialt kapital en benämning på det som håller ihop grupper och 
samhällen. Ett fungerande och produktivt samhälle fordrar fysiskt kapital och humankapital. 
Med ett verktyg och kunskapen att använda det, skapas förutsättningar för produktivitet. 
Tillsammans med socialt kapital – band mellan individer, nätverk och de normer för 
ömsesidighet och pålitlighet som uppstår ur dessa – ökar produktiviteten ytterligare. Detta 
skapar i sin tur förutsättningar för demokrati och välfärd. I ett välfärdssamhälle är det 
meningen att välfärden ska komma alla samhällsgrupper till gagn och kanske främst de svaga 
och/eller utsatta grupperna. Enligt Putnams teorier, är en uppbyggnad av ett demokratiskt 
välfärdssamhälle beroende av människors sociala kapital då det sociala kapitalet ökar 
människors förtroende för varandra. Enbart i ett samhälle där människor har förtroende för 
varandra och för mänskliga relationer, kan en välfärd byggas upp. Med detta resonemang 
anser Putnam, att socialt kapital är ”demokratins grundbult” (Putnam, 2001). 

Carlsson (2007), menar att Putnams definition av socialt kapital som begrepp kan ses ur två 
aspekter; en strukturell och en kognitiv. Sociala nätverk, och deltagandet i sociala nätverk, 
representerar den strukturella aspekten. Normer för ömsesidighet samt tillit till andra 
människor, representerar den kognitiva. Vidare hävdar Carlsson att forskning om socialt 
kapital vanligtvis studerar individens tillgång till familj, släkt och vänner, dvs. den närmaste 
kretsen. Carlsson menar att det finns anledning att skilja vissa typer av nätverk från andra.  
Detta eftersom en social relation som resurs för individen kan se väldigt olika ut. Betydelsen 
av de perifera sociala nätverken är inte att förglömma då relationer bortom familjen och 
närmsta vänner är en nödvändighet för individens integration och möjligheter i samhället. De 
nära och starka relationerna gynnar mer en lokal sammanhållning och uppdelning (Carlsson, 
2007). 
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Socialt kapital och hälsa 

”Kontakter mellan människor utgör en central del i allas liv, men också ett viktigt kitt för att 
hålla ihop grupper och samhällen. Bristande sociala relationer utgör därmed ett problem för 
den enskilde i form av ensamhet, isolering och utanförskap, men kan samtidigt också vara ett 
samhällsproblem i form av marginalisering, social desintegration och minskande tillit 
människor emellan.” (SOU 2000:41, s.107). 

Enligt Eriksson (2012), har forskningen inom begreppet socialt kapital fått fart inom 
folkhälsovetenskapen sedan mitten av 1990-talet. En av anledningarna till ett växande 
intresse för begreppet kan vara att folkhälsovetenskapen under de senaste decennierna flyttat 
fokus från individperspektiv till epidemiologiskt perspektiv. Ett grundantagande inom 
forskningen är att socialt kapital är en ojämlikt fördelad resurs i samhället. Detta leder till att 
fördelningen av socialt kapital skulle kunna bidra till att förklara hälsans ojämlika fördelning 
mellan sociala grupper i ett samhälle. Vidare hävdar Eriksson, att forskningen kring 
sambanden mellan socialt kapital och hälsa har en praktisk innebörd i ett hälsofrämjande 
folkhälsoarbete då insatser skulle kunna riktas mer aktivt efter identifierade samband (ibid).  

Enligt Statens folkhälsoinstitut (2012), finns det många studier som ger belägg för de sociala 
relationernas hälsofrämjande effekt. Detta framförallt i form av socialt kapital som kan bestå 
av exempelvis sociala nätverk, socialt stöd, socialt deltagande, tillit och integrering. Studier 
har visat att väl integrerade personer som har starka band till familj och/eller sin omgivning 
påvisar en bättre hälsa och även en ökad kapacitet vid återhämtning från sjukdom i jämförelse 
med mer socialt isolerade individer (Statens folkhälsoinstitut, 2012). 

Morgan och Haglund (2012) presenterar ”socialt kapital” som begrepp i syfte att formulera 
sambanden mellan hälsa och mångfalden av orsaksfaktorer. De menar att socialt kapital 
bidrar med nyttiga utfall socialt, ekonomiskt samt ur hälsosynpunkt. Därmed blir socialt 
kapital en resurs för samhället. Vidare menar Morgan och Haglund (2012), att forskning om 
socialt kapital tillsammans med ett antal mellanliggande faktorer kan bidra till hälsa samt de 
processer som producerar hälsa och välbefinnande. Med socialt kapital uttalat som en resurs 
för samhället, något som bidrar med positiva utfall både ekonomiskt och socialt, blir 
begreppet betydelsefullt ur hälsosynpunkt. Morgan och Haglund (2012) hävdar att 
investeringar i socialt kapital och relaterade konstruktioner ökar möjligheterna för ett 
samhälle och dess befolkning att bibehålla hälsa och välstånd. Om investeringarna sker tidigt 
i livet, skulle socialt kapital som resurs med positiva effekter av skyddande faktorer motverka 
negativa riskfaktorer under unga människors kritiska utvecklingsperioder i livet. I 
resonemang om hur dessa investeringar ska ske, presenterar författarna en rad oklarheter runt 
begreppet socialt kapital i forskningssammanhang. I definition och mätningsmetoder bör 
studier enligt Morgan och Haglund (2012), vara mer preciserade med klara teoretiska 
perspektiv för att klargöra teorier relaterat till socialt kapital. I ett 8-punktsprogram har 
Morgan och Haglund listat nyckelfrågeställningar som framkommit vid genomgång av 
befintlig forskning. 8-punktsprogrammets syfte är att lyfta fram hur framtida forskning ska 
kunna bygga en kunskapsbas som enkelt kan översättas i praktisk handling i ett 
hälsofrämjande arbete. Programmet berör frågor kring definitioner, teorier och mätning, samt 



 

6 
 

socialt kapital som ett multikomponent begrepp. Författarna menar att i definitioner och 
mätning av begreppet ska hänsyn till ålder, gender samt kultur säkerställas och att forskning 
om socialt kapital hos unga behöver säkerställa att de är inkluderade som aktiva sociala 
agenter. Vidare ska socialt kapital användas sammanbindande, överbryggande och 
sammanlänkande för förståelse av den relativa betydelsen av individuella och kollektiva idéer 
om begreppet. Resurs baserade ansatser (Health assets) i studier om ungas hälsa och 
välbefinnande kan enligt Morgan och Haglund övervinna idéer om de negativa sidorna av 
socialt kapital (ibid). 

Med ett synliggörande och tydliggörande av sambandsfaktorer mellan socialt kapital och 
hälsa, kan denna litteraturstudie fungera som underlag i ett folkhälsoarbete. Att jobba 
förebyggande för en god folkhälsa skulle kunna innebära att starta upp en verksamhet med 
målet att stärka individers sociala kapital och därmed förbättra den individuella hälsan. 
Denna litteraturstudie kan bidra med ett tydliggörande av olika sambandsfaktorer mellan 
socialt kapital och folkhälsa, vilket kan motivera uppstartandet av en verksamhet och 
profilera sig mot en specifik målgrupp beroende på var behoven finns.   

 

SYFTE 

Syftet med denna litteraturstudie var att identifiera sambandsfaktorer mellan socialt kapital 
och hälsa. 

 

METOD 

Systematisk litteraturstudie 

En systematisk litteraturstudie utgår från en kvalitativ metod, som enligt Bryman (2011) har 
formen av ett tolkande synsätt och fokuserar på ordens innebörd för en förståelse av helheten. 
I denna studie genomfördes en kritisk granskning och analysering av redan befintlig 
forskning angående det valda ämnet i form av böcker, vetenskapliga artiklar och rapporter. 

Denna litteraturstudie synliggjorde ämnet ur olika infallsvinklar utifrån tidigare forskning, 
vilket sedan relaterades till studiens syfte/frågeställning. 

För att hitta litteratur av betydelse för det i denna studie aktuella ämne, skedde sökningen ur 
några identifierade relevanta databaser med olika ämnesinriktningar. Föresatsen var att få en 
adekvat spridning av ämnet utifrån studiens syfte ur olika perspektiv; hur socialt kapital kan 
påverka individens hälsa och på sikt samhällets samlade folkhälsa och välfärd.  

Valet av databaser skildrade ämnet ur olika infallsvinklar: 

- Cinahl: en fulltextdatabas inom ämnet omvårdnad. Socialt kapital som begrepp i relation 
till folkhälsa kopplas till omvårdnadsaspekten. 
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- Academic Search Elite: en referensdatabas inom ämnena psykologi, samhällsvetenskap, 
pedagogik, hälsa och medicin. Med många ämnen i samma databas kan spridningen av 
infallsvinklar bli värdefull. 

- SweMed+: nordiska tidskrifter inom medicin och hälsa. Denna databas innehåller dock inte 
enbart vetenskapligt material men kändes relevant att använda för att studien skulle få ta del 
av den svenska forskningen och debatten. 

Sökorden hämtades utifrån nyckelorden i litteraturstudiens syfte: socialt kapital, folkhälsa 
och välfärd samt i engelsk översättning: social capital, public health and welfare. 
Sökorden kombinerades med stödordet ”and”. Sökningar redovisas i bilaga nr 1. 

 

Urval 

Inklusionskriterier i syftet att begränsa sökningen var att materialet skulle vara 
kvalitégranskat (peer review) samt i fulltext och på engelska eller svenska. Genom att välja 
material från år 2000 och framåt begränsades sökningen ytterligare samt tog fram aktuellt 
material. I provsökningar med dessa inklusionskriterier var träffarna i databaserna Cinahl och 
Academic Search Elite fortfarande oöverskådligt många, varför valet föll på att göra 
ytterligare en begränsning; sökordet/orden i enbart abstractet. Sedan gjordes ett urval av alla 
träffar som inkluderade sökorden för en översiktsgranskning. De utgick från rubrik och 
hamnade på 41 artiklar som enligt rubriken skulle kunna vara av betydelse i relation till 
litteraturstudiens syfte/frågeställning. Dessa 41 artiklar granskades åter, den här gången i 
abstractet, för ytterligare ett urval. Urvalet hamnade på 8 tillsynes relevanta artiklar som 
lästes i fulltext för vidare granskning. Här startade en grundlig analys av det valda materialet 
och arbetet med litteraturstudien kunde börja. Vid analysen visade det sig att 3 av de utvalda 
artiklarna inte var användbara i litteraturstudien då de inte påvisade några egentliga resultat, 
varpå ytterligare 1 artikel, av de tidigare bortrensade, plockades in för analys. Urvalet 
redovisas i bilaga nr 2.  

 

Innehållsanalys 

Innehållsanalysen i en systematisk litteraturstudie är kvalitativ, dvs. forskningen bygger på 
hermeneutik. Det utvalda materialet bearbetades utifrån den analysprocess som beskrivs av 
Graneheim&Lundman (2003):                                                                                                     
- Utvalt material läses grundligt igenom för att få förståelse för textens helhet. 

- De för studiens syfte relevanta texterna i det olika utvalda materialet, samlas ihop i 
”meningsbärande enheter”.  

- De meningsbärande enheterna kondenseras till något kortare texter utan att tappa det 
ursprungliga innehållet.  
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 - Genom att koda och gruppera den nedkortade texten utifrån nyckelord för att påvisa textens 
centrala innehåll, så kallat manifest innehåll. 

 - Texten tolkas av formulerande teman ur det manifesta innehållet. 

 

Etiska överväganden 

Då humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning sker utan att involvera människor ställs 
enligt Codex (2013) oftast inga krav på forskningsetisk granskning och reflektion, dock ska 
etiska överväganden vid all forskning alltid ske.  

Forskningsetiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning bygger på 
fyra allmänna huvudkrav nämligen; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa krav är antagna av 
Humanistisksamhällsvetenskapliga forskningsrådet 1990 och är avsedda att fungera som 
normer i förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare samt att 
vägleda den enskilde forskaren vid planeringen av ett projekt. Dock gör principerna inte 
anspråk på fullständighet vilket innebär att de endast kan verka som ett underlag för 
forskarens egna bedömningar och ansvar (Vetenskapsrådet, 2002). 

Grundbultar ur forskningsetik, oavsett ämnesområde, har avstamp i Mertons CUDOS-normer 
från 1942, som talar om universalism, oegennytta och organiserad skepticism som 
utmärkande drag för god forskning (Codex, 2013). 

Denna studie bygger på en analys av vetenskapliga artiklar från redan befintlig forskning. 
Genom att i urvalet av artiklar begränsat sökningen till enbart kvalitétsgranskat material och 
med en objektiv analys av detta, uppfyller studien de etiska aspekterna. 

 

Tillförlitlighet 

Resultatets tillförlitlighet i en kvalitativ studie bedöms efter tillvägagångssättets trovärdighet 
och enligt Brymans (2011) ytterligare kriterier: överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att 
styrka och konfirmera resultatet med det utvalda urvalet av litteraturstudiens 
underlagsmaterial. Tillförlitligheten och trovärdigheten styrks i en litteraturstudie genom 
redovisning av metoden och kategoriseringen av sökningar i sök-och urvalsprocessen. I 
aktuell studie kommer detta att redovisas i tabell och enskild bilaga. Överförbarheten i 
samma studie skulle kunna handla om i vilken utsträckning resultatet och diskussionen kan 
överföras i andra sammanhang än det ursprungliga syftet. En utförlig redovisning av 
forskningsprocessen ger förutsättning för att denna studie ska anses som pålitlig. 
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RESULTAT 

Resultatet redovisar litteraturstudiens analys om sambandsfaktorer mellan socialt kapital och 
hälsa.  

Analysens resultat presenteras i två olika temaavsnitt med fokus på de sambandsfaktorer som 
i resultatet på de (för litteraturstudien) utvalda artiklarna framkom kring begreppet socialt 
kapital och hälsa/folkhälsa. Sambandsfaktorerna (underkategorierna) är identifierade genom 
meningsbärande enheter i artiklarna som bildar olika kategorier vilket redovisas i respektive 
tema. Sambandsfaktorerna urskiljs i form av föränderliga karaktärsdrag och tillämpningar 
som i olika förfaringssätt påverkar hälsans bestämningsfaktorer (kategorierna). Resultatet 
visar att hälsan kan påverkas mer eller mindre av socialt kapital som resurs. 

 

Underkategori Kategori Tema 
Allmän tillit,  
Självrapporterad hälsa  
Copinguppfattning  
Självkänsla  
Kontroll  

 Hälsostatus Sambandsfaktorer med fokus 
på individen 

Socialt deltagande  
Tillit  
Lokus av kontroll  
Lokus av kontroll (brist på)  

Hälsofaktor 

Normer stärker 
Processer 
Social ojämlikhet 
Social exkludering 
Uteslutning  

Sociala faktorer Sambandsfaktorer med fokus 
på omgivning/miljö 

Socioekonomisk status 
Socioekonomiska egenskaper  

Socioekonomiska faktorer 

Social kontroll 
Skyddande funktion 
Kritiskt tänkande/okritiskt 
tänkande 
Normer exkluderar 

Samhällsfaktorer 

 

 

Sambandsfaktorer med fokus på individen 

Detta tema presenteras i två olika kategorier; Hälsostatus och Hälsofaktor. 
Sambandsfaktorerna samspelar med varandra och har olika betydelse för olika individer 
beroende av hälsostatus och hälsofaktor. Med individfokus läggs tyngdpunkten på 
karaktärsdrag och tillämpningar där individens beteendemönster är det som är föränderligt 
och till stor del kan påverka hälsostatus och hälsofaktor. Likväl som att sambandsfaktorerna 
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samspelar är tillämpningarna beroende av karaktärsdrag då det är egenskaper som ofta 
påverkar handlingar. 

Hälsostatus 

Underkategorier: Allmän tillit, Självrapporterad hälsa, Copinguppfattning, Självkänsla, 
Kontroll 

Socialt kapital benämnd som en allmän tillit till andra människor indikerar ett starkt samband 
med självrapporterad hälsa och även förändringen i självrapporterad hälsa. Hälsan som 
självrapporterad är baserad på variabler som ålder, kön, civilstånd, individuell inkomst, 
hushållsinkomst, utbildning, yrke, relation till arbetsmarknaden och daglig rökning. Socialt 
kapital i formen av socialt deltagande, t.ex. kontakt med omgivning och deltagande i 
röstning, hade ett svagare och inte ett lika uppenbart samband med självrapporterad hälsa. 
Sambandet mellan allmän tillit och självrapporterad hälsa är starkare än sambandet mellan 
socialt deltagande och självrapporterad hälsa. (Giordano&Lindström, 2012).   

Studier visar att socialt kapital är förknippat med copinguppfattningar. En hög 
copinguppfattning hos individen ger positiva förutsättningar för en god självkänsla och god 
psykisk hälsa, vilket är relaterat till en bättre livskvalitet. I termer av hälsa och välbefinnande 
verkar även socialt kapital som nätverk, vilket genom en uppfattning av kontroll kan bidra till 
god självkänsla. (Wahl, Bergland, Löyland, 2010). 
 

Hälsofaktor  

Underkategorier: Socialt deltagande, Tillit, Lokus av kontroll, Lokus av kontroll (brist på) 

Socialt deltagande och starka sociala nätverk kan påverka psykologiska karaktärsdrag som 
lokus av enskildes kontroll under vuxenlivet. Oddskvoterna av bristande tro på möjligheten 
att påverka sin egen hälsa var utmärkande högre vid lågt socialt deltagande vid en jämförelse 
med hög social delaktighet. (Lindström, 2006). Lindströms studieresultat visar att brist på tro 
på möjligheten att påverka sin egen hälsa helt eller till viss utsträckning även var signifikant 
tillhörande en låg tillit. Emellertid var sambandet mycket starkare för låg social delaktighet 
än för lågt förtroende (ibid). 
  

Sambandsfaktorer med fokus på omgivning och miljö 

Detta tema presenteras i tre olika kategorier: Sociala faktorer, Socioekonomiska faktorer och 
Samhällsfaktorer. Sambandsfaktorerna mellan socialt kapital och hälsa samspelar även här 
med varandra och har olika betydelse för olika individer beroende på sociala faktorer, 
socioekonomiska faktorer och samhällsfaktorer. Med fokus på omgivning och miljö läggs 
tyngdpunkten på samhällets karaktärsdrag och tillämpningar i form av villkor och 
förutsättningar för samhällsmedborgaren. Då dessa sambandsfaktorer skapar individens 
livsvillkor som i sin tur påverkar individens levnadssätt, blir kopplingen mellan socialt 
kapital som resurs och hälsa en samhällsfråga. 



 

11 
 

Sociala faktorer  

Underkategorier: Normer stärker, Processer, Social ojämlikhet, Social exkludering, 
Uteslutning 

Hälsofrämjande arbete med socialt kapital i områdesspecifik form, t.ex. genom förtroende 
och tillit, kollektiva aktioner eller social kontroll, skapar normer som stärker. Detta kan 
tillsammans med en social sammanhållning leda till en hälsofrämjande miljö för vissa, medan 
andra kan exkluderas. Detta kan ske pga. att man inte lever upp till de normer som finns i det 
specifika området. Det kan utläsas ur flera studier att interventioner som syftar till att stärka 
och mobilisera områdesspecifikt socialt kapital, samtidigt riskerar att leda till ökad social 
ojämlikhet och social exkludering. (Eriksson, 2012). 

Ökade sociala band, tillit och förtroende kan tendera till att inte alls öka egna kapitalet utan 
istället leda till ökad social kontroll som kan ske både inom och mellan grupper.  Detta kan 
ibland nämnas som den "mörka sidan av socialt kapital" i form av ”naming, blaming and 
shaming” som utesluter individer som är oförmögna eller ovilliga att anpassa sig. På detta 
sätt kan socialt kapital bli nära förbundet med processer av utanförskap och på sikt en social 
utslagning. (Wakefield & Poland, 2005). 

 

Socioekonomiska faktorer 

Underkategorier: Socioekonomisk status, Socioekonomiska egenskaper  

Studieresultat tyder på att komponenter i socialt kapital i form av grannsamverkan, t.ex. 
grannskapets sociala sammanhållning och grannskapets sociala kontroll, påverkar 
hälsoresultat hos barn genom effekten av socioekonomiska faktorer. Grannskapets sociala 
kapital har en stark roll som medlare mellan barnets hälsa och socioekonomiska status, 
däremot visar studier som fokuserar på ungdomars hälsa ingen signifikant påverkan av socialt 
kapital i form av grannsamverkan. Studier visar även, att ett problematiskt beteende av den 
lägre graden kan bero på socioekonomiska egenskaper i grannskapet för barn i eftersatta 
områden, då förhållandet mellan socialt kapital som grannsamverkan och hälsa hos barn 
främst i åldern 5-10 år har ett så starkt samband. (Vyncke m.fl., 2013). 

 

Samhällsfaktorer 

Underkategorier: Normer exkluderar, Social kontroll, Skyddande funktion, Kritiskt/okritiskt 
tänkande  

Socialt kapital identifierat som sociala nätverk har en skyddande funktion för människor i 
samhället. En hög nivå av sociala nätverk associerar enligt studier med ett gott hälsorelaterat 
beteende, vilket i sin tur indirekt påverkar en persons tillfredsställelse med livet. Sociala 
nätverk med skyddande funktioner uppfattas ofta som ett socialt stöd för människor vilket har 
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ett positivt samband med ökad självkänsla och därmed minskar risken för 
depressionssymptom. (Wahl, Bergland, Löyland, 2010).  

Socialt kapital som ett organiserande begrepp i en hälsofrämjande samhällsutveckling, kan 
med okritiska antaganden vid praktisk användning få problematiska utgångar med perspektiv 
av social integration och rättvisa. Med ett okritiskt tänkande av begreppet i arbete 
samhällsutveckling, kan tillämpningar med avsikten att öka individens egna sociala kapital i 
form av ökade sociala förbindelser istället öka den sociala kontrollen inom och mellan 
grupper, vilket inte alltid är hälsofrämjande utan kan leda till ”den mörka sidan av socialt 
kapital” (se sociala faktorer). (Wakefield&Poland, 2005). 

Socialt kapital som socialt deltagande leder ofta till en hälsofrämjande social sammanhållning 
med normer som stärker (se sociala faktorer), men kan i vissa fall leda till att normerna 
exkluderar individer som av oförmåga eller ovilja inte lever upp till rådande normer. 
(Eriksson, 2012).  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Socialt kapital är ett väl använt begrepp och ofta kopplat till hälsa. De från början valda 
inklusionskriterierna; kvalitétsgranskat enligt peer rewiew (Bryman, 2011), artiklar i fulltext 
och på engelska eller svenska samt aktuella artiklar från år 2000 och framåt, gav både 
oöverskådligt många och icke relevanta träffar även med inkluderingen av Boolean och ”and” 
i sökningen. Genom en begränsning av sökorden till enbart abstractet gjorde resultatet (med 
Boolean inkluderat) överskådligt. Dock kan begränsningen ha påverkat resultatet då 
skillnaden av antal artiklar blev stor och material av relevans kan ha fallit bort. När urvalet 
efter titelns relevans hamnade på 41 artiklar och efter en granskning av abstractet på 8 artiklar 
som läses i fulltext, visade det sig ändå vid analysen att 3 av artiklarna inte var användbara 
för litteraturstudiens syfte, varpå en tidigare bortvald artikel plockades in.  

Då första urvalet grundade sig på enbart titelns relevans, kan det fått betydelse för 
litteraturstudiens resultat då titeln inte alltid talar om fullt ut vad artikeln innehåller. Vid 
abstractläsning är relevansen troligen lättare att utläsa och borde också vara så även i fulltext. 
Dock kan vald artikels utformning ha betydelse för överförbarheten. I de 3 borttagna fallen, 
visade det sig inte förrän i steg 2 i analysprocessen enligt Graneheim & Lundman (2003), då 
”de för studiens syfte relevanta texterna i det olika utvalda materialet, samlas ihop i 
meningsbärande enheter”. De 3 bortplockade artiklarna ifråga, behandlade förvisso teorier, 
mätmetoder och förklaringsmodeller kring sambandsfaktorer mellan socialt kapital och hälsa, 
men var inte renodlade studier i ämnet, varför det vid analysen och i arbetet med 
meningsbärande enheter blev svårt att hitta några egentliga resultat. Övriga artiklar 
redovisade tydliga resultat av renodlade faktorer i sambandet mellan socialt kapital och hälsa 
vilket gjorde överförbarheten till meningsbärande enheter relativt enkel. Svårigheter uppstod 
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stundom pga. artiklarnas olika definitionsfokus av begreppet socialt kapital, vilket senare 
enligt analysprocessen (Graneheim & Lundman, 2003) fick utgöras i de olika kategorierna.  

Litteraturstudiens svaghet kan ligga i att mängden av artikelunderlag är förhållandevis liten, 
dock kan i praktiken en systematisk litteraturstudie, som utgår från en kvalitativ metod med 
formen av ett tolkande synsätt (Bryman, 2011), aldrig bli riktigt färdig då det alltid går att 
vrida perspektiven ytterligare. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet av analysen visar sambandsfaktorer mellan socialt kapital och hälsa. Dock varierar 
effekten av en och samma sambandsfaktor, beroende av variabler som individens ålder, kön 
eller socioekonomiska status. Effekten i sig är oftast ett resultat av en förbättrad eller 
försämrad sambandsfaktor som leder till en förändrad hälsostatus. Resultatet visar klart att en 
sambandsfaktor måste samspela med en annan för förändring. Med sambandsfaktorer mellan 
socialt kapital och hälsa i individperspektiv, kan paralleller dras mellan Carlssons (2007) 
utlåtande, om socialt kapital som en resurs som endast blir tillgänglig genom sociala nätverk 
och i socialt deltagande.  

I resultatets tema Sambandsfaktorer med fokus på individen presenterar faktorer som Tillit, 
Socialt deltagande och Copinguppfattning. Med individfokus är intresset riktat mot det som 
förändrar, antingen förbättrar eller försämrar, individens hälsa. I kategorin Hälsostatus 
påvisar resultatet olika faktorer som kan kopplas till socialt kapital och som rimligen 
medverkat i bestämning av individens hälsotillstånd. Faktorernas koppling till socialt kapital 
är genomgående individens egna karaktärsdrag som kan benämnas som socialt kapital i 
egenskap av resurs. I nästa kategori i samma tema, Hälsofaktor, utmärker sig sambanden som 
omständigheter som påverkar individens karaktärsdrag. Omständigheternas koppling till 
socialt kapital som resurs handlar mer om möjligheter samt egenskaper som gör det möjligt 
att påverka sin egen hälsa. Dessa två kategoriers sambandsfaktorer mellan hälsa och socialt 
kapital påverkar sannolikt varandra genom orsaker och verkan. 

Med samspelande och tillgängliga resurser kan sambandsfaktorer med individfokus 
associeras till modellen om hälsans bestämningsfaktorer (se bakgrund, figur 1, 
Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut, 2013) och hälsa. Modellens yttersta halvcirkel, 
omgivningsfaktorer, är det som kan utgöra en grund för nästa halvcirkel, människors 
livsvillkor. Livsvillkoren ger förutsättningar för halvcirkel nummer 3 utifrån räknat, nämligen 
vilken livsstil man som individ intar. Livsstilen ger individen ett socialt nätverk. Alla dessa 
faktorer är påverkbara av antingen individen eller samhället. Tillsammans med de 
individuella och opåverkbara faktorerna; kön, arv och ålder, bestäms individens hälsa. 
Rimligen kan man med stöd i resonemanget om orsakskedjan (Socialstyrelsen och Statens 
folkhälsoinstitut, 2013) anta att Figur1 (se bakgrund), fungerar på samma sätt i bakvänd 
ordning då orsaker till hälsa eller ohälsa ofta påverkar förekomsten av varandra. 
Sambandsfaktorer med individfokus är individuella, påverkbara och föränderliga. 
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Resultatets tema Sambandsfaktorer med fokus på omgivning och miljö kan relatera socialt 
kapital till Putnams (1993) benämning av socialt kapital som en samhällseffektivitet 
(Östergren 2012). Samhällseffektiviteten är beroende av de sambandsfaktorer som 
presenteras i temat och utfallet av samhällseffektiviteten ger en förbättrad eller försämrad 
hälsoeffekt, dvs. en förbättrad eller försämrad sambandsfaktor; normer som stärker/normer 
som utesluter eller en bättre/sämre socioekonomisk status osv. Kategorin Sociala faktorer 
presenterar samband genom sociala förhållanden; hur samhällets karaktärsdrag formar 
hälsans bestämningsfaktorer genom områdesspecifikt socialt kapital som stärker eller 
försvagar. De två andra kategorierna i samma tema, Socioekonomiska faktorer och 
Samhällsfaktorer identifierar också samhällsomständigheter med hälsobetydande effekter. 
Effekten blir en förändrad hälsostatus för individ eller för grupp. Litteraturstudiens analys 
genomsyras överlag av sambandsfaktorer av föränderlig karaktär, vilket visar att socialt 
kapital som resurs är något som faktiskt påverkar hälsan. Dock visar analysens resultat att 
socialt kapital som resurs inte alltid är positivt. Enligt Vyncke m.fl. (2013), är grannskapets 
sociala kapital något som påverkar individens hälsostatus. Detta i form av grannsamverkan; 
social sammanhållning och social kontroll som oftast är positivt för hälsan. I ett lägre 
socioekonomiskt skikt kan det däremot vara negativt med socialt kapital i form av 
grannsamverkan då socioekonomiska egenskaper lätt förs över mellan individer. Enligt 
Vyncke m.fl. (2013) är barn mest påverkbara i fråga om överförande av socioekonomiska 
egenskaper. Som Samhällsfaktor visar analysens resultat att socialt kapital kan fungera som 
en skyddande funktion då ett socialt nätverk ofta bidrar till ett socialt stöd som ökar 
individens självkänsla. Dock kan sociala nätverk även bidra till en social kontroll som inte 
alltid är hälsosam för individer som av olika skäl inte klarar att leva upp till samhällets 
sociala normer. Följden av detta, och i användning av begreppet med ett okritiskt tänkande i 
samhällets utvecklingsåtgärder, kan socialt kapital istället leda till exkludering av personer 
med sämre förutsättningar. 

Samhällseffektiviteten har sannolikt en given inverkan på de påverkbara 
bestämningsfaktorerna av hälsa, då dessa faktorer i grunden påverkas av politiska beslut och 
kollektiva åtgärder. Detta kan stärkas av Morgan och Haglunds teori (2012), som menar att 
socialt kapital bidrar med nyttiga utfall både socialt och ekonomiskt samt ur hälsosynpunkt. 
Morgan och Haglunds presentation av ett 8-punktsprogram angående frågeställningar som de 
anser är viktiga att lyfta i ett arbete med hälsofrämjande (se bakgrund), har syftet att bygga en 
kunskapsbas. Kunskapen om hälsofrämjande arbete i praktiken bör enligt Morgan och 
Haglund (2012) bygga på klargjorda definitioner, teorier och mätningar utifrån vetenskaplig 
forskning. Detta ska öka samhällseffektiviteten som i relation till Figur 1(Socialstyrelsen och 
Statens folkhälsoinstitut, 2013), direkt eller indirekt, resulterar i de faktorer som påverkar 
individens hälsa (ibid).  

Med begreppet socialt kapital som samhällseffektivitet, vilket enligt denna studies resultat 
påvisar tydliga sambandsfaktorer med hälsa och enligt aktuell diskussion påverkar hälsans 
bestämningsfaktorer, kan skäligen identifikationen av de sambandsfaktorer/underkategorier 
som litteraturstudiens analyserade artiklar mynnat ut i, påvisa klara samband mellan socialt 
kapital och hälsa. Dessa kategorier, som också nämns som faktorer, är också de effekter som 
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bidrar till en samhällseffektivitet. Med en tillbakablick på den i bakgrunden nämnda 
orsakskedjan (Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut, 2013), då orsaker oftast påverkar 
förekomsten av varandra blir dessa faktorer, eller effekter, några av de orsaker som påverkar 
individens hälsa. 
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BILAGEFÖRTECKNING 

 

Bilaga 1  

Artikelsökning 

  

Sökdatum Databas Söknr Sökord Boolean Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

2013-04-16 SweMed+ 

(enkel sökn.) 

1 socialt 
kapital 

 

 8 3 

2013-04-16 SweMed+ 

(komb. sökn.) 

2 socialt 
kapital, 
folkhälsa 

och 5 0 

              2013-04-16 SweMed+ 

(komb.sökn.) 

3 socialt 
kapital, 
välfärd 

och 0 0 

 Academic 
search Elite 

(sökord i 
abstract) 

4 social 
capital 

 

 2295 0 

(Inkluderar 
boolean i 
sökningen) 

2013-04-16 Academic 
search Elite 

(sökord i 
abstract) 

5 social 
capital, 

public 
health 

and 94 13 

(Utgår från 
titelns 
relevans.) 

       2013-04-16 Academic 
search Elite 
(sökord I 
abstract) 

6 social 
capital, 

welfare 

and 73 5 

(Utgår från 
titelns 
relevans.) 

               Cinahl 

(sökord i 
abstract) 

7 social 
capital 

 392 0 

(inkluderar  
boolean i 
sökningen) 
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 Cinahl 

(sökord i 
abstract) 

8 social 
capital, 
public 
health  

and 51 19 

(Utgår från 
titelns 
relevans.) 

 Cinahl 

(sökord i 
abstract) 

9 social 
capital, 
welfare 

and 7 1 

(Utgår från 
titelns 
relevans.) 
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Bilaga 2 

Analyserade artiklar 

 

Förfat
tare 

Titel Tidskrift Syfte Metod Resultat Kval
itét 

Erikss
on, 
Malin 

Socialt 
kapital och 
hälsa -  
förklaringsm
odeller och 
implikationer 
för 
hälsofrämjan
de 
interventione
r 

Socialmed
icinsk 
tidskrift 4-
5/2012 

Syftet med 
denna artikel 
är att ge en 
kort översikt 
om 
sambanden 
mellan 
socialt 
kapital och 
hälsa, och att 
belysa 
möjliga 
förklaringsm
odeller för 
dessa 
samband. 

Systematisk 
kunskapsöver
sikt. 

Teorierna om 
socialt kapital 
som en 
områdesegemen
skap kan bidra 
till ny kunskap 
om vad som 
karaktäriserar 
en hälso-
främjande miljö 
och vad som 
krävs för att 
främja lokalt 
deltagande och 
hälsofrämjan-de 
miljöer.  

 

Giorda
no och 
Lindstr
öm 

Socialt 
kapital och 
självrapporte
rad  
hälsa - en 
undersöknin
g av 
samband 
med 
longitudinell
a analyser 
och  
flernivåanaly
ser 

Socialmed
icinsk 
tidskrift 4-
5/2012  

Att 
undersöka 
förändringar 
i självrap-
porterad 
hälsa och 
socialt 
kapital och 
deras 
samband.  

Analyser av 
enkätbaserad
e intervjuer.  

Resultatet visar 
signifikanta 
samband mellan 
socialt kapital i 
form av bland 
annat genera-
liserad tillit till 
andra 
människor och 
självrapportera
d hälsa samt 
förändringen i 
självrapportera
d hälsa.  

 

Lindstr
öm 

Social 
capital and 
lack of belief 
in the 
possibility to 
influence 
one's own 

Scandinav
ian 
Journal of 
Public 
Health, 
2006:34.  
 

Att 
undersöka 
effekterna av 
socialt 
kapital 
(socialt 
deltagande 

Populationsb
aserad 
enkätstudie. 

Låga nivåer av 
socialt kapital, 
särskilt låg 
social 
delaktighet, är 
förenat med 
bristande tro på 
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health: a 
population-
based study. 

och tillit) på 
bristande tro 
på 
möjligheten 
att påverka 
hälsa. 

möjligheten att 
påverka sin 
egen hälsa. 

Vyncke 
m.fl. 

Does 
neighbourho
od social 
capital aid in 
levelling the 
social 
gradient in 
the health 
and well-
being of 
children and 
adolescents? 

BMC 
Public 
health, 
Vol. 13 
Issue 1, 
p1-18. 
18p. 
  

Litteraturstu
dien är en 
del av ett 
projekt som 
syftar till 
att åtgärda 
kunskapsluck
orna om 
vilka 
åtgärder som 
är effektiva 
för att 
utjämna de 
sociala 
skillnaderna 
i hälsa bland 
barn och 
ungdomar i 
Europa. 

Litteraturstu
die 

Socialt kapital i 
form av 
grannsamverka
nkan spela en 
roll i 
hälsogradienten 
bland barn och 
ungdomar. 

 

Wahl, 
Bergla
nd, 
Löylan
d 

Is social 
capital 
associated 
with coping, 
self-esteem, 
healthand 
quality of life 
in long-term 
social 
assistance 
recipients? 

Scandinav
ian 
Journal of 
Caring 
Sciences. 
  

Syftet med 
denna artikel 
är att 
undersöka 
sambanden 
mellan 
socialt 
kapital, 
coping, 
självkänsla, 
hälsa 
och 
livskvalitet i 
ett urval av 
personer som 
uppbär 
socialbidrag. 

Tvärsnittsstu
die där data 
samlades in 
med hjälp av 
frågeformulä
r. 

Denna studie 
visar att socialt 
kapital är 
associerat 
med hälsa, 
livskvalitet och 
självkänsla i en 
undersökning 
med långsiktiga 
socialbidragsm
ottagare. 

 

Wakefi Family, Social Att Uppsats Det sociala  
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eld 
och 
Poland  

friend or 
foe? Critical 
reflections 
on the 
relevance 
and role of 
social capital 
in health 
promotion 
and 
community 
developmen. 

science & 
medicine 
Vol 60, 
issue 12  

undersöka 
problematike
n i 
begreppsbild
ning och 
praktik av 
socialt 
kapital 
bygga och 
koppla dessa 
till modeller 
för 
samhällsutve
ckling. 

kapitalet inte 
kan uppfattas i 
isolering från 
de ekonomiska 
och politiska 
strukturerna, 
eftersom sociala 
kontakter är 
beroende, och 
struktureras av, 
tillgång till 
materiella 
resurser. 

  


