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Sammanfattning
Socialt kapital är en ovärderlig tillgång i samhällen, eftersom det är kopplat till en
fungerade demokrati, ekonomisk utveckling och god folkhälsa. Syftet med detta kapitel
är att undersöka sambanden mellan tre aspekter av socialt kapital – mellanmänsklig
tillit, samanhållning i bostadsområdet samt förtroende för sjukvårdspersonal – och
självskattad hälsa. Vidare undersöks hur dessa samband skiljer sig åt beroende på
resurstillgång i respektive bostadsområde. Analysen visar att alla tre aspekter av socialt kapital är signifikant kopplade till hälsa. Men i motsats till sammanhållning och
förtroende för sjukvårdspersonal är sambandet mellan tillit och hälsa oberoende av
resurstillgång. Resultaten indikerar att beslutsfattare som vill främja jämlikhet i hälsa
bör fokusera på interventioner som stimulerar mellanmänsklig tillit.

U

nder 2019 beräknas Västra Götalandsregionen spendera över 42 miljarder
kronor på hälso- och sjukvård till regionens invånare. Men trots att politikerna i regionen har en klar ambition att motverka ojämlikhet i hälsa föreligger
hälsoklyftor på grundval av kön, etnisk bakgrund, socioekonomi och geografi.
För att bättre förstå och på längre sikt bryta ojämlikhet i hälsa är det angeläget att
studera hälsans sociala och ekonomiska orsaker.
Det är väl känt att socialt kapital – dvs. inslag i samhällsorganisationen så som
förtroende, normer och nätverk – är kopplat till hälsa. En omfattande forsknings
litteratur visar att bland annat sociala nätverk, medlemskap i föreningar, förtroende
och mellanmänsklig tillit är kopplat till hälsobeteenden och hälsa (Kawachi, Kennedy, & Glass, 1999; Kawachi, Kennedy, & Lochner, 1997; Kawachi, Subramanian,
& Kim, 2008). Forskare som studerar relationen mellan socialt kapital och hälsa
har också intresserat sig för det sätt på vilket socialt kapital och socioekonomiska
faktorer växelverkar när det gäller påverkan på individers hälsa (Ahnquist, Wamala,
& Lindstrom, 2012). Genom att studera kopplingen mellan socialt kapital och hälsa
i Västra Götaland, och hur detta samband villkoras av resurser i den omgivande
boendemiljön, är detta kapitel ett bidrag till denna litteratur.
Kapitlet har två syften. Det första syftet är att undersöka sambandet mellan å ena
sidan tre indikatorer på socialt kapital – mellanmänsklig tillit, sammanhållning i
bostadsområdet och förtroende för sjukvårdspersonal – och å andra sidan individernas självskattade hälsa. Det andra syftet är att undersöka om dessa potentiella
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samband varierar beroende på grad av resurser i det område som individen är
bosatt i. Med andra ord, är kopplingen mellan socialt kapital och självskattad hälsa
beroende på om individerna bor i resursstarka eller resurssvaga bostadsområden?

Teori om socialt kapital
Forskningen om och intresset för socialt kapital expanderade kraftigt under 1990talet. Till en del hänger detta samman med publiceringen av en mycket inflytelserik
bok av den amerikanske statsvetaren Robert D. Putnam. Boken Den fungerande
demokratin behandlar en regionaliseringsreform av den italienska förvaltningen
som genomfördes i början av 1970-talet (1993). Putnam visar att hur väl regioner
i Italien lyckades få den demokratiska processen och ekonomin att fungera hänger
samman med socialt kapital.
Teorin om betydelsen av det sociala kapitalet blev bekant utanför den snäva
kretsen av statsvetare och sociologer, när Putnam sju år senare publicerade boken
Den ensamme bowlaren (2000). Där visar han övertygande på en drastisk nedgång
av det sociala kapitalet i Amerika.
Begreppet ”socialt kapital” kan definieras som inslag i samhällsorganisationen, till
exempel förtroende, normer och nätverk, som kan förbättra samhällseffektiviteten
genom att underlätta samordnade operationer (Putnam, 1993). Denna definition
har fått utstå mycket (berättigad) kritik. En återkommande invändning är att
det i själva definitionen finns inbyggt att socialt kapital underlättar ”samordnade
operationer”. Detta är problematiskt eftersom mycket av forskningen går ut på
att undersöka just kopplingen mellan socialt kapital och samordnade operationer.
Ett sådant samband borde alltså snarare vara en empirisk fråga att undersöka än
något som fastslås tvärsäkert i definitionen (Portes, 2000).
Vidare finns det en diskussion om relationen mellan å ena sidan tillit och förtroende och å andra sidan socialt kapital och dess ingående beståndsdelar. I Putnams
definition är både förtroende/tillit och nätverk olika delkomponenter av samma
begrepp (1993). Likväl förs det inom forskningsfältet en ”hönan och ägget”liknande diskussion om den empiriska frågan: är det tillit som leder till nätverk
mellan människor eller är det i själva verket nätverken människor emellan som
skapar tillit? På ett teoretiskt plan kan man argumentera för att tillit borde komma
före engagemang i föreningsliv eftersom det torde krävas någon form av tillit för
att människor skall starta föreningar eller vilja vara med i dem (Rothstein, 2005).
Trots svårigheten att nå konsensus kring en sammanhållen definition av socialt
kapital så har forskningsfältet gjort betydande framsteg. För det första har forskningen delvis kunnat verifiera Putnams fynd: socialt kapital förefaller viktigt för
en fungerande demokrati. Forskning av till exempel Pamela Paxton (2002) har
dock visat att det snarare är fråga om ett ömsesidigt förhållande, dvs. socialt kapital
påverkar demokratin och demokratin påverkar det sociala kapitalet. För det andra
ger forskningen stöd för Putnams idé om att socialt kapital hänger samman med
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ekonomisk tillväxt. I en inflytelserik artikel visar de amerikanska ekonomerna
Stephen Knack och Philip Keefer (1997) att socialt kapital – mätt som förekomst
av tillit och medborgaranda – är kopplat till högre och mer jämlikt fördelade löner.
Liknande fynd har gjorts av andra forskare (Bjørnskov, 2012). Knack (2002) har
också visat att socialt kapital är kopplat till väl fungerande institutioner. Ju högre
grad av socialt kapital i de amerikanska delstaterna desto mer välfungerade är
institutionerna.
En av de mest intressanta inriktningarna inom forskning om socialt kapital
behandlar den roll som socialt kapital spelar för människors hälsa (Kawachi et al.,
1999; Kawachi et al., 1997; Kawachi et al., 2008). Under de senaste decennierna
har forskare inte bara demonstrerat en tydlig koppling mellan socialt kapital och
ett stort antal aspekter av hälsa, man har i senare forskning också kunnat visa på
en kausal påverkan av socialt kapital på t.ex. självskattad fysisk hälsa (Giordano
& Lindstrom, 2010), mental hälsa och biomarkörer för hjärt- och kärlsjukdomar
(Riumallo-Herl, Kawachi, & Avendano, 2014).
Kännetecknande för forskningsfältet om socialt kapital och hälsa är en strävan
efter att teoretiskt och empiriskt utforska de kausala vägar som länkar samman
socialt kapital och hälsa. När det gäller kopplingen mellan socialt kapital och
demokrati/ekonomisk utveckling har forskarna i hög grad kunnat luta sig mot
de mekanismer som Putnam argumenterat för i sin forskning. Starka normer av
tillit och ömsesidighet driver fram samarbete för det allmänna bästa och sänker
transaktionskostnaderna i samhället (Ostrom, 2007).
När det gäller kopplingen socialt kapital och hälsa har flera potentiella kausala
mekanismer lyfts fram i forskningen. En uppdelning kan göras mellan å ena sidan
politiska och policy-inriktade mekanismer och å andra sidan mekanismer som härrör
från olika typer av beteenden (Kawachi & Berkman, 2000). Den förstnämnda
länkar samman socialt kapital med hälsa genom medborgerligt engagemang och
deltagande i politiska processer som är viktiga för medborgarnas hälsa. Ett exempel skulle kunna vara att socialt kapital i form av engagemang i patientföreningar
har potential att påverka hälso- och sjukvårdens kvalité och tillgänglighet. Vidare
finns det flera exempel på hur socialt kapital kan tänkas bidra till bättre hälsa
genom att det påverkar människors beteende. För det första kan man tänka sig
att socialt kapital främjar spridning av hälsorelaterad information i samhället. För
det andra kan socialt kapital leda till att hälsosamma normer påverkar människors
hälsobeteende, t.ex. genom att avvikande hälsobeteenden i samhället minimeras.
För det tredje kan samhällen som kännetecknas av socialt kapital också tänkas
vara drabbade av lägre brottslighet, vilket kan ha positiva effekter på folkhälsan.
Sist men inte minst, socialt kapital tros skapa en reservoar av emotionellt stöd
som är hälsofrämjande (Kawachi & Berkman, 2000; Kawachi et al., 1999; Kim,
Subramanian, & Kawachi, 2008; Rönnerstrand, 2016).
I litteraturen finns också studier som söker förklaringsfaktorer för hälsoutfall
kopplat till både tillgång och distributionen av ekonomiskt och social kapital.
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Dessa studier finner i regel stöd för att både dessa faktorer är viktiga för människors
hälsa (Rose, 2000). Forskare har även, så som nämndes inledningsvis, belyst det
sätt på vilket variablerna socialt kapital och ekonomiskt kapital växelverkar när det
gäller att förklara hälsoutfall (Islam, Merlo, Kawachi, Lindström, & Gerdtham,
2006). Litteraturen har bland annat kunnat visa att när individer erfar brist på
både ekonomiskt och socialt kapital utgör det en extra risk för dålig hälsa, utöver
de riskfaktorer som låg grad av socialt och ekonomiskt kapital utgör enskilt (Ahnquist, Wamala & Lindström, 2012).

Hur mäter man socialt kapital?
Den vetenskapliga litteraturen kännetecknas av en stor bredd vad gäller empiriska
indikatorer på socialt kapital. Inledningsvis kan man göra en uppdelning mellan
studier som fokuserar på kontextuell nivå respektive individnivå. I den förstnämnda
kategorin av studier fokuserar forskarna på det sätt på vilket socialt kapital på
gruppnivå påverkar samhällsprocesser. Studier på individnivå, som detta kapitel,
mäter och testar teorier om hur enskilda människors nivå av socialt kapital inverkar
på beteende eller attityder. Detta hindrar inte att socialt kapital i grunden handlar
om relationer mellan människor (Rostila, 2010).
En distinktion som görs är mellan kognitiva respektive strukturella dimensioner
av begreppet socialt kapital. Till kognitiva mått hör tillit och förtroende. Till den
strukturella sidan hör medlemskap i föreningar, socialt deltagande och nätverk
(Harpham, Grant, & Thomas, 2002). Vidare kan man separera mellan tre olika
sorters indikatorer på socialt kapital som i den engelskspråkiga litteraturen kallas
”bonding”, ”bridging” och ”linking”. Det förstnämnda, som på svenska kan kallas
sammanbindande socialt kapital, handlar om interaktion med personer som är
lika en själv med avseende på t.ex. socioekonomi eller demografiska faktorer. Den
andra, överbryggande socialt kapital, handlar om relationer till personer som är
olik en själv men har en liknande ställning i samhället. För det tredje finns också
länkade socialt kapital, som handlar om relationer till personer tvärs över sociala
hierarkier i samhället (Ferlander, 2007; Poortinga, 2012).

Mått och skattningar av socialt kapital och hälsa i den västsvenska SOMundersökningen
I detta kapitel används alltså tre empiriska indikatorer på socialt kapital: 1) mellanmänsklig tillit, 2) uppfattning om sammanhållning i bostadsområdet och 3)
förtroende för sjukvårdspersonal. Dessa tre olika sorters indikatorer svarar mot
olika sorters socialt kapital.
För det första, mellanmänsklig tillit är en indikator på överbryggande socialt
kapital, och mäts genom frågan ”Enligt din mening, i vilken utsträckning går det
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att lita på människor i allmänhet?”. Frågan besvaras på en elva-gradig skala mellan
0 och 10, där 0 betyder att människor i allmänhet inte går att lita på och 10 att
människor går att lita på. När det gäller den elva-gradiga tillitsskalan (0-10) är den
genomsnittliga tillitsnivån i Västra Götalands län (6,6) och de fyra delområdena
FyrBoDal (6,8), Skaraborg (6,4), Sjuhärad (6,3) och Göteborgsregionen (6,7) i
paritet med riksgenomsnittet för 2017 (6,4), eller något över.
För det andra, måttet på sammanhållning i bostadsområdet, som representerar
sammanbindande socialt kapital, är baserat på ett additivt index bestående av fem
frågor som alla kretsar kring graden av samhörighet i bostadsområdet. Frågorna
besvaras på en skala från 1 (helt felaktigt) till 5 (helt riktigt). Det innebär att ju
högre värde på indexet, desto starkare uppfattar respondenten att samhörigheten
i bostadsområdet är. När det gäller sammanhållning i bostadsområdena saknas en
jämförelsepunkt nationellt. Noterbart är dock att de inom-regionala skillnaderna
är relativt begränsade på den fem-gradiga skalan (FyrBoDal = 3,1, Skaraborg =
3.2 , Sjuhärad = 3,2, Göteborgsregionen =3,0 ).
För det tredje, förtroende för hälso- och sjukvårdens personal, som representerar länkade och vertikala former av socialt kapital, mäts med frågan: ”Allmänt
sett, hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt
arbete?”. Svarsalternativen som respondenterna kan välja mellan är ”Mycket stort
förtroende”, ”Ganska stort förtroende”, ”Ganska litet förtroende”, ”Mycket litet
förtroende” samt ”Ingen uppfattning”. Respondenter som saknar uppfattning (ca
5,5 procent) är utelämnade från analysen. Andelen som hyser mycket stort eller
ganska stort förtroende för hälso- och sjukvårdens personal i Västra Götaland är
hela 69 procent, men det finns vissa regionala skillnader i förtroende (FyrBoDal
= 68, Skaraborg = 66, Sjuhärad = 63, Göteborgsregionen = 71 ).
Självskattad hälsa är ett vanligt förekommande mått grundat på människors
egna bedömningar av sin fysiska och psykiska hälsa (Idler & Benyamini, 1997). I
den västsvenska SOM-undersökningen mäts självskattad hälsa med frågan ”Hur
bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?”, med svarsalternativ på en elva-gradig
skala (0 mycket dålig, 10 mycket bra). Utfallet av denna variabel dikotomiserades
till dålig (0-6) och god hälsa (7-10). Forskning visar att det dikotomiserade måttet
på självskattad hälsa har hög validitet i det mått att det är tydligt kopplat till dödlighet och sjuklighet i t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar (DeSalvo, Bloser, Reynolds,
He, & Muntner, 2006; Mavaddat, Parker, Sanderson, Mant, & Kinmonth, 2014).
Den genomsnittliga nivån på den självskattade hälsan i Västra Götalandsregionen är 7,4. Vissa inomregionala skillnader föreligger. Bosatta i Göteborgsregionen
(7,4) skattar sin hälsa något högre än boende i FyrBoDal (7,3), Skaraborg (7,3)
och Sjuhärad (7,1). Andelen i det dikotomiserade måttet som har god hälsa följer
samma mönster – den är större i Göteborgsregionen (58 %), jämfört med övriga
delregioner (FyrBoDal = 55 %, Skaraborg = 56 %, Sjuhärad = 50 %).
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Sambandet mellan socialt kapital och hälsa
För att undersöka sambandet mellan socialt kapital och självskattad hälsa används
logistisk regression. Denna metod gör det möjligt att genom kontrollvariabler
utesluta att sambandet mellan dessa variabler i själva verket beror på en bakomliggande faktor, som påverkar både nivån på individens hälsa och socialt kapital.
Oddskvoterna i Tabell 1 visar hur många gånger oddset för god självskattad hälsa
förändras av ett skalsteg på de oberoende variablerna i modellerna. Oddskvoter som
är högre än 1 innebär att oddset ökar för god självskattad hälsa, medan oddskvoter
lägre än 1 innebär att oddset minskar.
Eftersom det finns en omfattade forskningslitteratur om kopplingen mellan socialt
kapital och hälsa, finns det också vägledning kring vilka kontrollvariabler som bör
inkluderas i regressionsmodellerna. Det är sedan tidigare känt att demografiska
faktorer så som kön, ålder, utbildning och civilstånd är exempel på variabler som
hänger samman med både socialt kapital och självskattad hälsa (Harpham et al.,
2002; Mohseni & Lindström, 2008). Därför inkluderas dessa variabler i den
logistiska regressionsmodellen
Modell 1 i Tabell 1 redovisar sambandet mellan de tre indikatorerna på socialt
kapital och självskattad hälsa, under kontroll för kön, ålder, utbildning och civilstånd
för boende i hela Västra Götaland. Denna modell visar att mellanmänsklig tillit,
samhörighet och förtroende för sjukvårdspersonal alla är signifikant kopplade till
självskattad hälsa. Som exempel, för varje steg uppåt på den 11-gradiga tillitsskalan
ökar sannolikheten för god hälsa med ca 30 procent.
Modell 2, 3, 4 och 5 visar också de på sambandet mellan socialt kapital och
självskattad hälsa, men uppdelat på boende i resurssvaga, medelresurssvaga, medelresursstarka och resursstarka områden inom Göteborgs kommun. Med beaktande
av kontrollvariabler visar sig tillit vara kopplat till självskattad hälsa i alla grupper.
Samhörighet i boendemiljön är signifikant kopplat till hälsa endast bland personer
bosatta i resursstarka områden. Uppdelat på boendeområdet återfinns inga signifikanta samband mellan förtroende för sjukvårdens personal och självskattad hälsa.

Socialt kapital, hälsa och resurser i boendemiljön
Trots att det svenska sjukvårdssystemet ska ge var och en rätt till skattefinansierad
sjukvård och trots politiska ambitioner om jämlik hälsa i Västra Götalandsregionen
finns skillnader i hälsotillstånd kopplade till exempelvis kön, utbildning, härkomst
och boendeort. Det finns således goda skäl att fundera över hälsans sociala och
ekonomiska orsaker.
Utgångspunkten för detta kapitel är den omfattande litteratur som kopplar hälsa
till socialt kapital. I linje med tidigare forskning visar detta kapitel att samtliga
tre mått på socialt kapital är signifikant kopplade till självskattad hälsa bland
befolkningen i Västra Götaland. Med andra ord, personer som hyser tillit till andra
människor, som upplever en hög grad av samanhållning i sitt bostadsområde och
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Förtroende för hälso- och sjukvårdens personal (1-5)

Modell 2
Resurssvaga
områden

Modell 1

Analys av faktorer kopplade till god självskattad hälsa, 2017 (oddskvoter och 95-procentiga konfidensintervall)

		
Hela VGR
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som har förtroende för hälso-och sjukvårdspersonal har högre självskattad hälsa.
När analysen delas upp på grundval av resurser i individernas boendemiljö
framträder ett mer komplext mönster. Tillit är kopplat till god självskattad
hälsa oberoende av resurstillgång i bostadsområdet. Men så är inte fallet när det
gäller samanhållning i bostadsområdet. Sammanhållning är kopplat till bättre
självskattad hälsa endast bland personer som är bosatta i resursstarka områden.
Dessa intressanta skillnader väcker frågan om de kausala mekanismer som länkar
samman olika former av socialt kapital med hälsoutfall. Så som tidigare nämnts
lyfter forskningslitteraturen fram flera olika mekanismer som potentiellt kan länka
samman socialt kapital och ohälsa. Även om denna studie inte är utformad för
att empiriskt undersöka mekanismerna är det likväl värdefullt att mot bakgrund
av skillnaderna som framträder mellan olika indikatorer reflektera över sannolika
mekanismer. En tolkning av resultaten kan vara att ohälsan ter sig annorlunda i
resursstarka respektive resurssvaga områden. Folkhälsan är generellt sett sämre ju
mindre resurser som finns i ett område. Men skillnaderna kan också bestå i att
människor har olika sorters hälsoproblem. Det är möjligt att effekten av det stöd
som sammanhållning i ett bostadsområde kan ge för individers hälsa är starkare när
det gäller hälsobesvär som relativt sett har högre prevalens i resursstarka områden.
Frågan är då varför tillit verkar vara kopplat till bättre hälsa, oavsett resurser i den
omgivande boendemiljön?
Tillit hör till en kategori av indikatorer på socialt kapital som är överbryggande
till sin karaktär. Det möjliggör sociala nätverk bestående också av personer som
är olika en själv. Sammanhållning i boendemiljön främjar sociala band mellan
likasinnade. Det finns därför teoretiska skäl för en universell hälsoeffekt av tillit.
Den hälsofrämjande effekten av tillit är oberoende av den direkta geografiska
omgivningen eftersom de band som tillit skapar är överbryggande. Det utökar
individens reservoar av stöd och hjälp, både emotionellt och rent praktiskt. Sammanhållning i bondemiljön kan av den anledningen endast fungera stödjande i den
mån det inom gruppen finns resurser, men inte annars. Kopplingen blir extra tydlig
vid en jämförelse mellan det här kapitlets samhörighetsindex och mer etablerade
instrument som mäter social support, se t ex Berlin Social Support Scale (BSSS)
eller kanske i synnerhet Oslo Social Support Scale (OSS-3).
Socialt kapital är en resurs för individer och grupper vars utbredning tenderar
att vara någorlunda stabil över tid. Det hindrar inte att man från politiskt håll
försöker stärka det sociala kapitalet genom sociala interventioner. Det finns visst
empiriskt stöd för att den sorters försök kan ha positiva effekter (Villalonga-Olives,
Wind, & Kawachi, 2018). Till beslutsfattare som vill stärka det sociala kapitalet
i syfte att förbättra folkhälsan lämnar detta kapitel ett viktigt budskap. Jämlik
hälsa genom stärkt socialt kapital åstadkommes troligen bäst genom att fokusera
på bred mellanmänsklig tillit snarare än att försöka höja sammanhållningen inom
bostadsområden eller förtroende för yrkesgrupper så som t ex anställda i vården.
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Den empiriska analysen i detta kapitel har dock vissa begränsningar. Antalet
respondenter i de fyra resursområdena är ganska lågt, och med det följer statistisk
osäkerhet. Strängt taget görs inte heller något formellt statistiskt test av i vilken
utsträckning resurstillgång i respondenternas boendeområde villkorar sambandet
mellan de tre olika formerna av socialt kapital och självskattad hälsa.
Sammanfattningsvis lämnar kapitalet trots detta ett viktigt bidrag till litteraturen
om socialt kapital och hälsa genom att visa på den socioekonomiska kontextens
betydelse. Tillit är bäst eftersom denna aspekt av socialt kapital verkar kunna främja
hälsa oberoende av de resurser som finns i boendemiljön. Förhoppningsvis kan
detta kapitel därför inspirera till fortsatt diskussion om och forskning kring det sätt
på vilket sociala och socioekonomiska faktorer samspelar när det gäller folkhälsan.

Noter
1

Budget 2019 för Västra Götalandsregionen antagen av Regionfullmäktige
2018-06-22.

2

”Vision Västra Götaland – det goda livet” Västra Götalandsregionen, 2005.

3

Med reservation för att det finns olika sätt att värdera i vilken grad ett vetenskapligt begrepp är bra eller dåligt, så förefaller flera viktiga aspekter egentligen
emot tala emot att inkludera förtroende/tillit som en delkomponent i begreppet
socialt kapital (Bjørnskov & Sønderskov, 2013)

4

Värt att påpekar är dock att det här nog snarare handlar om att institutionerna
påverkar graden av socialt kapital, än tvärt om.

5

Frågorna i samhörighetsindexet är: 1) ”Om jag behöver hjälp med något finns
det alltid människor i mitt bostadsområde som är beredda att ställa upp”, 2)
”Jag känner bara några få människor i mitt bostadsområde”, 3) ”Jag pratar
ofta med mina grannar om sådant som händer i bostadsområdet”, 4) ”Det
finns stor samhörighet mellan oss som bor i vårt bostadsområde” och 5) ”I
vårt bostadsområde arrangeras det ofta gemensamma aktiviteter”. För att passa
med övriga frågor har värdena på fråga 2 kodats om så att högre värden innebär
högre grad av samhörighet. Analys av frågorna och de konstruerade indexet
visar på hög grad av samvariation mellan respondenternas svar (genomsnitt på
r 0.71) på de fem frågorna och god skalbarhet (Cronbachs alpha = 0,78). Det
ger en indikation på att indexet fungerar väl.

6

Detta mått är identiskt med det index som Anders Carlander använder i sitt
kapitel i denna volym.

7

För att komma åt detta krävs en relativt avancerad form av flernivåmodellering.
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