
 

Sociologiska Institutionen 

Kandidatuppsats i sociologi, 15 h.p. 

Höstterminen 2015  

Handledare: Ryszard Szulkin 

 

 

                                        

Hur påverkas 

fritidsaktiviteter av 

socioekonomiska 

faktorer? 

En studie om sambandet mellan 

fritidsaktiviteter och individers utbildning, 

klass och lön 

Chanelle Benhabara och Milan Ilic



 

 

Sammanfattning 

Uppsatsen avser att undersöka hur människors socioekonomiska faktorer (utbildning, 

klass och lön) påverkar deras val av fritidsaktiviteter (kultur, nöje och utomhus) samt att 

redogöra för rimliga orsaksförklaringar till varför aktiviteterna företräds av socialt och 

ekonomiskt homogena grupper. Ett generellt antagande är att valet baseras på 

aktiviteternas kostnader, vilka begränsar eller möjliggör deltaganden. Emellertid 

representeras fritidsaktiviteterna inte av ”välbärgade” individer varmed ekonomiskt 

kapital inte utgör en tillräcklig orsaksförklaring. Av den anledningen undersöks även 

individernas klass och utbildning med hänsyn till andra kontrollfaktorer (ålder, kön och 

region). 

 

För att beskriva hur de olika faktorerna påverkar människors val av fritidsaktivitet utgår 

studien ifrån Pierre Bourdieus teori om kulturellt kapital. Den förklarar hur effekten av 

klasstillhörighet och utbildningsnivå bildar särskilda konsumtionsvanor bland sociala 

grupper. Bourdieu menar att individer som bär på kulturellt kapital besitter liknande 

preferenser, smaker och habitus. Därmed skapas gemensamma konsumtionsmönster och 

homogena fritidsaktiviteter.  

 

Med hänsyn till teori och tidigare forskning genomförs studien deduktivt enligt 

kvantitativ metod. Från det riksrepresentativa datamaterialet LNU 2010 undersöks 

sambanden mellan faktorerna och aktiviteterna i multivariata regressionsanalyser. Av 

resultaten framgår att lön har inverkan på deltagande i kultur- och utomhusaktiviteter 

men som förklarar en relativt begränsad del av det totala deltagandet. Istället har 

utbildning och klass högre positiva effekter på kulturaktiviteter. Det ekonomiska 

kapitalets starkaste effekt är på utomhusaktiviteter då både utbildning och klass förlorar 

signifikans. I nöjesaktiviteter minskar samtliga faktorernas inflytande.  

 

Nyckelord 

Fritidsaktiviter, socioekonomiska faktorer, utbildning, klass, lön, Bourdieu, habitus, 

smak, kulturellt och ekonomiskt kapital. 
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1. Inledning 

Skillnader i fritidsaktiviteter mellan socioekonomiskt starka och svaga personer har studerats 

inom samhällsvetenskapliga ämnen tidigare (se exempelvis Jönsson 1993, Månson 2007 och 

Tåhlin 1985). Tidigare forskningar visar att olika socioekonomiska grupper föredrar olika 

fritidsaktiviteter, vilket leder till aktiviteternas homogenitet och därmed samhällskiktningar. 

Kulturella aktiviteter utförs i hög grad av personer med högt kulturellt kapital medan personer 

med lägre kulturellt kapital väljer att delta i andra fritidsaktiviteter. En naturlig följdreflektion 

är om alla fritidsaktiviteter är tillgängliga för alla. Somliga forskare anser att individers 

socioekonomiska faktorer har effekt på valet av aktivitet. Andra hävdar att människors 

värderingar (habitus, smaker, livsstilar) begränsar eller möjliggör deltagandet.  

 

Sociologen Pierre Bourdieu anser att det kulturella kapitalet, som fås via inlärning eller arv, 

påverkar individers värderingar som därmed styr deras handlingar såsom konsumtionsvanor 

(Bourdieu, 1984:214-217). Bourdieu menar även att valet av aktivitet är en klassmarkering av 

högre klasser som vill bevara sina positioner och avgränsa sig från lägre klasser (se Broady & 

Lundgren 1984, Giddens, 2003, Wright 1997 och Østerberg 2000). Men eftersom människor 

kan byta klass och anskaffa utbildning eller pengar är det svårt att förstå varför individerna 

väljer samma fritidsaktiviteter som sin socioekonomiska grupp. Med denna bakgrund inriktar 

sig uppsatsen på att studera individers deltagande i tre olika typer av aktiviteter: kultur-, 

nöjes- och utomhusaktiviteter i förhållande till utbildning, klass och månadslön. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är således att närmare undersöka hur val av fritidsaktivitet påverkas av 

individers socioekonomiska faktorer. För att besvara syftet är frågeställningarna: 

 Hur skiljer sig individers deltagande i fritidsaktiviteter med avseende på deras 

utbildning, klass och lön?  

 Hur påverkar utbildning, klass och lön på detta deltagande?  
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2. Teori 

I detta avsnitt kommer vi att presentera relevanta teorier som förklarar varför människor väljer 

olika fritidsaktiviteter. Teorierna beskriver hur diverse faktorer påverkar människors smaker 

och preferenser som leder till olika aktivitetsdeltagande. Avsnittet avslutas med teorier som 

ser val av fritidsaktivitet som ett ”fritt val” befriad från utbildningens och klassens inverkan.  

2.1 Övergripande beskrivning 

Studien utgår ifrån Pierre Bourdieus teori om klassbegreppet. Enligt Bourdieus strukturella 

perspektiv är individernas handlingar alltid sociala och kollektiva till sin karaktär (Boglind 

m.fl., 2014:406). ”Individernas handlingar” är en bred och delvis abstrakt mening som 

innefattar bland annat konsumtion. Enligt Bourdieu ska undersökningar om konsumtion inte 

fokusera på relationen mellan konsumenter och produkter utan på faktorer som påverkar 

individers konsumtionsval. 

 

Istället för den abstrakta relationen mellan å ena sidan konsumenter … å andra sidan produkter ..bör 

sociologen studera en annan relation: den mellan å ena sidan olika  smaker, vilka med nödvändighet 

varierar med de ekonomiska och sociala villkoren  för sin framställning, och å andra sidan 

produkterna, till vilka dessa smaker tilldelar  skilda sociala identiteter (Bourdieu, Kultursociologiska 

texter, 1993:249-250). 

 

Dessa faktorer har sina grunder i olika kapitalformer. För Bourdieu är de två viktigaste 

kapitalformerna i dagens samhälle det kulturella och det ekonomiska kapitalet (Boglind m.fl., 

2014:373). Båda dessa kapitalformer påverkar konsumenternas val men inte på samma sätt. 

Det kulturella kapitalet, till skillnad från det ekonomiska, betraktas särkilt utmärkande och 

avgörande för individernas konsumtionsval. Det kulturella kapitalet fås genom individernas 

utbildningsnivå och sociala position dvs. deras klasstillhörighet.  

 

Konsumtionsval eller val av fritidsaktiviteter används också som uteslutningsmedel av högre 

klasser. Det betyder att de högre klasserna tillämpar sina konsumtioner som metod för att 

markera och bevara sina hierarkiska ställningar samt avgränsa sig mot övriga klasser. Denna 

”avgränsning” kan inte fullständigt utesluta de lägre klasserna. Det beror på att de lägre 
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klasserna också kan välja samma fritidsaktiviteter, exempelvis opera och teater, som de högre 

klasserna och därmed överträda barriärerna.  

2.2 Kulturellt kapital  

Enligt Bourdieu har det kulturella kapitalet en större inverkan på individers konsumtionsvanor 

än det ekonomiska kapitalet. En del av det kulturella kapitalet ärvs från familjen, föräldrar till 

barn, och en del skapas genom utbildningen. Genom utbildningsprogram definierar 

utbildningssystemet vad som är legitimt eller icke-legitimt. Utbildningssystemet definierar 

även vad som är en allmän accepterad kultur eller formell kultur inom olika universitet och 

institutioner. Å andra sidan definieras också motsatserna icke-kultur eller informell kultur. 

 

Dessa definitioner skapas av kulturellt kapital, som främst erhålls via utbildning och klass, 

och som präglar individernas preferenser. Vid förklaring av individernas preferenser använder 

Bourdieu begrepp som smak och habitus. Den personliga smaken är en produkt av sociala 

omständigheter och den utvecklas med tiden. Likaså formas habitus av sociala miljöer som 

"lär" individen att agera och förhålla sig i olika situationer. Han menar att människor 

medvetet respektive icke-medvetet gör strategiska val i syfte att positionera sig i det sociala 

rummet och därför uppstår skillnader i deras handlingsmönster (Boglind m.fl., 2014:406-407). 

 

För att kunna skilja och bevara gränser i det sociala rummet, använder utbildningssystemet 

olika titlar. Med hjälp av titlarna skapas en klass av individer som är hierarkiskt medvetna. 

Dessa individer kallar Bourdieu för ”akademisk aristokrati”. Denna elit bevarar och åter-

skapar formella kulturen som till skillnad från informella kulturen är accepterad. Akademiska 

eliten demonstrerar, bevarar och återskapar sin formella kulturtillhörighet genom bl.a. kultur-

konsumtion. De så kallade "kulturaktiviteter" som dominanta klassen tenderar att delta i är: 

teaterbesök, bokläsning, studiecirkel och musicera eller sjunga i kör. Dessa aktiviteter utförs 

inte av lågutbildade vars konsumtionsvanor skiljer sig från högutbildade (Bourdieu, 1984:14). 

2.3 Klass  

Kulturellt kapital kan också uppnås genom klasstillhörighet eftersom värderingar, såsom smak 

och habitus, formar klassers typiska livsstilar, handlingar och konsumtionsvanor. Detta enligt 

Bourdieu som menar att individers handlingar är produkter av klassers värderingar. Eftersom 
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smaker och habitus skiljer sig mellan klasser kommer slutligen valet av fritidsaktivitet att 

skilja sig mellan klasser. Högre klasser väljer exempelvis att delta på kulturaktiviteter medan 

lägre klasser inte är lika kulturorienterade. Vidare besöker arbetarklassen teater och opera 

färre gånger än högre tjänstemän även om priserna sänks. Alltså handlar skillnaden i valet inte 

om ekonomiskt kapital utan om kulturellt kapital. Kulturell livsstil har med smak och habitus 

att göra, vilket vanligtvis besitts genom arv. Att hamna i en rik eller förmögen klass betyder 

inte att en individ kommer börja delta på kulturaktiviteter per automatik. För att preferera 

kulturaktiviteter krävs det mer än ekonomiskt kapital (Bourdieu, 1984:374).  

 

Att ha en miljon gör i sig själv inte att en kan leva som en miljonär; och för nykomlingar tar det 

generellt sätt en lång tid att lära sig att vad de ser som klandervärt slöseri, i deras nya tillstånd är, 

nödvändiga utgifter (egen översättning från Bourdieu, 1984:374).  

 

Utöver klassers gemensamma habitus och smak finns ett annat fenomen som orsakar 

människors kulturella deltaganden. Det fenomenet kallar Bourdieu för "closure" som innebär 

uteslutning. Bourdieu hävdar att högre klasser använder dolda medel, såsom konsumtion, 

socialisation och familjetraditioner, i syfte att bevara sin position i den sociala hierarkin. 

Genom konsumtion kan de högre klasserna avgränsa sig mot andra klasser och samtidigt 

markera och befästa sin ställning. Detta sker genom att de högre klasserna producerar 

kulturvanor som blir allmänt accepterade, naturligt betraktade och icke-ifrågasatta av 

omgivningen. Denna avgränsning baseras vanligen på högre klassens berikade kunskap om 

den kulturella sfären. Kunskapen om och känslan för kultur är främst ärftlig men kan även 

vara medvetet inlärd. Klassernas medvetna användning av medel leder slutligen till 

klassreproduktion samt avgränsning mot andra klasser (ibid:214). 

 

Bourdieu beskriver tre sätt och medel som används för att utesluta lägre klasser. Det första 

sättet handlar om konsumtion och kallas "snobbism" vilket innebär att "högre klasser" 

föraktar lägre klassers sätt att konsumera. Istället betraktar de sina egna konsumtionsvanor 

överlägsna och godtyckliga. De högre klassernas konsumtionssmak beträffande mat, kläder, 

heminredning, fritidsaktiviteter, etc. blir normer som accepteras i samhället. Eftersom smaken 

ärvs inom familjer underlättas livssituationer som exempelvis jobbintervjuer för barn som 

tillhör högre klasser. På så vis separeras högre och lägre klasser via konsumtion.  
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Det andra medlet som används för utestängning av lägre klasser är överföring av tyst kunskap 

och kunskap generellt. Den tysta kunskapen påverkar individens sätt att resonera och värdera 

vilket bl.a. bidrar till bättre resultat i skolan. Denna kunskapsform kan utvecklas genom 

läsning och resor. Generell kunskap fås exempelvis genom ägandet av dator, eget hem och 

andra tillgångar som underlättar framgång. De klasser som äger liknande tillgångar har bättre 

förutsättningar att få högre betyg i skolan än de som inte har dessa.  

 

Ett tredje sätt att avgränsa sig från lägre klasser är genom information. De högre klasserna har 

mer tillgång till viktig samhällsinformation än de lägre klasserna eftersom de sitter i högre 

positioner i hierarkin och i det sociala rummet. Därför kan de sprida information till sina barn 

som därmed blir "medlemmar" i de högre klasserna. Informationsflödet underlättar deras 

livsstilar så att de kan orientera sig i samhället och enklare hittar jobb, hem och resor. Genom 

dessa processer och medel skapar högre klasser social utestängning mot lägre klasser (ibid). 

2.4 Ekonomiskt kapital 

Utöver det kulturella kapitalets inverkan på individers konsumtionsvanor presenterar 

Bourdieu det ekonomiska kapitalet. Bourdieus skriver i sin studie, som gjordes  i Frankrike, 

att ett begränsat antal familjer och maktgrupper har kontroll över det ekonomiska kapitalet 

som bevaras och reproduceras genom elitskolor, släktskap och sociala bakgrunder. Bärarna av 

det ekonomiska kapitalet är bl.a. industriledare, direktörer och hög positionerade individer 

inom industrin. Dessa kallar Bourdieu för den ekonomiska eliten.  

 

Individer som tillhör den ekonomiska eliten har gått i samma elitskolor som bärarna av det 

kulturella kapitalet såsom professorer, konstnärer och författare. Trots inskolningen har den 

ekonomiska eliten mindre av det kulturella kapitalet men mer av det ekonomiska (Boglind 

m.fl., 2014:400). Detta kan delvis förklaras med den ekonomiska elitens professionella karriär 

efter utbildningen som skiljer sig från den kulturella elitens professionella karriär efter 

utbildningen. I brist på kulturellt kapital har ekonomiska eliten inte samma smak som den 

kulturella eliten. Smaken är ett privilegium för den kulturella eliten och kan inte besittas 

baserat på ekonomiska kapital tillgångar. 
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iaktta att det inte är lägre eller högre inkomsten utan smaken, smaken för den nödvändiga eller 

smaken för lyxen, som styr de praktiker som objektivt kombineras med visa inkomster (Boglind, 

2014:401). 

 

Den andel ekonomisk kapital som människor besitter avspeglas på deras val av fritidsaktivitet. 

Den ekonomiska och den kulturella eliten kommer inte att ”välja” samma fritidsaktivitet 

eftersom dem inte har samma preferenser. Den kulturella eliten kommer antagligen att välja 

kulturellt karaktäriserade aktiviteter såsom teater och opera medan den ekonomiska eliten 

istället kommer att välja mer ekonomiskt karaktäriserade fritidsaktiviteter ex. fiska och jaga. 

2.5 Postmodernistiska teorier 

Bourdieus teorier om handlingarnas sociala och kollektiva karaktär står i kontrast till olika 

postmodernistiska teorier. Istället antar de att dagens moderna samhälle har ingått en fas där 

klass inte har en viktig betydande roll i människors liv och handlingar. En av dessa 

postmoderna teorier är Becks (1992) teori om rikssamhällets utveckling. Enligt teorin 

kommer globaliseringen och den tekniska utvecklingen, som sker i dagens samhälle, 

långsiktigt att avskaffa klassamhället.  

 

Maktpositioner i framtida samhällen kommer att besittas av de som har vetenskaplig och 

teknologisk kunskap. Det innebär att klasstillhörighetens påverkan på människors livsstilar 

och handlingar kommer att minska. Vidare kommer människor att bli mer och mer 

individualistiska. Denna process kallar Beck för individualiseringsprocessen. Den medför att 

människor själva kommer att bestämma om sina vardagshandlingar oberoende av 

klasstillhörighet och andra faktorer (Beck, 1992:92).  

 

I Becks teori framgår det inte på vilket sätt maktpositioner i ”framtidens klasser” kommer att 

prägla människors konsumtionsvanor. Detta kan ifrågasättas eftersom den maktstruktur som 

än idag grundar sig på klasstillhörighet troligtvis inte kommer att försvinna inom en snar 

framtid. Då klass är trög föränderlig och fortfarande relevant kan teorin om risksamhällets 

utveckling verka underskatta klassens makt och oändlighet.  
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3. Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras tre svenska och två internationella empiriska studier om 

konsumtion. Studiernas centrala orsakförklaringar står som rubriker över varje forskning. 

Gemensamt för alla dessa studier är att de påvisar hur faktorer som utbildning, klass och 

inkomst påverkar människors val av fritidsaktivitet.  

3.1 Utbildning och kön 

Gerry Veenstra (2010) genomförde en kvantitativ studie av kulturell konsumtion i det 

kanadensiska samhället, med utgångspunkt i Bourdieus teori om det sociala rummet. Veenstra 

definierar individerna i det högre sociala rummet som högutbildade och höginkomsttagare 

medan individerna i det lägre sociala rummet beskrivs som lågutbildade och 

låginkomsttagare. Hans syfte är att undersöka sambandet mellan de ekonomiska och kulturella 

kapitalformerna i förhållande till kulturella sedvanor. Med kulturella sedvanor menas 

deltagande i konstnärliga verksamheter (dvs. fotografi, måleri, skulptur, hantverk, sång, och 

musikinstrument spelning) och deltagande i kulturella föreställningar (dvs. teater, opera, 

körsång, dans, pop- och klassisk musik) (Veenstra, 2010:91). 

 

Veenstras studie visar att utbildningsnivån har en påverkan på valet av fritidsaktiviteter 

eftersom högutbildade individer besöker teater, konstgallerier och historiska platser i större 

skala. Högre utbildade och rika människor är, nästan utan undantag, mer benägna att engagera 

sig i föreställningar, kulturella praktiker och mediakonsumtioner, jämfört med de lägre 

utbildade och fattiga individerna. Veenstra menar att de högre klassernas kulturaktiviteter, 

dvs. highbrow, innefattar dans, kör, opera, teaterföreställningar och deltagande i kulturella 

eller konstnärliga festivaler eller uppträdanden. Definitionen av de lägre klassernas 

kulturaktiviteter, dvs. lowbrow, är mer komplexa eftersom individerna saknar eller deltar 

sällan i kulturaktiviteterna, med undantag för TV-tittandet som alla klasser gör. Trots 

kulturaktiviteternas samband med ekonomiskt kapital och utbildningsnivå, kan studien inte 

avslöja de lägre klassernas typiska kulturella sedvanor (ibid:103-105). 

 

Erik Bihagen (2000) analyserar hur bl.a. kön, ålder och utbildning påverkar kulturkonsumtion 

i Sverige. Den kulturella konsumtionen delas in i finkultur (dvs. museum, konsert och balett) 
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och icke-intellektuell kultur (fritidsaktiviteter och TV-tittande). Inom fritidsaktiviteter 

innefattas restaurang-, pub- och biobesök medan TV-tittandet i sin tur omfattar nyheter, 

dokumentärer, sport etc. (Bihagen, 2000:332). Resultatet visar att majoriteten av ”finkultur 

konsumenter” är kvinnor till skillnad från män som överrepresenterar ”icke-intellektuella 

aktiviteter”. Dessa kvinnor är vanligtvis yngre, högutbildade, höginkomsttagare och egen 

företagare. Bihagen är främst fokuserad på kön som förklaringsfaktor på kulturkonsumtion. 

Trots att studien framställer kön som en viktig påverkningsfaktor för kulturkonsumtion, 

utesluter den inte andra faktorer som klass, utbildning, inkomst och ålder. 

3.2 Klass och inkomst 

Klassbegreppets relevans och plats i dagens postmoderna samhälle har diskuterats flitigt då 

vissa anser att begreppet är dött och ersatt av andra faktorer än individers positioner, i 

förhållande till produktionsmedlen, som avgörande för samhällets stratifiering. Istället 

framförs status och prestige som avgörande faktorer vilka synliggörs genom individers 

konsumtion. Kritiker mot klassbegreppet menar att dagens samhälle präglas av flera förmögna 

människor än tidigare och att konsumtionsbeteenden inte längre kan kopplas till klass. Vidare 

menar de att dominerade positioner inte kan ärvas som förr eftersom vi alltmer ingår 

individualiseringsprocesser. Därmed förlorar kollektivistiska tankar sin relevans, vilka annars 

är starkt förknippade med klass (Pakulski & Waters 1996). Diskussionen har fortsatt av 

Crompton (1998) som hävdar att klassiska beskrivningar inte tar hänsyn till kulturella och 

statusmässiga faktorer, vilka inte behöver utesluta produktionshierarkin. Istället förespråkar 

hon en kombination av ekonomiska och kulturella statuselement i klassbegreppet som hon 

menar är komplext men inte dött (Crompton, 1998).  

 

Även Bihagen (1999) använder sig av klassbegreppet i sin studie
1
 där han mäter klass genom 

individernas yrken dvs. förhållanden till produktionsmedlen. Liksom tidigare nämnda forskare 

menar Bihagen att klass visas genom konsumtion. Därför undersöker han hur högre och lägre 

klasser spenderar sina inkomster på kulturella fritidsaktiviteter. Studien baseras på två 

hypoteser: konsumtion är den högre klassens medel för att utesluta de lägre klasserna (H1) 

och konsumtion är en produkt av klasskultur (H2). Den första hypotesen utgår ifrån idén om 

att den högre klassen deltar i specifika kulturella fritidsaktiviteter, som teater och opera, i 

                                                 

1 How do Classes Make Use of Their Incomes? (1999) 
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syfte att distansera sig från de lägre klasserna som inte har ekonomiskt eller kulturellt kapital. 

Den andra hypotesen utgår ifrån Bourdieus teori och ser konsumtion som en produkt av 

klasstillhörigheten där varje klass (med hänsyn till smak, habitus och andra värderingar) 

formar sina konsumtionsvanor.  

 

Efter Bihagens test av båda hypoteserna visade resultatet stöd för att kulturkonsumtion skiljer 

sig åt mellan klasserna. De högre klasserna (högre tjänstemän) spenderar främst sina 

inkomster på kulturella aktiviteter (teaterbesök, biobesök), personlig utseende (frisör, 

kosmetik) och utomhusaktiviteter (resor, sportaktiviteter). Tjänstemän på mellannivå och 

lägre tjänstemän spenderar vanligen sina inkomster på utseende (kläder, skor, väska). 

Kvalificerade och okvalificerade arbetare konsumerar generellt sätt på likadana produkter 

eller tjänster. Däremot utförs kulturaktiviteter, såsom teaterbesök, i högre grad av 

kvalificerade arbetare (Bihagen, 1999:133).
2
  

3.3 Konsumtion och identitet 

Wilska (2002) analyserar vilken roll konsumtion har i identitetsskapande processer hos 

konsumenter i Finland. I studien används Bourdieus bok ”Distinktion” (1984) som teoretisk 

utgångspunkt. Enligt Bourdieu styrs individen av den sociala identiteten. Den sociala 

identiteten avspeglas i vardagslivet genom symboler och tecken. Dessa symboler och tecken 

kan  gestaltas via konsumtion och fritidsaktiviteter. Wilska fokuserar istället på individers 

konsumtion, livsstilar och attityder ur Bourdieus idéer om symboler och tecken (Wilska, 

2002:198). Resultatet visar att de flesta finländska konsumenterna inte ser konsumtion som en 

viktig del av deras identitet. Socioekonomiska och demografiska faktorer som klass, inkomst, 

kön och ålder har starka effekter på konsumtion och livsstil (ibid:195).   

 

                                                 

2 Även i det här fallet uppstår problem med att särskilja eventuella effekter av klass från andra centrala 

faktorer som utbildning och inkomst. I den empiriska analysen studeras dessa effekter dels separata och 

dels i en gemensam multivariat analys. 
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3.4 Olika förklaringsfaktorer 

Ytterligare en studie vars resultat ligger i linje med våra hypoteser är Daniel Brodéns (2013) 

rapport om fritidsaktiviteter.
3
 Han testade flera potentiella förklaringsfaktorer till varför 

individer väljer som de gör bl.a. klass (yrke), utbildning, inkomst, ålder, kön och region. För 

att besvara frågan undersökte Brodén varje förklaringsfaktor i relation till individernas val av 

kulturaktiviteter såsom: bio, teater, museum, konstutställning, studiecirkel, bokläsning, 

biblioteksbesök, dansföreställning, musikalföreställning och musikinstrument spelning.  

 

Ett av de viktiga resultaten i Brodéns rapport är att individens klasstillhörighet är en central 

förklaringsfaktor när det gäller val av fritidsaktiviteter. Rapporten visar att bokläsning sker i 

mindre utsträckning hos arbetare i jämförelse med tjänstemän. Skillnaden förtydligas vid 

granskning av bokläsning per vecka, då tjänstemän läser dubbelt så mycket som arbetare.  

 

Men även Brodéns övriga förklaringsfaktorer visar samband med varför individer väljer att 

göra kulturella aktiviteter. Undersökningen av ålder visar att unga individer (mellan 16-29 år) 

oftare besöker biografer, biblioteket och andra kulturella aktiviteter som förknippas med 

ungdomsåren. Istället besöker äldre personer (65-85 år) opera och klassiska konserter. Även 

teaterbesök är populära bland äldre personer då antalet besök stiger brantare från 50-årsåldern 

jämfört med de tidigare åldrarna (Brodén, 2013:11).  

 

Undersökningen visar också att utbildning har ett tydligt samband med svenskarnas 

kulturvanor. Högutbildade är bl.a. överrepresenterade bland bio-, teater-, opera- och klassiska 

konsertbesökare. Undersökningen av kön visar en relativ liten skillnad på kulturaktiviteter 

men den främsta åtskillnaden finns bland biblioteksbesökare där 54% är kvinnor. Vidare har 

region en del av förklaringen till varför individer väljer att göra kulturella aktiviteter. 

Resultatet visar att storstadsbor är aktivare än personer från andra regioner, vilket förklaras 

bero på de övriga regionernas begränsade tillgångar till kulturaktiviteter (ibid:12).  

 

                                                 

3 Kulturvanor i Sverige 1989-2012. 



 

 11 

3.1.1 Hypoteser 

Avsnitten teori och tidigare forskning har skildrat teoretiska kunskaper om olika faktorers 

inverkan på människors val av fritidsaktivitet, vilka låg till grund för vårt utvecklande av 

hypoteser. De socioekonomiska faktorerna bidrog till hypoteser om klass, kulturellt och 

ekonomiskt kapital. Sammanlagt bildades fyra hypoteser (H1, H2, H3, H4). Dessa hypoteser 

ska testas och redovisas i resultatavsnittet och därefter analyseras i diskussionsavsnittet. 

 

- Det kulturella kapitalet, som fås genom utbildning och klass, har en betydelsefull effekt på 

deltagandet i kulturaktiviteter (H1). 

 

- Det kulturella kapitalet har mindre inverkan på deltagandet i nöjesaktiviteter än i 

kulturaktiviteter (H2).  

 

- Det kulturella kapitalet har minst påverkan på deltagandet i utomhusaktiviteter, jämfört 

med nöjes- och kulturaktiviteter (H3).  

 

- Det ekonomiska kapitalet har en betydelsefull effekt på deltagandet i kulturaktiviteter och i 

utomhusaktiviteter (H4). 

4. Metod 

Denna uppsats är skriven enligt en kvantitativ metod med en klassisk vetenskaplig deduktiv 

ansats. Det betyder att studien utgår ifrån referensramarna teori och tidigare forskning, 

varefter hypoteser formuleras. Dessa hypoteser testas mot ett datamaterial (se nedan). 

Datamaterialet som används i uppsatsen är representativt för den vuxna befolkningen i 

Sverige vilket gör att resultaten kan generaliseras till populationen som bor i landet.  

 

För att beskriva samhällsfenomenet att gå på kulturella fritidsaktiviteter använder vi en 

statistisk teknik så kallad multipel regressionsanalys. En multipel regressionsanalys är 

lämplig att använda i de fall där det finns en beroende variabel och flera oberoende variabler. 

Resultaten visar effekter av de oberoende variablerna på den beroende variabeln samt andelen 

förklarad varians i den beroende variabeln (Hedström, 2003:95).  

 

I vår studie kommer vi att använda tre beroende variabler: kulturaktiviteter, nöjesaktiviteter 

och utomhusaktiviteter som kommer att analyseras i separata multipla regressionsmodeller. 
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Våra oberoende variabler är: socialklass, utbildning och månadslön efter skatt. I modellerna 

använder vi även några centrala kontrollvariabler som är viktiga att studera i sammahanget: 

ålder, kön och region.  

4.1 Data 

Det datamaterial som används i vår studie är från Levnadsnivåundersökningen (LNU, 2010) 

som samlades in av Statistiska centralbyrån på uppdrag av SOFI
4
 i flera omgångar sedan år 

1968.
5
 Syftet med LNU undersökningar är att analysera levnadsförhållanden och dess 

utveckling i Sverige. Det totala urvalet är 4415 personer år 2010. Data samlades in under 

perioden april 2010 till juni 2011 genom besöksintervju där informanterna fick fylla i ett 

elektroniskt formulär (ibid:9). Svarsandelen från intervjuerna och postenkäterna omfattade 

tillsammans 72% (LNU Teknisk Rapport 2010:12-14).  

4.2 Beroende variabler 

För att kunna undersöka vad människor gör på sin fritid har vi valt ut nio aktiviteter: fiska 

eller jaga, biobesök, teaterbesök, restaurangbesök, dans, bokläsning, studiecirkel, musicera 

eller sjunga i kör och motionsaktiviteter. Samtliga intervjupersoner fick svara på frågor om de 

brukar delta/utföra någon av dessa aktiviteter. Variablernas svarsalternativ har kodats om till 

"0=nej” och "1=ja” eftersom vissa variabler innehöll flera svarsalternativ (t.ex. ja sällan, ja 

ibland, ja ofta) medan andra hade endast "ja" och "nej" svar. Avsikten är att redovisa vilka 

sysslor individerna ägnar sig åt på fritiden.
6
  

 

Eftersom alla fritidsaktiviteter har gjorts om till dikotoma variabler kan de endast anta värden 

mellan 0-1. Men vid addering i kommande modeller kan kulturaktiviteter, som innehåller fyra 

aktiviteter, tillsammans anta värden mellan 0-4. Nöjesaktiviteter kan anta värden mellan 0-3 

eftersom de innehåller tre aktiviteter. Vidare kan utomhusaktiviteter anta värden mellan 0-2. 

                                                 

4 Institutet för social forskning på Stockholms universitet. 

5 Tidigare levnadsnivåundersökningar har gjorts år 1968, 1974, 1981, 1991 och 2000. 

6 Alla frågor är formulerade Brukar du göra något av följande som fritidsaktiviteter? Förutom motionsaktivitet 

där frågan istället är formulerad Utövar du någon motions- frilufts- eller idrottsverksamhet, t.ex. 

långpromenader?  
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Därför kommer modell 1, med kulturaktiviteter som beroende variabel, att visa hur klass, 

utbildning och månadslön efter skatt antar värden mellan 0-4. 

 

Fritidsaktiviteterna (se tabell 1) delas in i tre kategorier; kulturaktiviteter som innefattar 

teaterbesök (konsert, museum, utställning), deltagande i studiecirklar (kurser), spela 

musikinstrument (sjunga i kör) samt bokläsning. Nöjesaktiviteter innefattar dans, bio och 

restaurang. Därefter innefattar utomhusaktiviteter fiske eller jakt och motion (friluftsport och 

idrott). Denna uppdelning baseras på Tåhlins (1984) gruppering av fritidsaktiviteter.
7
  

 

Tabell 1. Fritidsaktiviteters variabelfördelning  

Kulturaktiviteter Nöjesaktiviteter Utomhusaktiviteter 

Teaterbesök Biobesök Fiska eller jaga  

Bokläsning  Dans Motionsaktiviteter 

Studiecirkel Restaurangbesök  

Musicera eller sjunga i kör   

4.3 Oberoende variabler 

De huvudsakliga oberoende variablerna i studien är klass, utbildning och månadslön efter 

skatt. Dessa ska undersökas i relation till de benämnda fritidsaktiviteterna. Först i en 

grundläggande modell där sambandet mellan kulturaktiviteter och varje oberoende variabel 

redovisas. Därefter genom en multipel regressionsanalys som innefattar dummyvariabler samt 

kontrollvariabler (mer utförlig beskrivning återfinns i ”regressionsmodeller”-avsnittet). Denna 

process görs med avsikt att analysera hur variablernas värden skiljer sig i andel förklarad 

varians av fritidsaktiviteter när de övriga oberoende variablerna adderas i modellerna. 

4.3.1 Klass 

Egen socioekonomisk grupp  är namnet på den ursprungliga variabeln som vi använder för att 

skapa en ny variabel klass. Den ursprungliga variabeln innefattar följande 18 kategorier:
8
  

Ej facklärda arb (varuproduktion),  Lägre tjänstemän,  Ensamföretagare, 

                                                 

7 Tåhlins indelning baseras i sin tur på en faktoranalys utförd på LNU 1981. 

8 För rangordning: läs uppifrån och nedåt. Börja från vänster spalt, därefter mitten, och sist höger.  
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Ej facklärda arb (produktion),  Arbetsledare (över tjm), Företagare 1-9 anställda, 

Facklärda arb (varuproduktion),  Tjänstemän på mellannivå,  Företagare 10-19 anställda, 

Facklärda arb (produktion),   Högre tjänstemän,  Företagare 20+ anställda, 

Lägre okvalificerade tjänstemän,  Högre tjm (led.befattning),  Företagare (okänd storlek), 

Förmän (över arbetare),   Fritt yrke (akademiker),  Lantbrukare (okänd strl). 
9
 

 

Vi skapar en ny klass variabel av den ursprungliga variabeln genom att först exkludera 

kategorier som saknar "månadslön efter skatt" dvs. variabeln som vi använder för att räkna på 

individernas ekonomiska kapital.
10

 De kategorier som utesluts i klassvariabeln är: fritt yrke 

(akademiker), företagare och lantbrukare eftersom deras inkomster saknas i datan. Vidare 

fördelas variabeln i olika kategorier grundade på socioekonomisk indelning (SEI). SEI är en 

klassifikation som presenterar den hierarkiska strukturen i samhället baserat på individens 

yrke dvs. position på arbetsmarknaden (SEI, 1982:9).  

 

Vi använder oss av samma modell som SEI vid klassificeringen av yrken. Dessa är indelade i 

fem olika kategorier: 0-okvalificerade arbetare (ex. industri), 1-kvalificerade arbetare, 2-

lägre tjänstemän (ex. sekreterare), 3-tjänstemän på mellan nivå (ex. lägre chefer, 

administratörer, högre tekniker) och 4-högre tjänstemän (ex. högre chefer). Klassvariabeln 

omvandlas till en serie så kallade dummyvariabler där "okvalificerade arbetare" används som 

referenskategori i analyserna. 

4.3.2 Utbildningsnivå 

Variabeln utbildningsnivå har omvandlats till en serie dummyvariabler: 0-grundskole-

utbildning (sammantaget grundskola men ingen utbildning, folkskola eller motsvarande), 1-

gymnasieutbildning (yrkesinriktad och teoretisk gymnasium 3 år), 2-postgymnasial 

utbildning, 3-universitetet och forskarutbildning (högskoleexamen och forskare). Denna 

indelning grundar sig på modellen från svensk utbildningsnomenklatur 2000 (SUN) som är en 

nationell standard för klassificering av enskilda utbildningar till större grupper (SCB, 2000)
11

. 

I denna modell används "grundskoleutbildning" som referenskategori i analyserna. 

                                                 

9 "Arbetslösa, pensionärer, studenter och andra ej förvärvsarbetande har kodats efter sin senaste sysselsättning 

som varade minst 6 månader. Hemmafruar har kodats efter makens sysselsättning. Ogifta studenter under 24 

år kodas enligt föräldrarnas sysselsättning" (LNU Kodbok, 2010:35). 

10 Det hade varit önskvärt att ha tillgång till en variabel som mäter individens totala inkomst. Dock saknas 

den variabeln i LNU versionen som vi fick förfogande över. 

11 http://www.scb.se/sun, senast kontrollerat den 8 december 2015. 
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4.3.3 Månadslön efter skatt 

För att mäta individernas ekonomiska resurser kommer vi att använda variabeln månadslön 

efter skatt med svarsalternativ i en skala mellan 1 till ≥ 90.000 kronor.
12

 Denna oberoende 

variabel har logaritmerats eftersom den är snedfördelad, istället för normalfördelad. 

Logaritmering innebär att avståndet mellan värden högre upp "trycks ihop" så att resultaten 

som presenteras blir tydbara.  

4.4 Kontrollvariabler 

4.4.1 Ålder 

Kontrollvariabeln ålder är ursprungligen en kontinuerlig variabel med värden mellan 19 och 

80 år. I våra analyser har vi delat in ålder i ett system av dummyvariabler: yngre (19-29 år), 

medelålder (30-49 år) och äldre (50 till 65 år). I analyserna valdes gruppen "yngre" som 

referenskategori. Individer över 65 år har uteslutits ur analyserna eftersom dessa respondenter 

vanligtvis inte arbetar och därför saknar månadslön.
13

 

4.4.2 Kön 

Även kön kommer att användas som kontrollvariabel. Variabeln kön är dikotom och baseras 

på individernas juridiska kön. Om respondenten är en Man antas värdet 0 medan 

respondentperson Kvinna antar värdet 1. I analyserna används "Man" som referenskategori.  

4.4.3 Region 

Kontrollvariabeln region fördelas ursprungligen på följande sätt: A-region (Stockholm/ 

Södertälje, Göteborg, Malmö/Lund/Trelleborg), större städer
14

 (ex. Uppsala/Eskilstuna), 

mellanbygden
15

 (ex. Norrtälje/Heby), tätbygden
16

 (ex. Mörbylånga/Mönsterås) och 

                                                 

12 Svarsalternativen är indelade per 1000 kr från 1 till 25.000 kronor i nettolön. Därefter indelas 

svarsalternativen per 5000 kr från 25.000 till ≥ 90.000 kronor i nettolön.  

13 För liknande indelning i ålderskategorier se Brodéns studie om fritidsaktiviteter i (Brodén, 2013:19). 

14 Kriteriet för större städer är: kommuner över 90.000 invånare inom 30 km radie från centrum. 

15 Kriterierna för mellanbygden är: kommuner över 27.000 invånare och under 90.000 invånare inom 30 km 

radie från kommuncentrum, samt över 300.000 invånare inom 100 km radie från samma punkt. 

16 Kriterierna för tätbygden är: kommuner över 27.000 invånare och under 90.000 invånare inom 30 km radie 

från kommuncentrum, samt under 300.000 invånare inom 100 km radie från samma punkt. 
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glesbygden
17

 (ex. Östhammar/Kinda) (SCB 2003). Av detta skapade vi ett system av 

dummyvariabler. Till skillnad från den ursprungliga fördelningen har vi sammansatt 

mellanbygden och tätbygden. Anledningen till detta är att regionerna enskilt innehåller relativt 

få respondenter. Genom att använda de tillsammans får vi bättre jämförbara grupper i 

regressionsanalyserna. Referenskategorin som används i modellen är "A-region". 

 

Tabell 2. Svarsfrekvenser inom oberoende och kontrollvariabler 

Variabler Kategorier Procent 

Klass Okvalificerade arbetare 
Kvalificerade arbetare 
Lägre tjänstemän 
Tjänstemän på mellan nivå 
Högre tjänstemän 

20,7 

16,3 

13,8 

22,4 

15,7 

Utbildningsnivå Grundskola utbildning 
Gymnasium utbildning 
Postgymnasium utbildning 
Universitet/högskola/forskar utb. 

12,1  

48,3 

21,3 

18,2     

Logaritmerad nettolön Andelen respondenter på 

månadslön efter skatt är 2499 

personer av 4415. 

43,3 

Ålder 19 - 29 
30 - 49 
50 - 65 

18,2 

38,0 

29,4 

Kön Man 
Kvinna 

51,1 
48,9 

Region Glesbygden 
Mellan/tätbygden 
Större städer  
A - region 

5.1   
21,5 
37,8 
35,6 

 

I denna tabell presenteras de oberoende variablernas och kontrollvariablernas procentuella 

svarsfördelning per kategori. Procentandelarna baseras på varje enskild variabels "totala 

population" där andelen bortfall står för resterande del av 100%. 

                                                 

17 Kriterierna för glesbygden är: kommuner under 27.000 invånare inom 30 km radie från centrum. 
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4.5 Population, avgränsningar och bortfall 

Som vi tidigare har beskrivit används variabeln "månadslön efter skatt" som en av tre 

oberoende variabler i våra analyser. Då variabeln mäter individernas ekonomiska tillgångar 

blir endast de yrkesgrupper, som har månadslön efter skatt, relevanta att undersöka. De 

yrkesgrupper som, vid undersökningens genomförande, var icke löntagare är fritt yrke, 

lantbrukare och företagare
18

. Dessa 488 individer har vi exkluderat från det totala urvalet 

(4415) i våra analyser. Det interna bortfallet i LNU:s urval, dvs. respondenter som inte har 

angivit sina löner, uppgår till 94 personer. Den slutliga populationen av "klass", med hänsyn 

till exkludering och bortfall, består av 3.833 individer. Således kommer våra 

regressionsanalyser att utgå ifrån det sistnämnda antalet personer i variabeln "klass".  

 

En ytterligare avgränsning som har nämnts tidigare och som kopplas till "månadslön efter 

skatt" sker hos kontrollvariabeln ålder. Eftersom pensionärer över 65 år inte erhåller 

månadslön efter skatt har vi exkluderat dessa respondenter i våra analyser.
19

 Antalet uteslutna 

pensionärer (65-80 år) är 636 av det ursprungliga urvalet 4415. Således ingår 3.779 personer i 

kontrollvariabeln "ålder" som vi utgår ifrån i våra analyser. En möjlig svaghet med 

avgränsningen är att sambanden mellan 65-80 åringar och fritidsaktiviteter inte kan mätas. 

Men å andra sidan finner vi detta inte problematiskt eftersom den åldersgruppen vanligtvis 

inte är särskilt aktiv på fritiden. Argumentet kan inte bekräftas eller säkerställas eftersom 

studien är gjord på tvärsnittsdata och därför inte kan studera skillnader över tid. Tabellen 

nedan visar datamaterialets interna bortfall och den totala populationen från LNU. 

 

Tabell 3. LNU:s interna bortfall och uppsatsens avgränsning20  

Variabler Total N Bortfall Uppsatsens N Upps. avgränsning 

Klass (SEI) 4321 94 3833 488 

Utbildningsnivå 4412 3 4412 0 

Månadslön efter skatt 2499 1916 2499 0 

                                                 

18 Med företagare menas alla typer av företagare - från ensamföretagare till företagare med okänd storlek. 

19 Observera att personer under 18 år, som inte heller erhåller månadslön efter skatt, redan är exkluderade i 

LNU:s urval.  

20 Med bortfall menas antalet respondenter som LNU har selekterat bort och markerat som ”svar saknas"  

eller "ej aktuellt". 
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Ålder 4415 0 3779 636 

Kön (andel kvinnor) 2158 0 2158 0 

Region 4415 0 4415 0 

 

Tabellen visar att det interna bortfallet är lågt bland de flesta variablerna men att klass och 

månadslön efter skatt har 94 respektive 1916 bortfall. Anledningen kan tänkas vara att 

respondenterna vid intervjutillfället inte hade någon fast anställning, arbetade på varierade 

arbetsplatser och därmed hade svårt att ange sitt yrke samt månadslön efter skatt. Detta 

kommer vi att ta hänsyn till i analyserna. Beträffande avsaknaden av inkomstvariabeln i 

LNU:s datamaterial är det viktigt att poängtera att denna uppsats, till skillnad från många 

andra studier, inte mäter respondenternas ekonomiska tillstånd via inkomst. Då flertalet 

individer vet sina inkomster bättre än sina månadslöner efter skatt, kan även detta vara en av 

orsakerna till bortfallet. 

4.6 Regressionsanalys 

I uppsatsen använder vi oss av multivariat linjär regressionsanalys som är lämpligt när det 

finns fler än en oberoende variabel. I detta fall finns tre oberoende variabler (klass, utbildning 

och månadslön efter skatt) samt tre kontrollvariabler (ålder, kön och region) som undersöks i 

regressionsmodeller. Regressionskoefficienten (b-värde) tolkas i denna typ av analys som den 

genomsnittliga förändring i Y (den beroende variabeln) när X1 (den oberoende variabeln) 

förändras med en enhet, medan alla övriga oberoende variabler hålls konstanta (Edling och 

Hedström, 2003:95). 

 

Determinationskoefficienten R2 är ett mått som visar hur stor andel av variansen hos den 

beroende variabeln som förklaras av den oberoende variabeln (ibid). I vår analys visar R2-

värdet hur stor andel de oberoende variablerna förklarar variansen i fritidsaktiviteterna 

(kultur-, nöjes- och utomhusaktiviteter). Detta värde tenderar att öka när antalet relevanta 

oberoende variabler tillsätts i regressionsmodellerna eftersom de kan bidra med en andel 

förklaring av variansen. Måttet anger även hur väl de olika modellerna, med olika oberoende 

variabler, förklarar sambandet mellan våra oberoende och beroende variabler.   
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Alla analysernas resultat har signifikanstestats. P-värdet i regressionstabellerna visar hur stor 

risken är att vi förkastar en sann nollhypotes. Ett p-värde under 0,05 betyder att risken för att 

hitta ett samband, mellan den oberoende och beroende variabeln, som inte existerar i 

populationen (dvs. göra ett Typ I-fel) är mindre än 5 procent. Därför bör alla p-värden över 

0,05 tolkas varsamt fram till 0,1 då b-koefficienterna inte längre anses vara signifikant 

avskilda från noll (ibid:125). I kommande tabeller markeras konfidensintervaller enligt 

följande:  

p < 0,1 = † (enligt 90% signifikansnivå) 

p < 0,05 = * (enligt 95% signifikansnivå) 

p <0,01 = ** (enligt 99% signifikansnivå) 

p < 0,001 = *** (enligt 99,9% signifikansnivå) 

4.6.1 Regressionsmodeller 

I uppsatsen har tre multipla regressionsanalyser genomförts. De beroende variablerna kultur-, 

nöjes- och utomhusaktiviteter presenteras i tre enskilda tabeller (tabell 5,6,7) med fem 

modeller vardera. I den första modellen (modell 1) ingår endast dummyvariabeln 

"utbildningsnivå". I den andra modellen (modell 2) ingår dummyvariabeln "klass". I den 

tredje modellen (modell 3) finns den logaritmerade variabeln "månadslön efter skatt". I den 

fjärde modellen (modell 4) testas alla oberoende variabler tillsammans. I den sista modellen 

(modell 5) inkluderas även tre kontrollvariabler (ålder, kön och region). 

4.6.2 Regressionsdiagnostik  

För att testa regressionens tillförlitlighet undersöks förekomsten av multikollinjäritet och 

heteroskedasticitet i modellerna. Multikollinjäritet uppstår när två eller flera oberoende 

variablerna korrelerar med varandra (Edling och Hedström, 2003:145). R
2

k-värdet överstiger 

inte 0,75 vilket indikerar på att risken för multikollinjäritet ligger utanför farozonen 

(ibid:147). Heteroskedasticitet uppstår när spridningen av observationerna ligger ojämnt 

längst regressionslinjen och att feltermen i regressionsmodellen har en icke-konstant varians. 

Vanligen förekommer mätproblemet i inkomstvariabeln men residualplot-testet av 

månadslönvariabeln visar att det inte föreligger någon heteroskedasticitet (ibid:165).  
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5. Resultat  

I följande avsnitt presenteras resultatet av den empiriska undersökningen som delas in i tre 

kategorier: kulturaktiviteter, nöjesaktiviteter och utomhusaktiviteter. Dessa inleds med en 

"multivariat regressionsanalys" där sambandet mellan fritidsaktiviteten och de tre enskilda 

oberoende variablerna
21

 redovisas. Vidare studeras de oberoende variablernas sammanställda 

effekt på aktiviteten i modell 4. Slutligen inkluderas kontrollvariablernas effekter i modell 5. 

Efter respektive tabellframställning sammanfattas de påvisade resultaten i löpande text. I 

samtliga tabeller nedan tolkas resultaten i modell 4 "konstanthållna för övriga oberoende 

variabler" medan resultaten i modell 5 även tolkas "kontanthållna för kontrollvariablerna". 

Intentionen är att redogöra för sambanden mellan fritidsaktiviteterna och de oberoende 

variablerna enskilt och komponerade, med hänsyn tagen till flera möjliga faktorer.  

 

I nedanstående tabell genomförs en serie regressionsanalyser med kulturaktiviteter som den 

beroende variabeln. I den första modellen (modell 1) introduceras individens utbildningsnivå 

som oberoende variabel. Av resultatet framgår att nivån på kulturella aktiviteter gradvis stiger 

med en ökning av utbildningsnivå. Samtliga utbildningsnivåer skiljer sig signifikant på 99,9 

procentig nivå från referenskategorin grundskoleutbildning. De mest aktiva inom kulturella 

sfären är akademiskt utbildade. B-koefficienten .868 innebär att dem som är akademiskt 

utbildade nästintill har en gång högre värden än de med endast grundskoleutbildning, på en 

skala vars värden går från 0-4.
22

 Som framgår i modellen förklarar utbildningsnivå drygt 29% 

av variansen i den beroende variabeln kulturaktiviteter.  

 

I den andra modellen (modell 2) presenteras variabeln klass som enskild oberoende variabel. 

Av resultatet framgår att deltagandet i kulturella aktiviteter successivt ökar med en ökning per 

klassnivå. Tre av fyra klassnivåer (lägre-, mellan- och högre tjänstemän) skiljer sig signifikant 

på 99,9 procentnivån från referenskategorin (okvalificerade arbetare). Skillnaden mellan 

referenskategorin och kvalificerade arbetare är inte signifikant. De som mest deltar i kulturella 

aktiviteter är högre tjänstemän. B-koefficienten .744 betyder att högre tjänstemän knappt har 

                                                 

21 Variablerna utbildning och klass är indelade i system av dummyvariabler och variabeln månadslön är 
logaritmerad.   
22 Observera dock att vi inte har testat signifikanskillnader mellan enskilda utbildningskategorier. 
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en gång högre värden än okvalificerade arbetare, på skalan från 0-4. Som redovisas i 

modellen förklarar klass drygt 31% av variansen i deltagandet i kulturaktiviteterna.   

5.1 Kulturaktiviteter 

Tabell 5. Regressionsanalys med hänsyn till socioekonomiska 

faktorers och kontrollvariablers effekt på kulturaktiviteter 

Oberoende variabler Modell 1    Modell 2    Modell 3   Modell 4    Modell 5   

Utbildningsnivå 

Grundskola (ref) 

Gymnasieutb. 

Postgymnasialutb. 

Uni/högsk/forsk. 

 
 
 

0,313***      

0,766***      

0,868***      

   
 

 

0,217*          

0,494***      

0,574***     

 
 
 

0,282*          

0,550***      

0,607***      

Klass 

Okval. arbetare (ref) 

Kval. arbetare 

Lägre tjänstemän 

Tjm på mellannivå 

Högre tjänstemän 

  
 
 

0,003            

0,423***      

0,633***      

0,744***      

  
 
 

-0,022            

0,395***      

0,452***      

0,501***      

 
 
 

-0,027          

0,318***      

0,374***      

0,418***      

Månadslön efter 

skatt (logaritmerad) 

   

0,491***     
 

-0,124            -0,019 

Ålder 

19 - 29 (ref) 

30 - 49 

50 - 65 

   

 

 
 
 

0,072            

0,246***      

Kön - Kvinna     0,195***      

Region 

A - region (ref) = 

Sthlm/Gbg/Malmö. 

Glesbygd 

Mellan/tätbygd  

Storstad 

     
 
 
 

-0,228*        

-0,133*        

-0,092*        

Intercept 1,239***     1,357***      1,605***      1,129***      0,969***      

R2 0,295 0,316 0,116 0,36 0,39 

De värden som står under modell 1, 2, 3, 4, och 5 motsvarar modellernas B-koefficienter.  

Stjärnorna anger värdenas procentuella signifikansnivå: 99,9=***, 99=**, 95=*, 90=†. 
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I den tredje modellen (modell 3) redovisas individernas månadslön efter skatt som enskild 

oberoende variabel. Resultatet visar att deltagandet i kulturella aktiviteter ökar med en 

stigande månadslön. B-koefficienten .491 är statistiskt signifikant enligt 99,9 procentnivån. 

Värdet tyder på att deltagande i kulturella sysselsättningar i genomsnitt är ca en halv gång (på 

skalan 0-4) högre per stigande månadslön efter skatt. Som redogörs i modellen förklarar 

månadslön 11,6% av variansen i den beroende variabeln kulturaktiviteter.  

 

I denna fjärde modell (modell 4) lägger vi in alla tre oberoende variabler (utbildning, klass 

och lön) samtidigt. Som framgår förändras parameterestimaten för samtliga variablerna. För 

utbildning och klass försvagas effekterna. Detta beror på att dessa variabler är tydligt 

relaterade till varandra. Högre tjänstemän har oftast en akademisk utbildning och personer 

med enbart grundskola hamnar sällan i någon av de "högre" klasserna. Den mest intressanta 

och kraftiga förändringen är effekten av lön som numera är negativ insignifikant. En rimlig 

tolkning av resultatet är att personer som tillhör högre utbildnings- och klassnivå tenderar att 

delta färre gånger vid högre lönenivå. Exempelvis minskar kulturdeltagandet bland 

"akademiskt utbildade" som tillhör gruppen "högre tjänstemän" per ökad lön. Med hänsyn till 

alla oberoende variabler får denna modell ett stigande R2-värde som visar att andelen 

förklarad varians har ökat till 36%. 

 

I den sista modellen (modell 5) inkluderas kontrollvariabler (ålder, kön och region). Både 

utbildning och klass har signifikanta B-koefficienter som anger att kulturdeltagandet stiger per 

nivå. B-koefficienten för månadslön efter skatt har blivit insignifikant och kommer inte att 

tolkas. Kontrollvariabeln ålder har en signifikant B-koefficient enligt 99 procentig nivå. Den 

anger att kulturdeltagandet bland 50-65 åringar i genomsnitt ökar med .246 gånger jämfört 

med 19-29 åringar. Kontrollvariabeln kön visar att kvinnor går på kulturaktiviteter .195 

gånger oftare i genomsnitt än män. Detta avläses genom B-koefficienten .195 som är 

signifikant på 99,9% nivå. Kontrollvariabeln region har negativa signifikanta B-koefficienter 

på 95 procentig nivå. Resultatet visar att nivån på deltagandet är högst bland A-region (dvs. 

referenskategorin Stockholm/Malmö/Göteborg) och lägst bland glesbygden (dvs. de minsta 

regionerna). En rimlig förklaring är att större regioner har mer utbud av kulturaktiviteter än 

mindre regioner. Det samlade R2-värdet för samtliga oberoende variabler och 

kontrollvariabler har i denna modell stigit med 3% jämfört med modell 4 och förklarar nu 

39% av variansen i kulturaktiviteter.  
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5.2 Nöjesaktiviteter 

Tabell 6. Regressionsanalys med hänsyn till socioekonomiska 

faktorers och kontrollvariablers effekt på nöjesaktiviteter 

Oberoende variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 

Utbildningsnivå 

Grundskola (ref) 

Gymnasieutb. 

Postgymnasialutb. 

Uni/högsk/forsk. 

 

 

0,405***      

0,469***      

0,407***      

   

 

0,258*          

0,199*          
0,184            

 

 

0,232*         
0,152           

0,114           

Klass 

Okval. arbetare (ref) 

Kval. arbetare 

Lägre tjänstemän 

Tjm på mellannivå 

Högre tjänstemän 

  

 

0,036             

0,251***       

0,263***       

0,192***       

  

 

-0,048            

0,282***       

0,213***       

0,159*           

 

 

-0,051           

0,244***      

0,194**        

0,142*          

Månadslön efter 

skatt (logaritmerad) 

   

-0,060          

 

 -0,153       

 

0,018           

Ålder 

19 - 29 (ref) 

30 - 49 

50 - 65 

   

 

 

 

-0,212***     

-0,259***     

Kön - Kvinna     0,141***     

Region 

A - region (ref) = 

Sthlm/Gbg/Malmö. 

Glesbygd 

Mellan/tätbygd  

Storstad 

     

 

 

-0,057       

-0,003       

-0,010       

Intercept 1,376***     1,615***      1,922***      1,606***       1,755***      

R2 0,159 0,129 0,017 0,155 0,198 

De värden som står under modell 1, 2, 3, 4, och 5 motsvarar modellernas B-koefficienter.  

Stjärnorna anger värdenas procentuella signifikansnivå: 99,9=***, 99=**, 95=*, 90=†. 

 

I tabell 6 genomförs en serie regressionsanalyser med nöjesaktiviteter som beroende variabel. 

I den första modellen (modell 1) presenteras utbildningsnivå som oberoende variabel. Av 

resultatet framgår att B-koefficienterna skiljer sig från referenskategorin 

(grundskoleutbildning) med 99,9 procentig signifikansnivå. Nöjesdeltagandet för akademiker 
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är .407 gång högre än de med endast grundskoleutbildning (på en skala från 0-3). Detta är en 

märkbar sänkning från förra tabellen då B-koefficienten var .868 för akademiker. Det betyder 

att akademikernas deltagande i nöjesaktiviteter är mindre än i kulturaktiviteter. I denna modell 

skildras att utbildningsnivån förklarar variansen i den beroende variabeln med ca 16%.  

 

I den andra modellen (modell 2) introduceras variabeln klass som enskild oberoende variabel. 

Tre av fyra klassnivåer (lägre-, mellan- och högre tjänstemän) skiljer sig signifikant på 99,9 

procentnivå från referenskategorin (okvalificerade arbetare). Skillnaden mellan 

referenskategorin och kvalificerade arbetare är däremot inte signifikant. Av resultatet 

framkommer att högre tjänstemän deltar i nöjesaktiviteter med .192 gång mer än 

okvalificerade arbetare (på en skala från 0-3). Detta är en betydligt stor minskning jämfört 

med tabell 5 där B-koefficienten för högre tjänstemän var .744 (på en skala från 0-4). I likhet 

med utbildning har klass mindre effekt på nöjesaktiviteter än på kulturaktiviteter. Denna 

modell visar att klass förklarar variansen i nöjesaktiviteter med ca 13%.   

 

Den tredje modellen (modell 3) presenterar den oberoende variabeln månadslön efter skatt 

som inte är signifikant och därför inte tolkas. Den fjärde modellen (modell 4) består av 

samtliga tre oberoende variabler. I likhet med den tidigare tabellen försvagas parametrarna för 

utbildning och klass jämfört med deras separata modeller. Vidare minskas variablernas effekt 

i nöjesdeltagande per ökad utbildnings- och klassnivå. Den oberoende variabeln månadslön 

efter skatt är inte signifikant. Dessa oberoende variabler tillsammans förklarar andelen varians 

i nöjesaktiviteter med 15,5%. 

 

I den sista modellen (modell 5) inkluderas även kontrollvariabler. Den oberoende variabeln 

utbildningsnivå har endast en signifikant B-koefficient. Det gäller gymnasieutbildade som har 

.232 gång högre (i en skala från 0-3) än referenskategorin (grundskoleutbildade). B-

koefficientens minskning och övriga utbildningsnivåernas insignifikans tyder på 

utbildningseffektens sjunkande. Den andra oberoende variabeln klass har endast en 

insignifikant B-koefficient, kvalificerade arbetare. Av resultatet framgår att nöjesaktiviteterna 

sjunker per ökad klassnivå. Detta innebär att även klasseffekten har minskat i nöjesaktiviteter 

jämfört med kulturaktiviteter. Variabeln månadslön efter skatt ännu insignifikant. 

Kontrollvariabeln ålder har negativa signifikanta B-koefficienter på 99,9 procentig nivå. 

Resultaten anger att nöjesdeltagandet minskar per åldersgrupp jämfört med referenskategorin 

19-29 år. Kontrollvariabeln kön har signifikant B-koefficient som anger att deltagandet ökar 
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med .141 gånger för kvinnor jämfört med män. Kontrollvariabeln region har inga signifikanta 

värden. Andelen förklarad varians i nöjesaktiviteter av variablerna i denna modell är 19,8%.  

5.3 Utomhusaktiviteter 

Tabell 7. Regressionsanalys med hänsyn till socioekonomiska 

faktorers & kontrollvariablers effekt på utomhusaktiviteter 

Oberoende variabler Modell 1  Modell 2   Modell 3  Modell 4  Modell 5  

Utbildningsnivå 

Grundskola (ref) 

Gymnasieutb. 

Postgymnasialutb. 

Uni/högsk/forsk. 

 

 

0,064† 

0,069 †        

0,009           

 

   

 

-0,016          

-0,056          

-0.132*        

 

 

-0,031            

-0,054            

-0,109            

Klass 

Okval. arbetare (ref) 

Kval. arbetare 

Lägre tjänstemän 

Tjm på mellannivå 

Högre tjänstemän 

  

 

0,102***       
0,051                   

0,059*           

0,052*           

  

 

 0,003          

-0,042          

-0,023          

-0,056          

 

 

  0,002            

  0,007            

  0,026            

 -0,013           

Månadslön efter skatt 

(logaritmerad) 

   

0,091             

 

0,198***     

 

0,126*           

Ålder 

19 - 29 (ref) 

30 - 49 

50 - 65 

   

 
 

-0,052            

-0,086*          

Kön - Kvinna     -0,136***      

Region 

A - region (ref) = 

Sthlm/Gbg/Malmö. 

Glesbygd 

Mellan/tätbygd  

Storstad 

     

 

 

0,323***       

0,137***       
0,012            

Intercept  1,132***    1,128***      1,216***      1,262***     1,325***      

R2 0,051 0,061 0,04 0,118 0,233 

De värden som står under modell 1, 2, 3, 4, och 5 motsvarar modellernas B-koefficienter.  

Stjärnorna anger värdenas procentuella signifikansnivå: 99,9=***, 99=**, 95=*, 90=†. 

 



 

 26 

I tabell 7 är utomhusaktiviteter den beroende variabeln. I den första modellen (modell 1) 

presenteras individernas utbildningsnivå. Av resultatet framgår att två av tre kategorier 

(gymnasial- och postgymnasialutbildning) endast är signifikanta på 90 procentig nivå. B-

koefficienten för akademiker är inte alls signifikant. Denna modell visar att utbildning 

förklarar variansen i utomhusaktiviteter med ca 5%. 

 

I den andra modellen (modell 2) framställs variabeln klass som enskild oberoende variabel. 

Av resultatet framgår att tre av fyra B-koefficienter är signifikanta. Värdena anger att 

deltagandet i utomhusaktiviteter är högst bland kvalificerade arbetare och lägst bland högre 

tjänstemän. Endast i denna modell är värdet för kvalificerade arbetare signifikant, vilket 

innebär att deras deltagande i utomhusaktiviteter är signifikant skild från referenskategorin 

(okvalificerade arbetare). Högre tjänstemän deltar minst i utomhusaktiviteter då B-

koefficienten .052 betyder att dem har ytterst liten gång mer än okvalificerade arbetare på en 

skala som går från 0-2. I modellen förklarar klassvariabeln ca 6% av variansen i 

utomhusaktiviteter. I den tredje modellen (modell 3) är den oberoende variabeln månadslön 

efter skatt inte signifikant och tolkas därför inte.  

 

I denna fjärde modell (modell 4) introduceras alla oberoende variabler samtidigt. Som 

framgår förändras parameterestimaten för samtliga variablerna. För utbildning försvagas 

effekterna drastiskt. Den enda signifikanta B-koefficient är akademikers, vars värde anger att 

deltagandet i utomhusaktiviteter minskar med hela .132 gång jämfört med 

grundskoleutbildade på en skala från 0-2. Även klassvariabeln har förändrats kraftigt då inga 

värden är signifikanta och dessutom har blivit negativa. Däremot har den oberoende variabeln 

månadslön efter skatt blivit statistiskt signifikant på 99,9 procentnivå. B-koefficienten visar 

att deltagandet i utomhusaktiviteter ökar med .198 gång på en skala från 0-2 per ökad 

lönenivå. En rimlig tolkning av resultatet är att "välbärgade personer" deltar på 

utomhusaktiviteter i högre grad än personer som är "akademiskt utbildade" och tillhör 

gruppen "högre tjänstemän". Exempelvis minskar utomhusaktiviteter bland "välbärgade 

personer" per ökad utbildnings- och klassnivå. I denna modell stiger de oberoende 

variablernas andel förklarad varians i utomhusaktiviteter till ca 12%. 

 

I den sista modellen (modell 5) inkluderas kontrollvariablerna (ålder, kön och region). De 

oberoende variablerna utbildning och klass är numera insignifikanta, vilket innebär att de inte 

längre skiljer sig signifikant från respektive referenskategori (grundskoleutbildade och 



 

 27 

okvalificerade arbetare). Av den orsaken kan deras värden inte tolkas. Variabeln månadslön 

efter skatt har en signifikant B-koefficient som anger att deltagandet i utomhusaktiviteter ökar 

med .126 gånger i genomsnitt per ökad lönenivå. Den första kontrollvariabeln ålder påvisar 

att deltagandet minskar med .086 gånger i genomsnitt för 50-65 åringar jämfört med 19-29 

åringar (referenskategorin). Även den andra kontrollvariabeln kön redogör för en minskning 

av deltagandet. Kvinnor deltar i genomsnitt .136 gånger färre än män. I den sista 

kontrollvariabeln region (referenskategorin Stockholm/Malmö/Göteborg) framgår att nivån på 

utomhusdeltagandet är högst i glesbygden, som i sin tur följs av mellan- och tätbygden. B-

koefficienten för glesbygden påvisar att utomhusdeltagandet är .323 gånger högre än i 

referenskategorin. En rimlig förklaring är att de minsta regionerna har mer utrymme för 

utomhusaktiviteter som att fiska, jaga och motionera, än stora regioner. Denna slutliga modell 

med samtliga variabler anger drygt 23% förklarad varians i den beroende variabeln 

utomhusaktiviteter.  

6. Analys  

I detta avsnitt förklarar och analyserar vi resultaten från de empiriska undersökningarna som 

redovisats i föregående avsnitt. Även i denna del kommer presentationen att delas in i tre 

kategorier. Avsikten är att bidra med en god förståelse för hur resultaten kan tolkas. I detta 

avsnitt tar vi även hänsyn till uppsatsens metodologiska och teoretiska utgångspunkter. 

6.1 Kulturaktiviteter 

Inledningsvis ska fritidsaktiviteterna som ingår i kulturkategorin klargöras i syfte att färska 

upp minnet. Aktiviteterna
23

 är: teater/ opera/ museibesök, bokläsning, studiecirkel och spela 

musikinstrument/ sjunga i kör. Resultatet visar att det kulturella kapitalet som ”gestaltas” 

genom utbildningsnivå har en stark inverkan och effekt på deltagandet av dessa typer av 

aktiviteter. Högre utbildade personer besöker och deltar i kulturaktiviteter i större strecka än 

lägre utbildade personerna (Brodén, 2013:23). Skillnaden i deltagandet visar sig även vara 

                                                 

23 Analysen som framställs nedan refererar till tabell 5 vars värden antar poäng (gånger) från 0-4. 
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betydlig jämfört med de individer som endast har grundskole- och gymnasieutbildning. Den 

andra socioekonomiska faktorn som vi analyserar är klass.  

 

Även klass har en liknande inverkan och effekt på deltagandet av kulturaktiviteter. De som är 

på ”högre positioner” inom arbetsmarknaden (tjänstemän på mellannivå och högre 

tjänstemän) är betydligt mer engagerade i kulturaktiviteter än okvalificerade och kvalificerade 

arbetare (ibid). Mellan dessa två orsaksfaktorer är det svårt att avgöra vilken faktor som 

främst påverkar deltagandet enligt resultatredovisningen. Detta fenomen kan mycket väl 

tänkas bero på att individer som ingår högre klasser också ingår högre utbildningsnivåer och 

vice versa. Men enligt teoretikern Bourdieu (1984) har utbildning ett större inflytande 

eftersom den genererar kulturellt kapital hos individer. Dessutom menar han att akademikerna 

oftast är dem som skapar och strävar efter att bevara kultur.
24

    

 

Däremot har det ekonomiska kapitalet, dvs. månadslön efter skatt, inte lika stort inflytande i 

deltagandet av kulturaktivitet. Den är signifikant och visar en förhöjning i deltagandet med 

0,491 gånger i genomsnitt per ökad 1000 kr. Dock motsvarar det ungefär en lika stor andel 

förhöjning som de lägsta kategorierna i utbildning och klass. Därför kan resultatet förklaras 

som att människor med hög lön besöker och deltar oftare i kulturaktiviteter än människor med 

låg lön. Detta är både rimligt och troligt eftersom kulturella aktiviteter kostar mer pengar. 

Värt att poängtera är att väl förmögna människor vanligtvis är högre utbildade och vanligen 

tillhör högre klass, vilket betyder att höglönade individer också är effektuerade av sin 

utbildning och klass.    

 

Av undersökningen som gjordes på kontrollvariablerna är alla resultat signifikanta, förutom 

ålderskategorin 30-49 år. Ålder (50-65) och kön (kvinna) är båda signifikanta på 99,9 

procentig nivå. Deras värden anger att äldre går i genomsnitt 0,246 gånger mer än 19-29 

åringar och att kvinnor i genomsnitt går 0,195 gånger mer än män. Detta fenomen har även 

konstaterats i Brodéns undersökning. Dessutom redovisar Brodén att storstadsinvånare går på 

kulturaktiviteter i högre grad än glesbygdinvånare, men att de båda kategorierna besöker och 

deltar färre gånger än A-regioner (Stockholm/Göteborg/Malmö). Detta resultat stämmer med 

uppsatsens framställning i tabell 5 & modell 5. Fenomenet beror enligt Brodén på 

tillgänglighetsbristen av kulturella aktiviteter i små regioner (Brodén, 2013:22). 

                                                 

24 Hur och varför kultur skapas och bevaras är sådant som diskuteras i nästkommande avsnitt. 
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6.2 Nöjesaktiviteter 

Aktiviteterna
25

 som ingår i denna kategori är: biobesök, restaurangbesök och dansdeltagande. 

Vid undersökningen av utbildning, s.k. kulturellt kapital, var sambanden med nöjes-

aktiviteterna signifikanta. Men utbildningens B-värden för nöjesdeltagandet är betydligt 

mycket lägre än vid kulturaktiviteterna. Individer med postgymnasial utbildning går på 

nöjesaktiviteter 0,469 gånger i genomsnitt medan samma grupp väljer att delta på kultur-

aktiviteter 0,766 gånger i genomsnitt. Dessutom minskar nöjesaktiviteterna till 0,407 gånger i 

genomsnitt för akademiker. Det innebär att utbildning har mindre effekt på nöjesaktiviteter än 

på kulturaktiviteter. Vidare är de mest aktiva nöjesdeltagarna bland utbildningsnivåerna 

individer med postgymnasial utbildning. Orsaken till att deltagandet ökar bland 

nöjesaktiviteter, som exempelvis bio, beror enligt Brodén på ålder eftersom yngre personer 

med pengar (dvs. efter gymnasieutbildning) föredrar sådana aktiviteter (Brodén, 2013:22).  

 

När utbildning studeras konstanthållet för övriga oberoende variabler, är B-värdet för 

akademiker inte längre signifikant. Dessutom sker en drastisk minskning på bl.a. 

postgymnasial utbildning vars värde numera är 0,199 gånger i genomsnitt. Vidare i sista 

modellen, med kontrollvariabler inkluderade, är endast ett B-värde signifikant i 

utbildningsnivå dvs. gymnasieutbildning. Enligt Bourdieu beror detta på att individer som 

besitter högt kulturellt kapital, vilket bl.a. nås via utbildning, föredrar att gå på kulturella 

aktiviteter snarare än nöjesaktiviteter (Bourdieu, 1984:14).   

 

Den andra variabeln klass har i undersökningen haft tre av fyra signifikanta värden i samtliga 

tre modeller. Detta gäller då klass studerades separat, konstanthållet för övriga oberoende 

variabler samt med hänsyn till kontrollvariabler. Betydelsen av resultaten är att klass har en 

större effekt på deltagandet av nöjesaktiviteter än utbildning. Alltså stämmer resultatet med 

Bourdieus (1984) mening om att personer med högt kulturellt kapital främst väljer kulturella 

aktiviteter. Men personer med högt kulturellt kapital arbetar oftast i högre positioner som 

"högre tjänstemän". Därför bör "högre tjänstemän" delta färre gånger i nöjesaktiviteter än 

lägre klasser, vilket är fallet i samtliga modeller som undersökts i tabell 7. Ur ett övergripande 

perspektiv minskar deltagandet i nöjesaktiviteter per ökad klassnivå. På så vis stärks 

                                                 

25 Analysen som framställs nedan refererar till tabell 7 vars värden kan anta poäng (gånger) från 0-3. 
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Bourdieus teori om att ju högre kulturellt kapital en individ besitter desto mer deltagande i 

kulturaktiviteter och mindre i andra typer av aktiviteter (Bourdieu, 1984:374).  

 

Vidare har effekten av månadslön efter skatt blivit insignifikanta i samtliga modeller. Det 

betyder att månadslön inte har någon utmärkande inverkan på individers deltagande i 

nöjesaktiviteter. Detta är en trovärdig tolkning eftersom bio, restaurang och dans inte är för 

dyrt. Dessutom finns det flera olika typer av restauranger och dansaktiviteter vilket innebär att 

utbudet kan matcha människors ekonomiska kapital.    

 

Av de kontrollvariablerna är ålder och kön signifikanta. Den enda aktiva åldersgruppen är 

referenskategorin 19-29. Resultatet visar att grupperna 30-49 och 50-65 i genomsnitt deltar 

0,212 gånger respektive 0,259 gånger mindre än 19-29 åringar. Detta menar Brodén beror på 

att yngre personer föredrar aktiviteter som bio och restaurang mer än äldre åldersgrupper. 

Anledningen är att äldre personer oftare lagar mat och ser på film hemma än yngre personer. 

Undersökningen av kön visar att kvinnor deltar i nöjesaktiviteter 0,141 gånger mer i 

genomsnitt än män. Även detta fenomen har stöd teoretiskt. Denna gång av Bihagen som 

menar att kvinnor dels använder nöjesaktiviteter som ett sätt att umgås socialt på och dels att 

kvinnor i allmänhet spenderar och konsumerar mer än män (Bihagen, 2000:332). 

Kontrollvariabeln region är insignifikant i tabellen. Det betyder att tolkningar om vilka 

regioner som går mer eller mindre inte kan uttalas. En av orsakerna är att alla regioner i 

Sverige, oavsett storlek har tillgång till nöjesaktiviteter. 

6.3 Utomhusaktiviteter 

Uppsatsens sista undersökning görs om utomhusaktiviteter
26

, vilka består av att: fiska eller 

jaga samt motionera eller idrotta. I tabell 9 modell 1 har utbildning en annorlunda effekt på 

utomhusaktiviteter än i tidigare tabeller. Dels är värdet för akademiker inte signifikant och 

dels är gymnasie- och postgymnasial utbildning endast signifikanta enligt 90%-nivån. Utöver 

detta är B-värdena låga (0,064 respektive 0,069). När utbildning därefter studeras 

konstanthållet för övriga oberoende variabler får akademiker ett signifikant värde medan de 

övriga utbildningskategorierna blir insignifikanta. Akademikernas B-värde anger att dem i 

genomsnitt deltar på utomhusaktiviteter 0,132 gånger mindre än personer med endast 

                                                 

26 Analysen som framställs nedan refererar till tabell 9 vars samtliga värden kan anta poäng (gånger) från 0-2. 
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grundskoleutbildning. Veenstra studie påvisar liknande resultat då högre utbildade individer 

inte prioriterar utomhusaktiviteter i lika hög grad som kulturaktiviteter (Vänstra, 2010:91). I 

modell 5 studeras utbildningens effekt på utomhusaktiviteter, med hänsyn till 

kontrollvariablerna, vari alla B-värden blivit insignifikanta. Det betyder att utbildning inte har 

någon säkerställd påverkan i människors deltagande av utomhusaktiviteter.   

 

Sambandet mellan utomhusaktiviteter och den enskilda variabeln klass visar att deltagandet 

minskar per ökad klasstillhörighet. Högre tjänstemän går endast 0,052 gånger mer i 

genomsnitt än okvalificerade arbetare. När klass studeras med övriga oberoende variabler och 

därefter med kontrollvariabler, tappar klass alla sina signifikanta värden. Detta tyder på att 

klass, liksom utbildning, inte har något märkvärdigt samband med utomhusdeltagande. Dock 

finns en skillnad mellan dessa variabler eftersom utbildningens B-värde för akademiker 

visade ett underskott i deltagandet av utomhusaktiviteter, vilket inte var signifikant i klass. 

Bourdieu beskriver att högre klasser medvetet väljer specifika aktiviteter och exkluderar 

andra, i syfte att markera sin ställning och avgränsa lägre klasser (Bourdieu, 1984:214). 

 

Till skillnad från dessa två ovan nämnda oberoende variabler har månadslön efter skatt ett 

insignifikant B-värde vid undersökningen av lönens enskilda samband med utomhus-

aktiviteter. Istället sker motsatsen med månadslön, som får signifikanta värden, vid konstant-

hållning av övriga oberoende variabler samt med hänsyn till kontrollvariabler. Variabeln 

månadslön har det högsta värdet vid konstanthållning för övriga oberoende variabler. Då 

stiger deltagandet med 0,198 gånger i genomsnitt per ökad 1000 kr i månadslön. Detta värde 

är signifikant enligt 99,9 procentig nivå. Med hänsyn taget till kontrollvariablerna beskriver 

B-värdet att deltagandet i utomhusaktiviteter ökar med 0,126 gånger i genomsnitt per ökad 

1000 kr i månadslön. Detta betyder att det ekonomiska kapitalet månadslön efter skatt har 

högre effekt och inverkan på deltagandet av utomhusaktiviteter än på nöje och kultur.  

 

De signifikanta variablerna i modell 5 förklarar andelen varians i utomhusaktiviteter med 

23,3%. Kontrollvariablerna i modellen visar att åldersgruppen mellan 50-65 deltar i 

genomsnitt 0,086 gånger färre gånger i utomhusaktiviteter än referensåldern. Vidare deltar 

män 0,136 gånger oftare än kvinnor i genomsnitt. Den främsta effekten av kontrollvariablerna 

kommer från variabeln region som påvisar att människor från glesbygden i genomsnitt deltar 

0,323 gånger mer än personer från Stockholm/Göteborg/Malmö.  
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7. Diskussion 

Genom att besvara syftet avser denna studie att utöka diskussioner som tidigare forskning har 

om hur val av fritidsaktivitet påverkas av individers socioekonomiska faktorer. 

Kulturaktiviteter har redovisat mest givande resultat och ska härmed fördjupas i. 

Frågeställningarna som studien har utgått ifrån är hur skiljer sig individers deltagande i 

fritidsaktiviteter med avseende på deras utbildning, klass och lön? och hur påverkar 

utbildning, klass och lön detta deltagande?  

 

Uppsatsresultatet bekräftar hypotes 1
27

 och visar att högutbildade personer och personer från 

högre klasser deltar i kulturaktiviteter mer än andra grupper. Det framstående deltagandet 

bland högutbildade individer beror enligt Bourdieu (1984) på individernas kulturella kapital 

som de antingen har ärvt av föräldrarna eller har inskolats av utbildningssystemet. På så vis 

utvecklas habitus hos individerna som får smak för kulturella aktiviteter som opera- och 

teaterbesök. Därför menar Bourdieu att högre utbildningsnivåer bidrar till mer kulturellt 

kapital och fler kulturaktiviteter på fritiden. Detta resultat styrks även av tidigare forskning 

(Brodén 2013 och Veenstra 2010). Hur hållbar är Bourdieus teori idag är en fråga som kan 

diskuteras vidare eftersom alltfler personer lever obundna till sina föräldrar samtidigt som 

alltfler utbildar sig. Det innebär att kulturellt kapital sprids mindre genom arv och mer genom 

inskolning.  

 

Detta leder till Becks (1992) postmoderna teori om människors frigörelse från familjära och 

relationella band. Genom individualiseringsprocessen blir människor självständiga och 

oberoende av klasstillhörighet. Således förlorar klass sin inverkan på människors 

vardagshandlingar. Uppsatsens resultat, till skillnad från Becks teori, visar att klass har en 

stark effekt på val av aktivitet, främst på kulturaktiviteter. Effekten finns trots att "egen 

företagare" och "bönder" var exkluderade i undersökningen. Förmodligen skulle resultatet 

visa tydligare samband med kulturdeltagandet om "egen företagare" inkluderades. 

Uppsatsresultatet kan förklaras med Bourdieus teori om klassers medvetna strategi att välja 

kulturaktiviteter. Han anser att deras avsikt är att avgränsa sig från andra klasser och bevara 

                                                 

27
Det kulturella kapitalet, som fås genom utbildning och klass, har en betydelsefull effekt på deltagandet i 

kulturaktiviteter (H1). 
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sina hierarkiska positioner för att vara överordnade i samhället. Lägre klasser utesluts genom 

att de saknar smak för intellektuell- och finkultur, vars definition bestäms av högre klasser. 

Därför menar Bourdieu att klasskillnader kan bilda samhällsskiktningar.  

 

Däremot avviker Bourdieus teori om det ekonomiska kapitalet från studieresultatet. Bourdieu 

hävdar att människor med högre ekonomiskt kapital besöker kulturaktiviteter oftare än de 

med lägre ekonomiskt kapital. Det beror dels på att kulturaktiviteter är kostsammare än 

exempelvis nöjesaktiviteter och dels på att rikare personer tenderar att ha högre 

utbildningsnivå, och därmed högre kulturellt kapital. Men enligt uppsatsresultatet har 

ekonomiskt kapital inget positivt samband med kulturaktiviteter. Tvärtom visas ett negativt 

värde på deltagandet (dock inte signifikant).  

 

Anledningen till detta resultat kan bero på kategorierna "bönder" och "egen företagare" vars 

månadslön inte har tagits hänsyn till, då de inte är angivna i datamaterialet från LNU. Kanske 

skulle "egen företagares" månadslön kunnat visa positivt samband med kulturdeltagandet. På 

grund av begränsningar i datamaterialet kan den ekonomiska eliten inte diskuteras som i 

Bourdieus teori. Enligt Bourdieu är det ekonomiska kapitalet inte lika effektfullt som det 

kulturella kapitalet. En förmögen eller rik individ kan inte per automatik behärska den 

kulturella smaken och känslan eftersom individen behöver tid och erfarenhet för att lära sig.  

 

Bourdieus teorier och beskrivningar utgör stor del av uppsatsen. Dock användes inte hans 

välbekanta teorier om social- och symbolisk kapital då avsikten var att hålla uppsatsen 

koncentrerad och fokuserad på utbildningens, klassens och ekonomins effekt på 

kulturaktiviteter. Även hans redogörelse av fält lämnas outtalad och ersätts istället av hans 

begreppsanvändning position i det sociala rummet, som förklarar att det föreligger hierarki i 

samhället. Studieresultatet motsätter sig de postmodernistiska teorierna och visar att 

individernas handlingar fortfarande inte är befriade från utbildning och klass (Beck 1992, 

Baudrillard 1988).  

 

Förslag på vidare forskning inom ämnet vore att analysera hur den subjektiva klassen 

påverkar valet av fritidsaktiviteter eller att göra en jämförande studie mellan den objektiva 

och den subjektiva klassens påverkan på val av fritidsaktiviteter. Dock kan klassbegreppet 

tolkas vara komplicerat och för att göra en sådan studie behövs en mer omfattande 

klassmodell som inte enbart grundar sig på individernas yrken (Crompton, 1998).  
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