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Sammanfattning 

Allt fler i Sverige upplever psykisk ohälsa och det har resulterat i en expansion av 

hälsoforskning. Trots detta är förklaringen till det allt vanligare fenomen ännu inte klarlagt. 

Syftet med denna kvantitativa studie var att undersöka om den upplevda psykiska ohälsan 

kunde förklaras genom Bourdieus kapitalteori som består av kapitalformerna: ekonomiskt, 

socialt och kulturellt. Ett könsperspektiv inkluderades för att undersöka om en eventuell 

könsojämlikhet existerade för psykisk ohälsa. Målet med studien var att bidra till den rådande 

sociologiska hälsoforskningen med en djupare förståelse och ökad kunskap kring psykisk 

ohälsa och dess bakgrunds faktorer. Det teoretiska ramverket baserades på Bourdieus 

definitioner av ekonomiskt, socialt och kulturellt kapital och ytterligare fördjupning av 

kapitalformerna gavs genom relevant tidigare forskning. Datamaterialet erhölls från 

Levnadsnivåundersökningen 2010 som grundas på enkätbaserade intervjuer om levnadsvanor 

hos ett riksrepresentativt urval på 4415 individer mellan 19 och 75 år. Materialet analyserades 

genom logistiska regressionsmodeller för att undersöka sambandet mellan samtliga 

kapitalformer och kön till psykisk ohälsa. Resultatet bekräftade att en högre nivå av 

kapitalformerna och kön leder till lägre odds att lida av psykisk ohälsa. De funna resultaten 

diskuterades avslutningsvis i relation till studiens teori och tidigare forskning. Fortsatta studier 

krävs för att fastställa de bakomliggande faktorerna till psykisk ohälsa. Studiens slutsatser var 

att psykisk ohälsa har ett samband med samtliga kapitalformer och en könsojämlikhet råder då 

kvinnor i högre utsträckning än män upplever psykisk ohälsa.  

 

Nyckelord 

Levnadsnivåundersökningen, psykisk ohälsa, ekonomiskt kapital, socialt kapital, kulturellt 

kapital, könsojämlikhet, logistisk regressionsanalys  



Innehållsförteckning 

1. Inledning ................................................................................................................................. 1 

1.1. Syfte och frågeställningar ............................................................................................. 1 

1.2. Avgränsningar ............................................................................................................... 2 

1.3. Disposition ...................................................................................................................... 2 

2. Teori och tidigare forskning ................................................................................................... 3 

2.1. Begrepp ........................................................................................................................... 3 

2.1.1. Psykisk ohälsa .......................................................................................................... 3 

2.2. Teori ................................................................................................................................ 4 

2.2.1. Kapitalteorin ........................................................................................................... 4 

2.2.2. Ekonomiskt kapital ................................................................................................. 5 

2.2.3. Socialt kapital .......................................................................................................... 5 

2.2.4. Kulturellt kapital .................................................................................................... 6 

2.3. Tidigare forskning ......................................................................................................... 7 

2.3.1. Ekonomiskt kapital ................................................................................................. 7 

2.3.2. Socialt kapital .......................................................................................................... 8 

2.3.3. Kulturellt kapital .................................................................................................... 9 

2.4. Hypoteser ...................................................................................................................... 10 

3. Data och metod ..................................................................................................................... 11 

3.1. Data ............................................................................................................................... 11 

3.2. Operationalisering ....................................................................................................... 11 

3.2.1. Beroende variabel ................................................................................................. 11 

3.2.2. Oberoende variabel ............................................................................................... 12 

3.3. Bortfallsanalys ............................................................................................................. 13 

3.4. Validitet och reliabilitet ............................................................................................... 14 

3.5. Metod ............................................................................................................................ 15 



3.6. Etiska ställningstaganden ........................................................................................... 16 

4. Resultat och analys ............................................................................................................... 17 

4.1. Deskriptiva tabeller ..................................................................................................... 17 

4.2. Logistiska regressionsanalyser ................................................................................... 19 

4.2.1. Psykisk ohälsa och ekonomiskt kapital ............................................................... 19 

4.2.2. Psykisk ohälsa och socialt kapital ........................................................................ 20 

4.2.3. Psykisk ohälsa och kulturellt kapital .................................................................. 22 

4.2.4. Psykisk ohälsa och samtliga kapitalformer ........................................................ 23 

4.2.5. Psykisk ohälsa, samtliga kapitalformer och kön ................................................ 25 

5. Diskussion ............................................................................................................................ 26 

5.1. Vidare forskning och slutsatser .................................................................................. 30 

6. Referenser ............................................................................................................................. 32 

6.1. Tryckta källor .............................................................................................................. 32 

6.2. Elektroniska källor ...................................................................................................... 35 

 



1 
 

1. Inledning 

Psykisk ohälsa är ett vidsträckt och växande problem som inom svensk sociologisk 

hälsoforskning blivit uppmärksammat som ett aktuellt problem. Den Statistiska centralbyrån 

[SCB] (2015a) framlägger i sin undersökning att 1 000 000 kvinnor och 650 000 män 

dagligen lider av psykisk ohälsa, vilket totalt utgör 17 % av Sveriges befolkning. Majoriteten 

som upplever psykisk ohälsa är kvinnor mellan 16 och 29 år med en lägre utbildning, utan 

sysselsättning och med ett lågt ekonomiskt kapital. Försäkringskassan (2011) genomförde en 

riksrepresentativ undersökning som visade att 23 % av Sveriges totala sjukskrivningar längre 

än två veckor utgörs av psykisk ohälsa. Vilket innebär att cirka 23,5 miljoner kronor 

utbetalades 2009 i sjukersättning, sjukpenning och aktivitetsersättning. Socialstyrelsens 

(2009) slutsatser var att samhällsförändringar och högre krav är två möjliga förklaringar till 

den psykiska ohälsans framväxt. De betonar även vikten av fortsatt forskning för att finna 

korrekta orsaksfaktorer och möjliga åtgärder för att motverka den stigande psykiska ohälsan.  

Individens livsstil influeras enligt Bourdieu (1984) av den mängd och styrka ekonomiskt, 

socialt och kulturellt kapital som individen har till förfogande. Vidare menar Putnam (2006) 

att en avtagning skett av social gemenskap och stöd som tidigare getts via vänner, familj och 

föreningar. Vilket kan förklaras genom den ökande individualiseringen som uppstått som ett 

resultat av samhällsförändringar inom de sociala förhållandena. Socialt stöd och 

hanteringsmekanismer som Onarheim, Iversen och Bloom (2016) menar motverkar psykisk 

ohälsa varierar mellan både kulturer och samhällen. Fortsatt forskning är enligt författarna 

viktigt i mångkulturella länder som Sverige. Lite eller nästintill ingen kvantitativ forskning 

har genomförts i Sverige med en utgångspunkt i Bourdieus grundläggande kapitalformer: 

ekonomiskt, socialt och kulturellt. Denna studie ämnar att komplettera befintliga 

kunskapsluckor och bidra till framtida forskning.  

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka om upplevd psykisk ohälsa kan förklaras genom 

Bourdieus kapitalformer: ekonomiskt kapital, socialt kapital och kulturellt kapital. 

Frågeställningarna som ämnas att besvaras är: Hur ser sambandet ut mellan upplevd psykisk 

ohälsa och samtliga kapitalformer? och Skiljer sig den upplevda psykiska ohälsan mellan 

könen? 
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1.2. Avgränsningar 

Folkhälsan är ett väl undersökt forskningsområde och trots det fortsätter andelen som lider av 

psykisk ohälsa att stiga. Psykisk ohälsa är ett begrepp som i studien definierats efter 

Lundbergs (1990) sammanslagning av individernas subjektiva syn på självupplevd trötthet, 

sömnbesvär, nervösa besvär, depressioner och psykisk sjukdom som vidare presenteras som 

psykisk ohälsa och redogörs under avsnittet Operationalisering. Tidigare forskning studerar 

ofta enbart en kapitalforms effekt på psykisk ohälsa, till skillnad från denna studie som 

baseras på Bourdieus tre grundläggande kapitalformer. Detta för att ges ett enhetligt mått och 

en övergripande förståelse kring den ackumulerade effekten på psykisk ohälsa. Broady (1991) 

framförde svårigheter kring att skilja kapitalformerna åt och menar att det är fördelaktigt att 

utgå från legitima begrepp, som Bourdieus kapitalformer uppfyller. Det existerar enligt 

Bourdieu (1986) även symboliskt kapital som exkluderats i denna studie då kapitalformen är 

relativ, abstrakt och innefattas i samtliga kapitalformer. Symboliskt kapital hade medfört 

svårigheter kring att definiera och operationalisera genom en kvantitativ metod. Liknande 

problematik uppstod dock för övriga kapitalformer och psykisk ohälsa då inga vedertagna 

definitioner existerar. Trots detta är mätning genom kvantitativ metod möjlig men svårigheter 

kring att konstatera kausaliteten kan uppstå. Kön innefattas i alla kapitalformer (Moi, 1994) 

och inkluderas i samtliga regressionsanalyser som en kontrollvariabel som analyseras under 

en separat rubrik. Samtliga variabler baseras på Levnadsnivåundersökningens dataset från 

2010 och har exempelvis inte kompletterats med register från Socialstyrelsen eller 

Försäkringskassan. Uppsatsens djup och bredd har även begränsats av den tid och resurser 

som funnits till förfogande.  

1.3. Disposition 

Inledningsvis presenteras begreppet psykisk ohälsa och Bourdieus kapitalteori. Den 

sistnämnda benas ut i tre teoretiska beståndsdelar: ekonomiskt kapital, socialt kapital och 

kulturellt kapital. Relevant tidigare forskning redogörs som löper ut i studiens fem hypoteser 

som ämnar att spegla syftet och frågeställningarna. Vidare ges en beskrivning av data, metod 

och etiska ställningstaganden. Studiens resultat och analys redovisas i relation till hypoteserna 

genom tabeller, logistiska regressionsmodeller och tolkningar. Avslutningsvis framförs en 

diskussion kring de centrala resultaten med återkoppling till studiens teori, tidigare forskning 

och hypoteser. Diskussionen utmynnar i en kritisk reflektion av studiens centrala resultat följt 

av förslag för vidare forskning och studiens slutsatser. 
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2. Teori och tidigare forskning  

Nedan redogörs definitionen av psykisk ohälsa, följt av studiens teoretiska ramverk som 

baseras på Bourdieus kapitalteori.  

2.1. Begrepp  

2.1.1. Psykisk ohälsa 

En allmängiltig definition av psykisk ohälsa existerar ej då individens hälsotillstånd påverkas 

av en mängd faktorer. Diagnostiken av psykisk ohälsa skiljer sig åt enligt Wasserman och 

Nilunger-Mannheimer (2012), vilket har sin grund i traditioner, variationer av kriterier samt 

ekonomiska, sociala och kulturella faktorer. Psykosocialt benämns enligt Theorell (2012) som 

den interaktionen som uppstår mellan psykiska och sociala faktorer. Exempelvis påverkar 

psykiska faktorer hur individen uppfattar den kringliggande miljön samtidigt som den 

skiftande miljön påverkar individen psykiskt (Theorell, 2012). Några exempel på 

omständigheter som kan ge upphov till ohälsa är enligt Antonovsky (1983) samt Währborg 

(2002) arbetsplatsen, sociala anknytningar och individens ekonomiska situation. Andra 

aspekter som har en negativ inverkan på individens psykiska ohälsa är livsomvändande 

situationer som uppstår vid sjukdom eller bortgång av en nära anhörig (Grape, Sandgren, 

Hansson, Ericson & Theorell, 2003). Vid långvarig utsatthet av psykosocial ohälsa ökar 

risken för symptom av psykisk ohälsa (Wasserman och Nilunger-Mannheimer, 2012).  

Socialisationen har en stor inverkan på individens preferenser och övertygelser som utgör 

grunden till den upplevda psykiska ohälsan och framtida investeringar i samtliga 

kapitalformer (Onarheim et. al., 2016). Socialstyrelsen (2009) uppger att mellan 20 och 40 % 

av Sveriges befolkning lider av självrapporterad psykisk ohälsa efter en ökning de senaste 

åren, av dessa är yngre kvinnor mest utsatta. Socialstyrelsen (2015) bekräftar detta genom 

frågeformuläret General Health Questionnaire (GHQ-12) som påvisar att majoriteten som 

lider av psykisk ohälsa var av det kvinnliga könet och att ökningen var störst inom de yngre 

åldersgrupperna.   
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2.2. Teori 

2.2.1. Kapitalteorin 

Kapital definieras av Söderström (2016) som allt som kan ge avkastning och betonar att det är 

den förväntade utdelningen som ger kapitalet sitt värde. Kapitalet innefattar ingen tidsgräns 

och är i sin mening subjektiv då dess värde avgörs av vad individen anser fördelaktigt att 

investera i. Vilket är en förklaring till de olika risknivåer individen är beredd att ta för att 

erhålla olika kapitalformer (Söderström, 2016). Genom att konvertera dem säkerställs 

reproduktionen av både befintligt kapital och andra kapitalformer (Bourdieu, 1986). 

Söderström (2016) betonar svårigheter med att definiera kapital som i denna studie utgår 

definitionen från den sociologiska teoretikern Bourdieu. De tre kapitalformerna menar 

Bourdieu (1984) påverkar individens habitus som förenklat är individens socialt inlärda sätt 

att tänka och handla. Habitus formas av yttre faktorer och påverkan vilket inkluderar de olika 

kapitalformerna som internaliseras och reproduceras omedvetet. Habitus är därför en del av 

socialisationsprocessen och ligger till grund för individens handlingar och tankesätt. Det 

införskaffade kapitalet blir inom rätt sociala fält ett maktredskap som individen använder för 

att etablera en maktposition (Bourdieu, 1984). Tillsammans med auktoritet som ges av 

makten går resurser förenklat att mobilisera inom fältet. Vilket formar förutsättningarna för 

individens roll och status som avgör dennes klass och yrkesposition. 

Bourdieu (1986) menar att samtliga kapitalformer är en resurs som individen själv kan 

insamla och expanderar genom förändringar som individen måste bekosta. Kostnaden avvägs 

mot vinsten av kapital som utbytet ger. Kapitalformerna går inte alltid att särskilja från 

varandra och de olika kapitalen kan omvandlas till vinster inom ett annat kapital. Exempelvis 

kan socialt kapital generera ekonomiskt kapital genom information från det sociala nätverket 

som resulterar i högre arbetspositioner och fördelaktiga investeringsmöjligheter (Bourdieu, 

1986). Kulturellt kapital är en investering i det ekonomiska kapitalet då högre utbildning kan 

leda till högre avlönade arbetspositioner. Vid högre tillgång till samtliga kapital uppstår enligt 

Putnam (2006) en ökad sannolikhet för att individen investerar i en högre utbildning. Vidare 

erhåller individen mer ekonomiskt kapital och kunskap över hur tillgångar effektivt kan 

användas genom resurser från det sociala kapitalet (Putnam, 2006). Bourdieu (1986) påpekar 

att kapitalet kan ges i relation till den klass, familjenamn eller partitillhörighet som individen 

eller dennes familj innehar. Exempelvis genom ett välkänt namn, familjerelationer, språk och 

monetära tillgångar som ges i arv kan individen omvandla tidigare generationers kapital till 

det egna kapitalet (Bourdieu, 1986).  
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2.2.2. Ekonomiskt kapital 

Ekonomiskt kapital innefattar enligt Bourdieu (1986) monetära tillgångar, övriga finansiella 

vinster och äganderätt över objekt av värde. Kapitalformen är enligt hans teori dominant och 

grundläggande för både socialt och kulturellt kapital, vilket grundas på möjligheten till 

omvandling mellan kapitalformerna. Ett högt ekonomiskt kapital ger upphov till makt vars 

inflytande ger tillgång till varor och tjänster. Det innefattar även ett symboliskt värde som 

förknippas med maktpositioner som kan resultera i en ökning av övriga kapitalformer 

(Bourdieu, 1986; Moi, 1994). Både monetära tillgångar och maktpositioner är starkt kopplade 

till att individens tillgångar enligt Bourdieu (1986) och kan omvandlas till andra kapital. 

Genom ett högt ekonomiskt kapital och status kan ge inträde till kontaktnät och fungera som 

en resurs för att upprätthålla befintliga sociala nätverk. Transformationen av ekonomiskt 

kapital till kulturellt kapital består exempelvis av ekonomiska investeringar genom 

införskaffning av konst eller biljetter till föreställningar (Bourdieu 1986).  

2.2.3. Socialt kapital 

Begreppet socialt kapital är en välanvänd term med ett brett omfång inom 

samhällsvetenskaplig forskning. Enligt Bourdieu (1984; 1986) består socialt kapital av 

anknytningar på individ- och gruppnivå som utgör det sociala nätverket där resurser och 

erforderligt stöd kan utbytas. Delar av individens sociala nätverk menar Bourdieu (1986) är 

organiserade för att ge utdelning i form av tjänster, resurser, symboliska och materiella 

vinster. Han menar att investeringar i socialt kapital ger utdelning när storleken ökar och 

tillträde till fler nätverk ges, vilket leder till en ökad variation och kvalité inom individens 

sociala kapital. I följande citat beskriver Bourdieu (1993) aspekter som definierar socialt 

kapital: 

[...] socialt kapital: ett kapital av kontakter, relationer och umgängeskretsar varifrån 

man vid behov kan hämta erforderligt ”stöd”, ett anseendets och respektabilitetens 

kapital som ofta är oundgängligt för att vinna och behålla det respektabla samhällets 

förtroende - och därigenom en krets av klienter - och som kan ge utdelning i 

exempelvis en politisk karriär. (Bourdieu, 1993, s. 279-280) 

 

Som kan utläsas av citatet ovan menar Bourdieu (1984; 1986) att nätverket består av 

relationer och anknytningar hos familjen, bekantskaper och formella anslutningar. Bourdieu 

(1986) menar att anslutningarna bevaras och upprätthålls genom materiella eller symboliska 

utbyten som bekräftar den existerade relationer genom exempelvis tjänster, objekt och 
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resurser. Storleken och kvalitén av nätverket ger individen en form av vinst genom stöd, ett 

gott anseende, information och tilltro, vilket kan bidra till fortsatt expansion av det sociala 

kapitalet. Anknytningarna kan ses som investeringar som nyttjas under en kortare eller längre 

period. Gruppanslutningar som bildas inom det sociala nätverket baseras på solidaritet och 

sammanhållning. Det är vanligt att ansvarsförbindelser med kollegor på arbetsplatsen eller 

släktingar bidrar till varaktiga och nödvändiga relationer som kan upprätthållas genom respekt 

eller vänskap. Reproduktion av det sociala kapitalet kräver energi, ansträngning och tid för att 

bekräfta de rådande anknytningarna som ger upphov till utbyten av värde för individen 

(Bourdieu, 1986). Broady (2002) analyserar Bourdieus texter kring socialt kapital och 

fastställde att det sociala nätverket kan agera som en bro till övriga kapitalformer. Det sociala 

nätverk beror inte enbart på dess volym och storlek utan även hur effektivt sociala 

anslutningar kan användas för att mobilisera övriga kapitalformer (Bourdieu, 1986; Broady, 

2002).  

2.2.4. Kulturellt kapital 

Bourdieu (1986) definierar kulturellt utifrån tre underkategorier, den första är det 

förkroppsligade tillståndet som involverar långvariga dispositioner av kropp och själ. Det 

består av medvetna och omedvetna egenskaper, exempelvis värderingar och kunskap som har 

överförts till individen från familjen. Grunden till det förkroppsliga kulturella kapitalet är 

socialisationen som resulterar i att viktiga egenskaper är en del av individens identitet, ens 

habitus. Det införskaffas genom interaktion över tid och kan inte direkt överföras som pengar 

och titlar. Vilket leder till att individen söker sig till anknytningar med likartade 

förkroppsligande kulturella kapital för att reproducera och förstärka det egna kapitalet 

(Bourdieu, 1986). Den andra formen är det objektiva tillståndet som enligt Bourdieu (1996) 

innefattar att individen innehar kulturella objekt i strikt materiell mening. Föremål och objekt 

med en kulturell koppling kan variera från möbler, tavlor och byggnader till andra föremål 

som har ett kulturellt värde. Individer som innehar objektifierat kulturellt kapital kan använda 

föremål som resurser och redskap för att etablera sin maktposition inom det kulturella fältet. 

Det sista tillståndet som kulturellt kapital kan anta är enligt Bourdieu (1986) det 

institutionaliserade, vilket innefattar bland annat titlar, positioner, diplom och utbildning. 

Vanligtvis införskaffas denna form genom en akademisk utbildning, vars värde ligger i att det 

finns ett allmängiltigt erkännande över den införskaffade kunskapen (Bourdieu, 1986).  

Bourdieu (1977) menar att förkroppsligat kulturellt kapital är problematiskt att införskaffa 

med hjälp av ekonomisk kapital. Istället menar han att det är något som individen införskaffar 
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genom familjen och regelbunden interaktion med nära anknytningar. Dispositioner av tal, 

klädstil, utbildning och utseende är kulturella mått som ställs i relation till den dominerande 

klassen sätt att agera. Vidare argumenterar han för att mängden kulturellt kapital skiljer sig 

mellan olika sociala skikt vilket bidrar till problematik för individer inom de lägre klasserna. 

Detta grundas enligt honom på att utbildningssystemet är uppbyggt på förutsättningar till det 

akademiska språket som även eftersträvas. Han påpekade även att det är en förklaring till de 

existerande sociala skiktningarna i samhället. Individer inom olika sociala skikt har olika 

livssituationer, förutsättningar och tillgångar till kapitalformerna (Bourdieu, 1977). Ett 

exempel på hur kulturellt kapital kan variera mellan klass och sociala skikt är att barnens 

habitus formas efter socialiseringen av den livsstil, akademiska språk och förhållningssättet 

som är utmärkande för den gruppen. Den kulturella reproduktionen leder därför till att 

överklassen bibehåller sin dominerande klassposition (Bourdieu, 1977). Den kulturella 

reproduktionen betydelse bekräftas av modern forskning som påvisar föräldrars påverkan på 

barns utbildning (Ermisch & Pronxato, 2010; Hertz, Jayasundera, Piraino, Selcuk, Smith & 

Verashchagina, 2007; Skolverket, 2009).  

2.3. Tidigare forskning  

I följande avsnitt presenteras tidigare forskningen som är relevant i relation till studiens syfte 

och frågeställningar.  

2.3.1. Ekonomiskt kapital  

I relation till övriga kapitalformer är det ekonomiska kapitalet ett relativt oföränderligt 

tillstånd (Broady, 1991). Enligt Broady (2002) utgörs det ekonomiska kapitalet förutom 

monetära och materiella tillgångar även av kunskap kring rådande spelregler inom ekonomin. 

Putnams (2006) forskning visar att ett lågt ekonomiskt kapital har en negativ inverkan på både 

individens handlingsmöjligheter och framtida investeringar i framförallt socialt kapital. Det är 

dock inte ett lågt ekonomiskt kapital i sig som ger upphov till psykisk ohälsa utan oron som 

uppkommer och orsakas av de låga tillgångarna (Putnam, 2006). Onarheim et al. (2016) 

påvisade att det råder en könsojämlikhet och att kvinnor i högre grad än män upplever psykisk 

ohälsa. Förklaringen som konstaterades var att kvinnor med ett lågt ekonomiskt kapital i 

större utsträckning lider av psykisk ohälsa än män i samma ekonomiska situation. Författarna 

påpekade att orsaksfaktorer till detta är kulturella och sociala könsnormer i samhället 

(Onarheim et al., 2016).  
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2.3.2. Socialt kapital 

Putnam (2006) betonar tre beståndsdelar som utgör det sociala kapitalet: stöd genom sociala 

anknytningarna, socialt nätverk samt socialt engagemang. Tillgången av dessa påverkas av 

individens uppväxt och föräldrarnas sociala kapital (Putnam, 2006). Via det sociala nätverket 

kan vinster och resurser erhållas i form av ekonomiskt kapital, information, hjälp och stöd. 

Samtliga av dessa kan agera skyddsnät mot olika former av påfrestningar som kan ge upphov 

till ohälsa (Putnam, 2006; Broady, 1991). Vilket Putnam (2006) förtydligar genom följande 

citat: “Forskare har konstaterat att nära familjeband, nätverk av vänner, umgängesliv och även 

anknytningar till religiösa och andra sammanslutningar har skyddande verkningar.” (s. 344). 

Likt innehållet i Putnam (2006) citat menar Kawachi, Colditz, Ascherio, Rimm, Giovannucci, 

Stampfer och Willet (1996) att det sociala skyddsnätet består och kan ges genom information 

samt känslomässigt och ekonomiskt stöd som utgör ett skydd mot hälsorelaterade sjukdomar.  

Det sociala nätverket inkluderar enligt Putnam (2006) ekonomiskt värdefulla kontakter som 

ger utdelning genom ekonomiskt kapital. Genom att informationsspridningen har förenklats 

och resulterat i att dagens individualistiska sociala nätverk som innefattar många svaga 

anknytningar samtidigt som starka band med familj och nära vänner försvagats (Wellman, 

2002). Putnams (2006) forskning bidrar med liknande resultat som påvisar att mindre tid 

spenderas med nära vänner. Forskning har visat att individer som är socialt isolerade i större 

utsträckning lider av psykisk ohälsa än de med ett socialt nätverk (Statens folkhälsoinstitut, 

2007; Kawachi et al., 1996). Det sociala nätverkets anknytningar kan enligt Lynch, Due, 

Muntaner och Smith (2000) påverka individens psykiska hälsa både negativt eller positivt. 

Putnams (2006) och Bourdieus (1993) forskning visade även att det sociala kapitalet 

innefattar ett antal faktorer som kan begränsa och påverka individen negativt. Det sociala 

nätverket, samhällets traditioner och normers inflytande kan enligt Bourdieu (1993) resulterat 

i att individens kreativitet och unika personlighets formateras för att passa inom samhällets 

ramar (Bourdieu, 1993). Putnam (2006) menar likt Bourdieu att en individens frihet och makt 

att ta självständiga beslut begränsats genom det sociala kapitalet inflytande. En investering i 

det sociala nätverket medför en risk att anknytningarna inte ger förväntad utdelning av 

resurserna eller avkastning (Putnam, 2006). Bourdieu (1986) menar att homogenitet inom det 

sociala nätverket resulterar i att individen ofta innehar samma mängd och styrka av övriga 

kapitalformer (Bourdieu, 1986). Enligt Granovetter (1973) kännetecknas starka anknytningar 

av homogenitet och utgör en känsla av samhörighet genom en gemensam faktor som 

exempelvis etnicitet, kön eller religion. Svaga anknytningarna utgör istället broar som 
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möjliggör kontakt mellan olika heterogena grupper inom nätverket och möjliggör tillgång till 

ny information om exempelvis jobbmöjligheter (Granovetter, 1973). En förklaring till den 

rådande könsojämlikheten är att kvinnor spenderar mer tid och resurser på att förstärka 

befintliga sociala nätverket samtidigt som män fokuserar på att expandera nätverket genom de 

svaga anknytningarna (Granovetter, 1973; Putnam, 2006; Wasserman, 2012).  

Socialt engagemang resulterar enligt Putnam (2006) i ökad produktivitet och 

ytterligareinvesteringar i det sociala kapitalet. I socialt engagemang inkluderas föreningar, 

religiösa sammanslutningar och politiskt engagemang. Exempelvis deltagande i föreningar 

skapar möjligheter till nya anslutningar och en expansion av det befintliga nätverket. Olika 

former av socialt engagemang har enligt Putnam (2006) en positiv inverkan på individens 

hälsa genom att anslutningarna ger upphov till ett socialt skyddsnät. Socialt engagemang inom 

politiken visade Kawachi (2001) har en positiv effekt på individens sociala kapital och 

engagemang. Investeringar i det sociala nätverket begränsas av de normer som förväntas 

följas för att ges tillgång till nätverkets resurser. Motarbetas normerna kan investeringen vara 

lönlös och resultera i att individen utestängs från nätverket, vilket kan ge upphov till social 

isolering och ohälsa. Det existerar även ett bilateralt samband enligt Centre for Educational 

Research and Innovation [CERI] (2010) som berör att det inte går att konkludera en kausalitet 

mellan psykisk ohälsa och socialt kapital går i en viss riktning. Den psykiska hälsan kan 

avgöra individens grad av sociala kapital eller det motsatta kan råda, att individens sociala 

kapital avgör om individen upplever psykisk ohälsa (CERI, 2010).  

2.3.3. Kulturellt kapital 

Det finns ett flertal studier som tyder på att kulturellt kapital förbättrar individens hälsa. 

Bygren, Konlaan & Johansson (1996) genomförde totalt 12 675 intervjuer vars resultat 

påvisade en positiv effekt på deltagarens livslängd av att delta i kulturella evenemang som 

exempelvis föreställningar, utställningar, evenemang, läste böcker och musicerade. 

Författarna fann att individerna som var mindre aktiva i kulturella evenemang hade 57 % 

ökad sannolikhet att drabbas av psykisk ohälsa jämfört mot de som ofta deltog i kulturella 

evenemang (Bygren et al., 1996). Theorell, Osika, Leineweber, Magnusson Hanson, Bojner 

Horwitz och Westerlund (2013) visade i sin studie liknande resultat på arbetsplatsen som 

påvisade att mer kulturell aktivitet gav upphov till bättre hälsa. I Norge genomfördes en 

experimentell studie av Norsk institutt for by- og regionforskning [NIBR] (2000) som 

undersökte om kulturella aktiviteter var hälsofrämjande. Forskarna fann belägg för att 

individer som deltog i kulturella aktiviteter erhöll förbättrad hälsa och lägre halter av 



10 
 

stresshormon (NIBR, 2000). I en svensk studie av Grape et al. (2003) påvisades att kulturella 

aktiviteter ökade individens hälsa och livsglädje. I Skåne genomfördes en studie vars syfte var 

att undersöka om kulturellt kapital kunde användas som ett rehabiliteringsverktyg. I 

undersökningen deltog individer med långvarig fysisk och psykisk ohälsa med diagnoserna 

depression, ångest och stress (Augustinsson, 2011). Deltagarna fick besöka kulturella platser, 

konstutställningar samt musicera och dansa. Resultatet visade att de kulturella aktiviteterna 

skapade en lättnad och glädje hos deltagarna samt påverkade individernas liv positivt då de 

klarade att genomföra sådant som tidigare varit vardagliga hinder som att åka kommunalt eller 

umgås. Statens folkhälsoinstitut (2005) kunde konstatera att män och lågutbildade i lägre grad 

deltog i kulturella aktiviteter än kvinnor och högutbildade.  

2.4. Hypoteser 

Följande hypoteser har utarbetats och sammanställts för att spegla studiens syfte och 

frågeställningar för att besvaras i resultatet.  

H1: Ju mer ekonomiskt kapital en individ innehar desto lägre upplevd psykisk ohälsa. 

H2: Ju mer socialt kapital en individ innehar desto lägre upplevd psykisk ohälsa.  

H3: Ju mer kulturellt kapital en individ innehar desto lägre upplevd psykisk ohälsa. 

H4: Ju mer av samtliga kapitalformer en individ innehar desto lägre upplevd psykisk ohälsa.  

H5: Trots likvärdig mängd kapital upplever kvinnor psykisk ohälsa i högre grad än män.  
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3. Data och metod 

I följande avsnitt redogörs uppsatsens behandling av data och metod på en ingående nivå för 

att möjliggöra framtida replikation och evaluering. En beskrivning av studiens datamaterial 

introduceras och studiens operationalisering av samtliga variabler. Bortfall, validitet och 

reliabilitet diskuteras följt av en redogörelse av studiens metod. Avslutningsvis presenteras 

studiens etniska ställningstaganden.  

3.1. Data 

Kvantitativ sekundärdata erhölls från den sjätte tvärsnittliga Levnadsnivåundersökningen som 

genomfördes 2010. Materialet innefattade ett stickprov av folkbokförda i Sverige och baseras 

på frågor kring levnadsförhållanden. Undersökningen genomfördes på uppdrag av Institutet 

för social forskning [SOFI] (SCB, 2012). Datainsamlingen grundades på enkätbaserade 

telefon- och direktintervjuer som genomfördes av SCB. Målpopulationen grundades på ett 

riksrepresentativt obundet slumpmässigt urval samt en panel på cirka tusen respondenter som 

deltagit i samtliga levnadsnivåundersökningar sedan 1968. Den totala svarsfrekvensen var 

60,9 % och infattade totalt 4415 individer mellan 19 och 75 år (Institutet för social forskning, 

2015).  

3.2. Operationalisering  

En ingående beskrivning av studiens variabler och dess kodning kommer nedan redogöras. 

3.2.1. Beroende variabel 

Psykisk ohälsa baserades på “Olles psykindex” och tillämpades som beroende variabel. Det 

summerade indexet är i Levnadsnivåundersökningen (2010) skapat av Olle Lundberg (1990) 

och är baserat på följande fem intervjufrågor om upplevd psykiskt välbefinnande: “Har du 

under de senaste tolv månaderna haft allmän trötthet?”, “Har du under de senaste tolv 

månaderna haft sömnbesvär?”, “Har du under de senaste tolv månaderna haft nervösa besvär 

ängslan, oro, ångest?”, “Har du under de senaste tolv månaderna haft depression, djup 

nedstämdhet?” och “Har du under de senaste tolv månaderna haft psykisk sjukdom?”. 

Variablerna kontrollerades genom ett Cronbach alpha test (Cronbach, 1951) för att undersöka 

huruvida de inbördes korrelerade och om de var lämpliga ihop som ett index. Indexet fick ett 

Cronbach alpha värde på 0,72, vilket tyder på en bra intern konsistens. Svarsalternativen 
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“Nej” kodades som (0), alternativet “Ja, lätt” har kodats som (1) och “Ja, svår” som (3). Det 

nyskapade indexet dikotomiserades sedan då uppsatsen syfte inte var att mäta till vilken grad 

individen lider av psykisk ohälsa utan att finna faktorer som kan resultera att individen lider 

av psykisk ohälsa eller ej. Indexet namngavs psykisk ohälsa och dikotomiserades efter 

Lundberg (1990) exempel, intervallet “0” till “2” innebar att respondenten ej lider av psykisk 

ohälsa och “3” till “15” innebar att individen lider av psykisk ohälsa.  

3.2.2. Oberoende variabel 

Kön angav respondentens kön, där “Kvinna” kodades som referenskategori (0) och “Man” 

kodades som (1). Ålder angav respondentens ålder och var på kvotnivå mellan 19 och 75 år, 

variabeln kodades om från födelseår till ålder. Sysselsättning dikotomiserades av “SEI - egen 

sysselsättning” som angav om respondenten var sysselsatt eller ej. Ej Sysselsatt kodades som 

referenskategori (0) och inkluderade svarsalternativen “Ålderspensionär”, “Arbetslös” samt 

“Sjuk och aktivitetsersättning/förtidspensionär”. Sysselsatt kodades som (1) och innefattade 

svarsalternativen “Yrkesverksam”, “Hemarbetande”, “Föräldraledig” och “Studerande”. 

Hemmavarande barn dikotomiserades av “Antal hemmabarn” som angav om respondenten 

hade hemmavarande barn eller ej. Svarsalternativet “Inga hemmavarande barn” kodades som 

referenskategori (0) och “Hemmavarande barn” kodades som (1) och innefattade 

svarsalternativen “1” till “8” hemmavarande barn. Utbildningsnivå dikotomiserades av “IP:s 

utbildningsnivå” som angav om respondenten hade en lägre eller högre utbildningsnivå. 

Lägre utbildning kodades som referenskategori (0) och inkluderade svarsalternativen “Ingen 

utbildning”, “Folkskola motsvarande”, “Grundskola”, “Yrkesinriktat gymnasium 2-3 år”, 

“Teoretiskt gymnasium 3 år” och “Postgymnasium”. Högre utbildning kodades som (1) och 

innefattade svarsalternativen “Universitet- eller högskoleexamen” och “Forskarutbildning”.  

Skuld dikotomiserades av “Finansiella tillgångar” som bestod av 10 kategorier vilket angav 

respondenten och potentiell partners gemensamma finansiella tillgångar som består av 

obundet kapital av värde inräknat för eventuella skulder. Ej i skuld kodades som 

referenskategorin (0) och inkluderade svarsalternativen “0 - 200 000” och “200 000 eller 

mer”. Skuld kodades som (1) och innefattade svarsalternativen “0- 100 000 i skuld” och “Mer 

än 100 000 i skuld”. 

Socialt kapital konstruerades till en dikotom variabel som angav respondentens social kapital. 

Variabeln mättes utifrån sju separata frågor kring respondentens sociala kapital: “Besöka 

släktingar”, “Ha släktbesök”, “Besöka vänner och bekanta”, “Ha vänner på besök”, “Nära vän 
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vid sjukdom”, “Nära vän som sällskap” och “Någon att prata med”. De förstnämnda fyra 

variablerna hade tre kategorier som dikotimiserades för att fungera med de övriga index 

variablerna. Variablerna med svarsalternativen “Ja, ofta” och “Ja, någon gång” slog ihop och 

bildade tillsammans “Ja” och “Nej” förblev oförändrad. Tre av variablerna hade redan 

dikotoma svarsalternativ; “Ja” och “Nej”. Dessa variabler utgjorde mått på socialt kapital och 

sammanslogs till ett index med ett Cronbachs alpha (Cronbach, 1951) på 0,650. Indexet 

innehöll åtta steg och normerades vilket innebar att värdet (0) betyder att respondenten inte 

har något socialt kapital och det högsta värdet (1) betyder att respondenten har en hög grad 

socialt kapital. Medlem i övriga föreningar dikotomiserades från “Övriga föreningar” som 

angav om respondenten var medlem i en annan förening eller ej. “Ej medlem” kodades som 

referenskategori (0), och “Medlem” kodades som (1). 

Kulturellt kapital konstruerades till en dikotom variabel som angav respondentens kulturella 

kapital. Variabeln mättes utifrån fyra separata frågor kring respondentens kulturella kapital: 

“Brukar du göra något av följande som fritidsaktivitet: gå på restaurang?”, “Brukar du göra 

något av följande som fritidsaktivitet: gå på bio?”, “Brukar du göra något av följande som 

fritidsaktivitet: gå på teater, konserter, museer, utställningar?” och “Gjorde du någon 

semesterresa under 2009?”. De förstnämnda tre variablerna med svarsalternativen “Ja, ofta” 

och “Ja, någon gång” slog ihop och bildade tillsammans “Ja” och “Nej” förblev oförändrad. 

“Gjorde du någon semesterresa under 2009?” hade redan dikotoma svarsalternativ; “Ja” och 

“Nej”. Dessa variabler utgjorde ett mått av kulturellt kapital och sammanslogs till ett index 

med ett Cronbachs alpha (Cronbach, 1951) på 0,582. Indexet innehöll fem steg och 

normerades vilket innebar att värdet (0) betyder att respondenten inte har något kulturellt 

kapital och det högsta värdet (1) betyder att respondenten har en hög grad kulturellt kapital. 

3.3. Bortfallsanalys 

Det externa bortfallet i Levnadsnivåundersökningen (2010) låg på 39,1 % vilket enligt Trost 

(2007) är högt för en enkätbaserad intervjuundersökning. I SCB:s (2015b) undersökning av 

levnadsförhållanden [ULF] kunde en kontinuerlig ökning av det externt bortfall urskiljas. 

Urvalets jämförbara medelvärden kontrollerades mot populationens sanna medelvärde. 

Resultatet visade en signifikant skillnad på ett 95 % konfidensintervall, vilket betyder att 

medelvärdena statistiskt signifikant skiljer sig åt. Studiens stora urval möjliggjorde viss 

generalisering då medelvärdena inte skiljer sig mer än 4 % från den sanna populationen. Ett 

kritisk ställningstagande mot generalisering till populationen bör dock tas, då det existerar en 
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risk för skeva fördelningar i materialet. Det externa bortfallet kan ha sin grund i att 

frågeformuläret innehöll känsliga frågor, intervjulängden eller att frågorna misstolkades. Då 

studien ämnar mäta upplevd psykisk ohälsa kan skeva resultat förefalla om de som lider av 

psykisk ohälsa inte deltagit och en överskattning av respondenter som inte lider av psykisk 

ohälsa skulle då föreligga. Internt bortfall innebär att en eller flera frågor i materialet inte har 

besvarats (Trost, 2007). Det existerade ett lågt internt bortfall inom samtliga variabler förutom 

skuld som uppnådde 7,6 %. Internt bortfall för samtliga variabler exkluderades för att erhålla 

samma urvalspopulation i regressionsmodellerna.  

3.4. Validitet och reliabilitet  

Kvalitén på det empiriska materialet är avgörande för trovärdigheten i studiens resultat och 

slutsatser. För att undersöka studiens trovärdighet analyserades dess validitet och reliabilitet 

som Trost (2007) vidare definierar. Validitet innefattar hur väl materialet avspeglar det som 

avsetts att undersökas och reliabilitet är den tillförlitlighet som studien kan ges. En studie med 

hög validitet och reliabilitet som återupprepas med samma förutsättningar, data och metod bör 

resultatet och slutsatserna vara närmast identiska. Indexet för psykisk ohälsa som användes 

som beroende variabel är ett etablerat mått vilket höjer studiens pålitlighet. Det relativt låga 

Cronbach alpha värdena till de sociala och kulturella indexen medförde lägre reliabilitet, 

högre värden hade varit att föredra. Utan etablerade mått för kapitalformerna sänks studiens 

validitet och reliabilitet vilket kan frambringa problematik för framtida forskning. För att 

bibehålla en systematisk objektivitet under studien samt minska bias är samtliga variabler 

utvalda utifrån tidigare forskning. Med grund i tidigare forskning vilar studien på ett 

antagande att kapitalformerna påverkar individens psykiska ohälsa, en risk existerar dock att 

ett bilateralt samband föreligger. Vid stora urval ökar resultatens pålitlighet då inflytandet av 

extremvärden och slumpmässiga variationer minskar. En högre reliabilitet ges enligt Trost 

(2007) om det insamlade materialet är statisk, vilket Levnadsnivåundersökningen 2010 

uppfyller. Att SCB var ansvariga för genomförandet av datainsamlingen höjer datamaterialets 

validitet då de besitter många års erfarenhet av liknande undersökningar. Personalen är även 

utbildade för att bibehålla objektivitet under intervjuerna och med precision kunna registrera 

svar. Enligt Trost (2007) kan dessa faktorer minimera risken för påverkan av respondenten 

och öka dess replikerbarhet. Dock existerar en risk att intervjuaren påverkar respondenten så 

att svar förskönas efter den sociala önskvärdhet och utomstående förväntningar. Risken för 

sänkt validitet genom mätfel och en låg svarsfrekvens minimerades enligt Trost (2007) då 
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datamaterialet insamlades genom enkätbaserade intervjuer och ger upphov till tillförlitligt 

material med få misstolkningar. Faktorer som skulle kunna sänka datamaterialets validitet och 

reliabilitet är intervjuns längd och känsliga frågor. Eventuellt skulle respondenter som lider av 

psykisk ohälsa ha lägre möjlighet att delta. Materialet baseras på respondentens subjektiva syn 

kring den egna livsstilen vilken kunnat resultera i skevheter.  

3.5. Metod 

Efter att relevanta variabler valts ut och erhållits från Levnadsnivåundersökningen (2010) i 

relation till studiens syfte och frågeställningar genomfördes en explorativ faktoranalys för att 

ges kännedom om eventuellt dolda samband (Trost, 2007). Genom faktoranalysen erhölls ett 

antal faktorer som utgjorde underlaget för det sociala och kulturella indexen. Utvalda 

kontrollvariabler baserades på tidigare forskning och ingår i samtliga slutgiltiga modeller för 

att undersöka samband, effekter och förändringar på den beroende variabeln. Samtliga 

analyser har genomförts i version 22 av statistikprogrammet Statistical Package for the Social 

Sciences [SPSS]. Variablerna kontrollerades genom univariata analyser och korstabeller för 

att granska extremvärden och internt bortfall. Resultaten från dessa inkluderades ej då 

ytterligare information inte tillfördes. Lämpliga omkodningar genomfördes och samtliga 

index konstruerades efter indikationer av faktoranalysen samt efter högsta möjliga Cronbach 

alpha värde. Ett flertal variabler dikotomiserades för att möjliggöra jämförelser till psykisk 

ohälsa. Indexet för socialt och kulturellt kapital normaliserades och omvandlades till att 

variera mellan 0 och 1. Ett flertal av kontrollvariablerna dikotomiserades för att underlättar 

bearbetning av data. Trost (2007) påpekade att dikotomisering utgör en risk för att relevant 

information utesluts genom exkludering av fler än två kategorier och upptäckten av 

kurvlinjärt samband försvåras. Då studien baseras på logistiska regressionsanalyser utgörs 

ingen problematik i relation till syftet som inte var att undersöka graden av psykisk ohälsa 

samband till kapitalformerna och kön.  

En logistisk multipel regressionsanalys valdes då psykisk ohälsa är ett komplext fenomen som 

kan ges missvisande resultat genom en linjär regressionsanalys. Då ett antagande föreligger 

att varje steg på en skala ökar eller minskar psykisk ohälsa med en statisk summa. En linjär 

regressionsanalys hade varit bättre lämpat om syftet var att undersöka graden av psykisk 

ohälsas samband med samtliga kapitalformer och kön. En logistisk multipel regressionsanalys 

bättre lämpad i studien för att undersöka syftet och besvara frågeställningarna med hjälp av 

hypoteserna. Logistisk regressionsanalys använder sig av Bernoulli fördelning vilket 
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möjliggör jämförelse av oddset att drabbas av psykisk ohälsa utifrån de utvalda kategorierna. 

Genom logistiska regressionsanalyser genomfördes univariata analyser mellan den beroende 

variabeln och de oberoende variablerna för samtliga hypoteser. Sedan inkluderades kön i en 

modell för att möjliggöra en regressionsanalys för hypotes fem som berör könsskillnader. 

Slutligen inkluderades samtliga kontrollvariabler i den sista modellen. Kön gavs en egen 

regressionsanalys för att undersöka dess samband med psykisk ohälsa utan kapitalformerna.  

I kvantitativa studier existerar ofta problematik genom exempelvis heteroskedasticitet, 

kurvlinjära samband eller skevheter. En logistisk regressionsanalys begränsar denna risk då 

enbart felformulerade frågor och multikollinearitet kan föreligga för fel i materialet. En linjär 

regressionsanalys genomfördes för att undersöka om multikollinearitet förelåg. Det 

kontrollerades för samtliga modeller och svag multikollinearitet upptäcktes med det högst 

uppmätta Variance inflation factor [VIF] värdet på 1,479. Midi, Sarkar och Rana (2010) 

menar att VIF värden över 2,5 innebär problematik med multikollinearitet. Andra felkällor 

menar Trost (2007) kan ha sitt ursprung i problematik gällande urvalet, mätmetoden, bortfall 

eller slumpen. Variabeln “Fast månadslön före skatt” som ämnade mäta ekonomiskt kapital 

exkluderades efter en avvägning att den skulle sänka reliabiliteten på grund av ett stort internt 

bortfall på 49 %. Variablerna “Faderns utbildning”, ”Moderns utbildning”, “Socioekonomisk 

indelning [SEI] fadern” och “Socioekonomisk indelning [SEI] modern” exkluderades ur 

regressionsanalysen för kulturellt kapital då icke statistiskt signifikanta värde erhölls och 

inkludering gav försämrade signifikansvärden för övriga variabler. 

3.6. Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer används inom humanistisk och 

samhällsvetenskapliga undersökningar för att säkerhetsställa att forskning genomförs 

moraliskt rätt för samtliga inblandade. Informationskravet, konfidentialitetskravet samt 

samtyckeskravet uppfylldes vid genomförandet av datainsamlingen av SOFI, för mer 

ingående information hänvisas den intresserade till Göransson och Johansson (2012). 

Nyttjandekravet som berör att det insamlade materialet enbart får användas till forskning 

uppfylldes då en förbindelseblankett som hänvisar till Vetenskapsrådet (2002) undertecknades 

för att ges begränsad tillgång till datamaterialet. Denna studie uppfyller alla etiska 

bestämmelser från Vetenskapsrådet (2002) och har genomförts för att inte åstadkomma skada 

för en enskild individ eller organisation.  
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4. Resultat och analys 

Nedan presenteras och analyseras studiens relevanta resultat utifrån studiens fem hypoteser. 

Först introduceras två deskriptiva tabeller som ingående beskrivs, följt av fem tabeller för 

varje hypotes. Samtliga modeller som framkommit genom logistiska regressionsmodeller som 

tolkas och analyseras. Den femte hypotesen som berör kön presenteras i samband med 

samtliga tabeller och analyseras under en separat titel. 

4.1. Deskriptiva tabeller 

Tabell 1. Deskriptiva värden för kontinuerliga variabler, 

exkluderat för internt bortfall (n=4024)  

Variabler Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Ålder 19 75 46,5 15,9 

Socialt kapital 0 1 0,94 0,13 

Kulturellt kapital 0 1 0,72 0,29 

Källa: Levnadsnivåundersökningen 2010 

Utifrån Tabell 1 kan det utläsas att den genomsnittliga åldern i datamaterialet är 47 år. Det 

normaliserade indexet för socialt kapital har ett medelvärde på 0,94, vilket beror på att 

majoriteten av respondenterna befinner i översta steget (1) av indexets skala och drar upp 

medelvärdet. Det normaliserade indexet för kulturellt kapital har ett medelvärde på 0,72, 

vilket beror på att majoriteten av respondenterna befann sig i de två översta stegen (0,75;1) av 

indexet. 
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Tabell 2. Procentuell andel (absolut frekvens) av kön för samtliga 

variabler, exkluderat för internt bortfall (n=4024) 

Variabler Kvinna Man Totalt 

Kön 48 % (1937) 52 % (2087) 100 % (4024) 

Lägre utbildning 48 % (1568) 52 % (1718) 82 % (3286) 

Högre utbildning 50 % (369) 50 % (369)  18 % (738) 

Sysselsatt 47 % (1431)  53 % (1609) 75 % (3040) 

Ej sysselsatt 51 % (506) 49 % (478) 25 % (984) 

Hemmavarande barn 50 % (782) 50 % (772) 39 % (1554) 

Ej hemmavarande barn 47 % (1155) 53 % (1315) 61 % (2470) 

Skuld 48 % (178) 52 % (192) 9 % (370) 

Ej skuld  48 % (1759) 52 % (1895) 91 % (3654) 

Medlem i övriga föreningar 45 % (951) 55 % (1186) 53 % (2137) 

Ej medlem i övriga föreningar 52 % (986) 48 % (901) 47 % (1887) 

Ingen psykisk ohälsa 45 % (1535) 55 % (1872) 85 % (3407) 

Psykisk ohälsa 65 % (402) 35 % (215) 15 % (617) 

Källa: Levnadsnivåundersökningen 2010  

I Tabell 2 råder relativt små jämna könsfördelningar råder för samtliga variabler, förutom 

inom psykisk ohälsa. Lägre utbildning involverar 82 % av respondenterna och högre 

utbildning inkluderar återstående 18 %. Av respondenterna var 75 % sysselsatta och 25 % var 

ej sysselsatta. 39 % uppgav att de hade hemmavarande barn och återstående 61 % av de 

tillfrågade hade ej hemmavarande barn. I skuld befann sig 9 % av respondenterna och 91 % 

befann sig ej i skuld. 53 % av respondenterna var medlemmar i övriga föreningar och 47 % 

var ej medlemmar i övriga föreningar. Av respondenterna upplevde 85 % ingen psykisk 

ohälsa och resterande 15 % upplevde psykisk ohälsa. Respondenterna som uppgivit att ingen 

psykisk ohälsa förelåg var 45 % kvinnor och 55 % män. En könsskillnad förelåg då 65 % av 

de som upplevde psykisk ohälsa var kvinnor och 35 % var män.  
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4.2. Logistiska regressionsanalyser 

4.2.1. Psykisk ohälsa och ekonomiskt kapital 

Tabell 3. Logistiska regressionsanalyser för ekonomiskt kapital 

med psykisk ohälsa som beroende variabel, exkluderat för 

internt bortfall (n=4024) 

Oddskvot (95 % konfidensintervall inom parentesen)  

Oberoende variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Skuld 

(Ref. Ej i skuld) 

1,690** 

(1,302 – 2,193) 

1,712** 

(1,314 – 2,231) 

1,592** 

(1,209 – 2,097) 

Man 

(Ref. Kvinna) 

 0,437** 

(0,365 – 0,523) 

0,435** 

(0,363 – 0,522) 

Ålder   0,980** 

(0,974 – 0,986) 

Högre utbildning 

(Ref. Lägre utbildning) 

  0,845 

(0,663 – 1,078) 

Sysselsatt 

(Ref. Ej sysselsatt) 

  0,384** 

(0,306 - 0,483) 

Hemmavarande barn 

(Ref. Ej hemmavarande barn) 

  0,882 

(0,724 – 1,075) 

* = p ≤ 0,05. ** = p ≤ 0,01. 

 

För att testa hypotes ett (H1): ju mer ekonomiskt kapital en individ innehar desto lägre 

upplevd psykisk ohälsa, genomfördes ovanstående logistiska regressionsanalys. I Tabell 3 är 

skuld signifikant i samtliga modeller, konstanthållet för övriga oberoende variabler. I Modell 

3 är oddset 59 % högre för en individ i skuld att lida av psykisk ohälsa jämfört med en individ 

ej i skuld, konstanthållet för övriga oberoende variabler. Resultatet för ålder visade att för 

varje års ökning minskar oddset att lida av psykisk ohälsa med 2 %, konstanthållet för övriga 

oberoende variabler. Vidare existerar en stark koppling mellan psykisk ohälsa och 
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sysselsättning. För en ej sysselsatt individ är oddset 62 % högre att lida av psykisk ohälsa 

jämfört med en individ med sysselsättning, konstanthållet för övriga oberoende variabler. Det 

finns inget statistiskt signifikant samband mellan psykisk ohälsa och kontrollvariablerna 

högre utbildning och hemmavarande barn, konstanthållet för övriga oberoende variabler. 

4.2.2. Psykisk ohälsa och socialt kapital 

Tabell 4. Logistiska regressionsanalyser för socialt kapital med 

psykisk ohälsa som beroende variabel, exkluderat för internt 

bortfall (n=4024)  

Oddskvot (95 % konfidensintervall inom parentesen) 

Oberoende variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Socialt kapital 0,183** 

(0,104 – 0,322) 

0,143** 

(0,081 – 0,254) 

0,210** 

(0,115 – 0,382) 

Medlem i övriga föreningar 

(Ref. Ej medlem i övriga föreningar) 

0,907 

(0,762 – 1,079) 

0,970 

(0,813 – 1,156) 

1,023 

(0,855 – 1,226) 

Man 

(Ref. Kvinna) 

 0,421** 

(0,351 – 0,505) 

0,423** 

(0,352 – 0,508) 

Ålder   0,980** 

(0,974 – 0,986) 

Högre utbildning 

(Ref. Lägre utbildning) 

  0,872 

(0,682 – 1,113) 

Sysselsatt 

(Ref. Ej sysselsatt) 

  0,409** 

(0,325 – 0,515) 

Hemmavarande barn 

(Ref. Ej hemmavarande barn) 

  0,918 

(0,753 – 1,118) 

* = p ≤ 0,05. ** = p ≤ 0,01.    
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För att testa hypotes två (H2): ju mer socialt kapital en individ innehar desto lägre upplevd 

psykisk ohälsa, genomfördes ovanstående logistiska regressionsanalys. I Tabell 4 finns en 

tydlig koppling mellan social kapital och sysselsättning med psykisk ohälsa. Socialt kapital är 

signifikant i samtliga modeller, konstanthållet för övriga oberoende variabler. Oddset är 79 % 

högre att individ med ett steg lägre socialt kapital lider av psykisk ohälsa jämfört med en 

individ som har ett steg högre, konstanthållet för övriga oberoende variabler. Medlem i övriga 

föreningar gick från en negativ påverkan på psykisk ohälsa i Modell 1 till en positiv påverkan 

när den konstanthålls för övriga oberoende variabler i Modell 3. Variabeln har en svag 

påverkan på psykisk ohälsa, dock kan ett nollsamband inte uteslutas då variabeln ej är 

signifikant på en 95 % konfidensintervall, konstanthållet för oberoende variabler. Resultatet 

för ålder visade att för varje års ökning minskar oddset att lida av psykisk ohälsa med 2 %, 

konstanthållet för övriga oberoende variabler. För en ej sysselsatt individ är oddset 59 % 

högre att lida av psykisk ohälsa jämfört med en individ med sysselsättning, konstanthållet för 

övriga oberoende variabler. Det finns inget statistiskt signifikant samband mellan psykisk 

ohälsa och kontrollvariablerna högre utbildning och hemmavarande barn, konstanthållet för 

övriga oberoende variabler. 
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4.2.3. Psykisk ohälsa och kulturellt kapital 

Tabell 5. Logistiska regressionsanalyser för kulturellt kapital 

med psykisk ohälsa som beroende variabel, exkluderat för 

internt bortfall (n=4024)  

Oddskvot (95 % konfidensintervall inom parentesen) 

Oberoende variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Kulturellt kapital 0,395** 

(0,299 – 0,521) 

0,373** 

(0,282 – 0,494) 

0,453** 

(0,336 – 0,609) 

Man 

(Ref. Kvinna) 

 0,427** 

(0,357 – 0,512) 

0,427** 

(0,356 – 0,513) 

Ålder   0,979** 

(0,973 – 0,984) 

Högre utbildning 

(Ref. Lägre utbildning) 

  0,926 

(0,725 – 1,183) 

Sysselsatt 

(Ref. Ej sysselsatt) 

  0,434** 

(0,344 – 0,548) 

Hemmavarande barn 

(Ref. Ej hemmavarande barn) 

  0,865 

(0,709 – 1,054) 

* = p ≤ 0,05. ** = p ≤ 0,01.    

 

För att testa hypotes tre (H3): ju mer kulturellt kapital en individ innehar desto lägre upplevd 

psykisk ohälsa, genomfördes ovanstående logistiska regressionsanalys. I Tabell 5 finns en 

tydlig koppling mellan kulturellt kapital och sysselsättning med psykisk ohälsa. Kulturellt 

kapital är signifikant i samtliga modeller, konstanthållet för övriga oberoende variabler. Det 

är 55 % högre odds för en individ med ett steg lägre kulturellt kapital att lider av psykisk 

ohälsa jämfört med en individ med ett steg högre, konstanthållet för övriga oberoende 

variabler. Resultatet för ålder visade att för varje års ökning minskar oddset att lida av 

psykisk ohälsa med 2 %, konstanthållet för övriga oberoende variabler. Samtliga tabeller 

visade att oddset för en ej sysselsatt individ att lida av psykisk ohälsa är 57 % större jämfört 
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med en individ med sysselsättning, konstanthållet för övriga oberoende variabler. Det finns 

inget statistiskt signifikant samband mellan psykisk ohälsa och kontrollvariablerna högre 

utbildning och hemmavarande barn, konstanthållet för övriga oberoende variabler.  

4.2.4. Psykisk ohälsa och samtliga kapitalformer 

Tabell 6. Logistiska regressionsanalyser för samtliga kapital 

med psykisk ohälsa som beroende variabel, exkluderat för 

internt bortfall (n=4024)  

Oddskvot (95 % konfidensintervall inom parentesen) 

Oberoende variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 

I skuld 

(Ref. Ej i skuld)  

1,608** 

(1,235 – 2,093) 

1,627** 

(1,244 – 2,128) 

1,508** 

(1,142 – 1,991) 

Socialt kapital 0,300** 

(0,165 – 0,544) 

0,242** 

(0,132 – 0,445) 

0,309** 

(0,166 – 0,576) 

Medlem i övriga föreningar 

(Ref. Ej medlem i övriga föreningar) 

0,965 

(0,809 – 1,151) 

1,035 

(0,865 – 1,237) 

1,076 

(0,896 – 1,292) 

Kulturellt kapital 0,485** 

(0,360 – 0,652) 

0,463** 

(0,343 – 0,625) 

0,536** 

(0,391 – 0,734) 

Man 

(Ref. Kvinna) 

 0,414** 

(0,345 – 0,497) 

0,416** 

(0,346 – 0,500) 

Ålder   0,981** 

(0,975 – 0,987) 

Högre utbildning 

(Ref. Lägre utbildning) 

  0,897 

(0,701 – 1,148) 

Sysselsatt 

(Ref. Ej sysselsatt) 

  0,452** 

(0,357 – 0,571) 

Hemmavarande barn 

(Ref. Ej hemmavarande barn) 

  0,872 

(0,715 – 1,064) 
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* = p ≤ 0,05. ** = p ≤ 0,01.    

 

För att testa hypotes fyra (H4): ju mer av samtliga kapitalformer en individ innehar desto 

lägre upplevd psykisk ohälsa, genomfördes ovanstående logistiska regressionsanalys. I Tabell 

6, Modell 3 inkluderades samtliga variabler och resultatet visade en tydlig koppling mellan 

skuld, social kapital, kulturellt kapital och sysselsättning med psykisk ohälsa. Skuld, socialt 

kapital och kulturellt kapital är signifikant i samtliga modeller, konstanthållet för övriga 

oberoende variabler. Oddset är 51 % högre för en individ i skuld att lida av psykisk ohälsa 

jämfört med en ej skuldsatt individ, konstanthållet för övriga oberoende variabler. Oddset är 

69 % högre att individ med ett steg lägre socialt kapital att lida av psykisk ohälsa jämfört med 

en individ som har ett steg högre, konstanthållet för övriga oberoende variabler. Oddset är 46 

% högre att en individ med ett steg lägre kulturellt kapital att lida av psykisk ohälsa jämfört 

med en individ som har ett steg högre, konstanthållet för övriga oberoende variabler. Medlem 

i övriga föreningar går från en negativ påverkan i Modell 1 till en positiv påverkan när 

variabeln konstanthålls för övriga oberoende variabler. Variabeln har en svag påverkan på 

psykisk ohälsa dock kan inte ett nollsamband uteslutas då variabeln inte är signifikant på ett 

95 % konfidensintervall, konstanthållet för oberoende variabler. Resultatet för ålder visade att 

för varje års ökning minskar oddset att lida av psykisk ohälsa med 2 %, konstanthållet för 

övriga oberoende variabler. För en ej sysselsatt individ är oddset 55 % högre att lida av 

psykisk ohälsa jämfört med en sysselsatt individ, konstanthållet för övriga oberoende 

variabler. Det finns inget statistiskt signifikant samband mellan psykisk ohälsa och 

kontrollvariablerna högre utbildning och hemmavarande barn, konstanthållet för övriga 

oberoende variabler. 
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4.2.5. Psykisk ohälsa, samtliga kapitalformer och kön 

Tabell 7. Logistiska regressionsanalyser för kön med psykisk 

ohälsa som beroende variabel, exkluderat för internt bortfall 

(n=4024)  

Oddskvot (95 % konfidensintervall inom parentesen) 

Oberoende variabel Modell 1 Modell 2 

Man 

(Ref. Kvinna) 

0,439** 

(0,367 – 0,524) 

0,437** 

(0,364 – 0,524) 

Ålder  0,978** 

(0,973 – 0,984) 

Högre utbildning 

(Ref. Lägre utbildning) 

 0,864 

(0,678 – 1,101) 

Sysselsatt 

(Ref. Ej sysselsatt) 

 0,379** 

(0,302 – 0,475) 

Hemmavarande barn 

(Ref. Ej hemmavarande barn) 

 0,899 

(0,738 – 1,094) 

* = p ≤ 0,05. ** = p ≤ 0,01. 

 

För att testa hypotes fem (H5): trots likvärdig mängd kapital upplever kvinnor psykisk ohälsa 

i högre grad än män, genomfördes samtliga ovanstående logistiska 

regressionsanalyser. Kategorin man är signifikant i samtliga tabeller och modeller, 

konstanthållet för övriga oberoende variabler. I Tabell 3 är oddset 56 % högre att en kvinna 

lider av psykisk ohälsa jämfört med en man, konstanthållet för övriga oberoende variabler. I 

Tabell 4 är oddset 58 % högre att en kvinna lider av psykisk ohälsa jämfört med en man, 

konstanthållet för övriga oberoende variabler. I Tabell 5 är oddset 57 % högre att en kvinna 

lider av psykisk ohälsa jämfört med en man, konstanthållet för övriga oberoende variabler. I 

Tabell 6 är oddset 58 % högre att en kvinna lider av psykisk ohälsa jämfört med en man, 

konstanthållet för övriga oberoende variabler. I Tabell 7 är oddset 56 % högre att en kvinna 

lider av psykisk ohälsa jämfört med en man, konstanthållet för övriga oberoende variabler. 
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Resultatet för ålder visade att för varje års ökning minskar oddset att lida av psykisk ohälsa 

med 2 %, konstanthållet för övriga oberoende variabler. För en ej sysselsatt individ är oddset 

62 % högre att lida av psykisk jämfört med en sysselsatt individ, konstanthållet för övriga 

oberoende variabler. Det finns inget statistiskt signifikant samband mellan psykisk ohälsa och 

kontrollvariablerna högre utbildning och hemmavarande barn, konstanthållet för övriga 

oberoende variabler. 

5. Diskussion 

I följande avsnitt presenteras studiens huvudsakliga resultat följt av en övergripande 

diskussion i relation till studiens syfte som var att undersöka om den upplevda psykiska 

ohälsan kunde förklaras genom Bourdieus tre kapitalformer. Frågeställningarna som studien 

ämnade besvara var: Hur ser sambandet ut mellan upplevd psykisk ohälsa och samtliga 

kapitalformer? och Skiljer sig den upplevda psykiska ohälsan mellan könen?  

Ålder hade för samtliga regressionsanalyser ett svagt ökat odds att individen inte led av 

psykisk ohälsa för varje års ökning. Resultaten gick i riktning med tidigare forskning som 

visade att yngre i högre utsträckning än äldre lider av psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2009; 

Statistiska centralbyrån, 2015). Förklaringar till detta kan vara att yngre inte har en lika 

etablerade roller inom arbetsmarknaden och sociala nätverk. I relation till äldre har yngre ofta 

lägre inkomst och mindre etablerade kontaktnät vilket ger upphov till en lägre grad av stöd. 

Ytterligare en förklaring kan vara att det är svårare för yngre att hantera yttre påfrestningar 

och krav. Med ökad ålder skapas en trygghet som möjliggör hanteringen av dessa 

påfrestningar genom ett fast arbete, stabil ekonomi och etablerade sociala nätverk. Samtliga 

regressionsmodeller visade att oddset var högre hos individer utan sysselsättning att lida av 

psykisk ohälsa än de sysselsatta, vilket överensstämmer med tidigare forskning från 

Statistiska centralbyrån (2015). Utan sysselsättning ges individen ett lägre ekonomiskt kapital 

som Putnam (2006) menar i sig inte ger upphov till psykisk ohälsa utan oroligheten uppstår 

till följd av det låga kapitalet gör. Det kan även ha sin grund i individen inte uppnår 

samhällets standard kring att ha en sysselsättning som resulterar i psykisk ohälsa till följd av 

samhällets normer och förväntningar. Om samhällets ideal inte blir uppfylld kan individens 

självbild försämras och leda till psykisk ohälsa, vilket skulle överensstämma med studiens 

resultat.  
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Trots att en universell definition av psykisk ohälsa inte existerar hade det varit fördelaktigt att 

utgå från för att möjliggöra korrekta jämförelser av studiens resultat med nationella och 

internationella studier. En förklaring till att en enhetlig definition saknas är att psykisk ohälsa 

är föränderlig över tid och kan skilja sig mellan olika länder. Ett tidigare definierat index av 

psykisk ohälsa från Levnadsnivåundersökningen (2010) som konstruerats av Lundgren (1990) 

motverkade majoriteten av problematiken kring avsaknaden av en statisk definition. 

Svårigheter som kvarstod var att indexet baseras på en självskattning, vilket innebär att 

individen kan över- eller underskatt graden av psykisk ohälsa. Framtida jämförelser 

möjliggörs till andra studier som utgår från Lundgren (2010) index av psykisk ohälsa. En 

intern svaghet i materialet är den förmodade underskattningen av andelen som upplever 

psykisk ohälsa då de individerna möjligtvis inte vill delge det på grund av prestigebias. En 

extern svaghet var bortfallet som antas ge upphov till en underteckning av andel som lider av 

psykisk ohälsa, då den psykiska ohälsan kan begränsa individen från att delta. En kvalitativ 

studie kring psykisk ohälsa hade genom grundliga intervjuer kunnat ge en ingående förståelse 

till bakgrunden för den psykiska ohälsan. En insikt kring sambandets riktning mellan psykisk 

ohälsa och kapitalformerna skulle vara värdefull för att fastställa om ett omvänt kausalitet 

föreligger eller om ett bilateralt samband råder. Detta för att fastställa om en brist av 

kapitalformerna ger upphov till psykisk ohälsa eller om psykisk ohälsa ger upphov till en 

regressiv trend av kapitalformerna. 

I denna studie har ett flertal av Bourdieus litterära verk legat till grund för definitionen av de 

tre grundläggande kapitalformerna och ett omfattande perspektiv av hans kapitalteori. Detta 

för att möjliggöra tydliga kopplingar mellan teori, tidigare forskning och studiens resultat och 

kunna besvara studiens hypoteser. Majoriteten av Bourdieus kapitalteori grundas på 

överklassen och exkluderar ett könsperspektiv, vilket är viktigt att inkludera i framtida 

studier. Trots att litteraturen som används i studien är utgiven 1977 till 1996 och kan anses 

föråldrad är Pierre Bourdieus verk etablerade, anpassningsbara över tid och därav aktuella 

inom dagens sociologiska hälsoforskning. Bourdieu (1986) teori kring symboliskt kapital har 

ett förklaringsvärde som inte inkluderats i denna studie då det genom en kvantitativ studie inte 

går att mäta och särskilja symboliskt kapital från övriga kapitalformer. Kritik mot Bourdieus 

kapitalteori berör att kapitalformernas definitioner är svåra att operationalisera och mäta då en 

avsaknad av en allmängiltig definition råder, dock är det även en fördel då kapitalteorin är 

formbar för att besvara studiens syfte.  
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Resultatet bekräftar hypotes ett (H1), att ju mer ekonomiskt kapital som individen innehar 

desto lägre upplevs psykisk ohälsa. Vilket kan ha sin grund i att individer med högt 

ekonomiskt kapital kan spendera resurser i form av tjänster och monetära tillgångar på sådant 

som ökar individens hälsa och välmående, exempelvis resor, biljetter och restaurangbesök. En 

annan förklaring är liknande som för sysselsättning, att det låga kapitalet i sig inte skapar 

psykisk ohälsa utan oroligheten kring bristen av ekonomiskt kapital gör (Putnam, 2006). 

Psykisk ohälsa kan uppstå genom exempelvis oro över att inte kunna betala hyra, ha råd med 

kläder eller betala andra oväntade utgifter under längre perioder. Enligt Bourdieu (1986) och 

Moi (1994) kan ett högt ekonomiskt kapital ge upphov till en maktposition som kan leda till 

ökad tillgång till varor och tjänster. En möjlig förklaring till studiens resultat är att 

maktpositionens inflytande motverkar psykisk ohälsa genom exempelvis bekräftelse och 

materiella tillgångar. En svaghet i mätverktyget för ekonomiskt kapital var att inget index 

kunde konstrueras som ett resultat av brist på möjliga variabler. Investeringar i fastigheter och 

andra objekt av värde som Bourdieu (1986) menar är en relevant del som utgör ekonomiskt 

kapital innefattades ej i regressionsanalysen. För mäta ekonomiskt kapital används endast 

finansiella tillgångar och i en framtida studie bör även en variabel som mäter reala tillgångar 

inkluderas. “Fast månadslön före skatt” som mäter månadsinkomst speglar individens 

ekonomiska vardag var tänkt att användas som en indikation på ekonomiskt kapital men 

exkluderades då det interna bortfallet uppnådde 49 %. Index är ett bra verktyg för att fånga 

upp ett komplext fenomen vilket är problematiskt för en enskild variabel, fler variabler hade 

därför varit fördelaktiga för att fånga ytterligare aspekter av kapitalformen.  

Resultatet bekräftade hypotes två (H2), att ju mer socialt kapital som individen innehar desto 

lägre upplevd psykisk ohälsa. En förklaring som redogjorts i teori och tidigare forskning är att 

socialt kapital bidrar med stöd som ges genom det sociala nätverket (Bourdieu, 1986; Putnam 

2006). En känsla av samhörighet ges genom nära anknytningar som exempelvis vänner, familj 

och föreningar som bidrar med stöd och ett socialt skyddsnät (Kawashi et al., 1996; Putnam, 

2006). Vilket skulle kunna vara en av de grundläggande förklaringarna till att en högre grad 

av socialt kapital motverkar psykisk ohälsa. Trots att Putnam (2006) betonat vikten av socialt 

engagemang kunde inget konkluderas utifrån de utvalda variablerna. Indexet för socialt 

kapital innefattade sju variabler och gavs ett Cronbach alpha värde på 0,65. En risk existerar 

att en hög samkorrelation saknas och att variablerna i tillräckligt hög utsträckning mäter 

samma fenomen (Cronbach, 1951), vilket belyser vikten av ett kritiskt ställningstagande.  
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Resultatet bekräftar hypotes tre (H3), att ju mer kulturellt kapital en individ innehar desto 

lägre upplevd psykisk ohälsa. Kulturellt engagemang konstaterades av Bygren et al. (1996) 

och Theorell et al. (2013) ha en hämmande inverkan på individens psykiska ohälsa. Det 

kulturella kapitalet är sammanlänkat med ekonomiskt kapital genom att biljetter och objekt av 

kulturellt värde införskaffas utbyte av objekt av värde eller monetära tillgångar som Bourdieu 

(1986) menar inkluderas i ekonomiskt kapital. Genom kulturella aktiviteter tilldelas individen 

en maktposition som vid interaktion kan brukas för att effektivare öka övriga kapitalformer. 

Eventuell förklaring är även att det kulturella kapitalet kan erhållas genom sociala aktiviteter 

inom det kulturella fältet även ger upphov till ett ökat socialt kapital. Som vidare kan ge 

upphov till motverkande effekter på den upplevda psykiska ohälsan. Ett lågt Cronbach alpha 

värde erhölls för det kulturella indexet på 0,582, vilket skulle kunna tyda på att variablerna 

eventuellt inte beskriver samma fenomen (Cronbach, 1951). Det var enbart fyra variabler som 

ingick i kulturellt kapital och vid framtida undersökningar bör fler variabler inkluderas för att 

exempelvis kunna mäta olika typer av kultur. Förkroppsligat kulturellt kapital och det 

kulturella arvet som erhålls från föräldrarna är viktig för individens utveckling och framtida 

investering i kapitalformerna (Bourdieu, 1986). Variabler som ämnade mäta detta 

inkluderades ej i den slutgiltiga logiska regressionsanalysen då de ej erhöll signifikanta värdet 

och påverkade övriga signifikansnivåer negativt.  

Resultatet bekräftar hypotes fyra (H4), att ju mer av samtliga kapital en individ innehar desto 

lägre upplevd psykisk ohälsa. Tabell 6 som ämnade mäta en sammanvägd effekt av 

kapitalformerna, dock förelåg en metodologisk begränsning då en ackumulerad effekt istället 

mättes. Samtliga variabler som erhöll statistiskt signifikanta värden kan generaliseras till 

övriga populationen, dock bör ett kritiskt ställningstagande tas då det externa bortfallet var 

cirka 39 % och eventuella skevheter i materialet. Problematik kring att finna enhetliga 

definitioner för begreppen som behandlas i studien har tidigare påtalats och uppmärksammats. 

Trots detta är det av stor relevans för framtida forskning att tydliga definitioner används. 

Samtliga kapitalformer och psykisk ohälsa är inom hälsoforskning i behov av ett enhetlig och 

heltäckande mått. Samhällsförändringar har en påverkan på psykisk ohälsa (Wasserman & 

Nilunger-Mannheimer, 2012) och kan påverkat datamaterialet då Sverige under 2010 befann 

sig i en annan ekonomisk och politiskt situation än idag. Vilket utgör en begränsning till hur 

resultatet kan generaliseras till dagens Sverige.   
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Resultatet bekräftar hypotes fem (H5), att trots likvärdig mängd kapital upplever kvinnor 

psykisk ohälsa i högre grad än män. En svaghet i resultatet är att det inte fanns några belägg 

för att kapitalformerna förklarar könsskillnader. Könsskillnader råder i många delar av 

samhällen och kan även urskiljas genom studiens resultat. Trots att män har lägre utbildning 

och i lägre utsträckning deltar i kulturella aktiviteter upplever kvinnor i högre grad psykisk 

ohälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2005). Vidare hade studien en ambition att undersöka om en 

könsskillnad förelåg mellan könens kontaktnät och investering i manliga och kvinnliga 

vänner, dock exkluderades detta perspektiv till följd av tidsbrist. Denna infallsvinkel hade 

ökad den rådande kunskapen kring de rådande könsojämlikheterna. Exempelvis skulle dubbla 

könsroller, objektifiering av kvinnan, lägre tillgång till arbetspositioner och rådande 

könsdiskriminering ligga till grund. En djupare inriktning inom kön och genus hade därför 

kunnat bidra med förklaringar kring bakomliggande faktorer till den rådande könsskillnaden.  

5.1. Vidare forskning och slutsatser 

Fortsatt sociologisk hälsoforskning bör involvera att bredda studien för att kunna inkludera 

individens fysiska och allmänna hälsa. Detta för att komplettera den existerande 

hälsoforskning kring kapitalformernas påverkan av individens fysiska och psykiska hälsa. 

Baserat på studiens resultat existerar en värdefull förklaring i att inkludera samtliga 

kapitalformer. En viktig beståndsdel av kapitalformerna är dess teoretiska korrelation som 

innebär att de inte existerar utan varandra och måste sättas i relation till varandra för att ges en 

uttömmande förståelse. Kapitalformernas möjlighet till omvandling bör därför tas i åtanke vid 

framtida studier. Indikatorer som mäter intresse-, politik-, solidaritets-, religiösa-, livsstils- 

och ekonomiska föreningar inkluderas för att ges ett bättre mått för socialt och kulturellt 

engagemang bör även inkluderas i en framtida studie. Förslag på vidare forskning är att 

inkludera klasstillhörighet som en bakomliggande faktor samt ett bredare könsperspektiv för 

att ges en bättre förståelse kring psykisk ohälsa. Förklaringar gällande könsskillnader som är 

värda att undersöka skulle exempelvis kunna vara påverkan av dubbelroller, arbetsmarknaden 

och övriga sociala krav. Genom tidigare forskning (Socialstyrelsen, 2009; Socialstyrelsen, 

2015) samt uppmärksammade tendenser i datamaterialet urskiljs en trend att yngre kvinnor 

upplever mer psykisk ohälsa än övriga grupper. En framtida studie som inkluderar individer 

under 19 år samt inkluderar ett könsperspektiv skulle vara av intresse för att se hur långt 

trenden fortsätter och se om orsakerna skiljer sig mellan yngre och äldre. Primär data bör även 

insamlas för att möjliggöra applicering av mer inriktade frågor i relation till studiens syfte. 
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Vilket skulle kunnat påverkat studiens genomförande i aspekter av validiteten och 

reliabiliteten och gett upphov till ett större internt och externt bortfall. 

Avslutningsvis kan det konstateras att studiens frågeställningar besvarades då resultaten 

påvisade ett negativt samband mellan kapitalformerna och psykisk ohälsa. En individ med 

höga nivåer av samtliga kapital har lägre odds att lida av psykisk ohälsa. En könsojämlikhet 

kunde urskiljas som påvisade att kvinnor har högre odds för att lida av psykisk ohälsa än män. 

Studiens syfte uppnåddes delvis då Bourdieus kapitalformer erhöll statistiskt signifikanta 

värden, det är dock troligt att fler okända faktorer ligger till grund för den psykiska ohälsan 

och ytterligare forskning krävs för att erhålla en djupare förståelse. 
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