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Abstract 

Authors: Olof Axman & Stellan Sörensen 

Title: Cultural capital & Consumption: The importance of “how” Swedish students consume 

The thesis makes a contribution to the debate on the relationship between cultural 

consumption, cultural taste preferences and class. This field is well researched, but there is no 

consensus on the relationship between these variables. That cultural consumption is patterned 

by social status in society is one of the most fundamental insights of cultural sociology. Pierre 

Bourdieu’s Distinction: A social criticism of the taste assessment (1984) is a central work in 

the field. Over time, however, Bourdieu's vision has come to be questioned by various 

empirical findings. The questioning comes, among other findings, from Peterson's (2005) 

coinage of the cultural omnivore. Defining the cultural omnivore is an increased range of 

cultural preferences and a will to mix hierarchical cultural preference boundaries. The 

purpose of the thesis was to fill some of the gaps described by earlier research and seek out 

how the relations take shape in a Swedish student context. The questions the essay sought to 

answer were; how does the relationship looks between cultural consumption and class among 

Swedish students; how does the cultural omnivore reason about his or her wide taste 

preference; is distinctions among cultural omnivores present and how does it look? Through 

Exploratory sequential mixed-method, 10 interviews were conducted to later develop a 

survey that sought to generate some of the results that emerged in the interviews. The result 

shows that distinction seems to prevail in how cultural products are consumed rather than 

what is consumed. No clear links between cultural capital and consumption patterns were 

demonstrated in the results of the survey. The interviews however showed a strong link 

between cultural capital and how something is consumed, understood and appreciated. 

Keywords: Cultural consumption, cultural capital, distinction, cultural omnivore 
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Sammanfattning 

Denna uppsats gör ett inlägg i debatten om relationen mellan kulturell konsumtion, kulturella 

smakpreferenser och klass. Det aktuella fältet är väl beforskat, men det råder ingen konsensus 

kring relationen mellan dessa variabler. Att kulturell konsumtion är mönstrat av social 

ställning i samhället är en av de mest grundläggande insikterna i kultursociologi. Pierre 

Bourdieus Distinction: a social critique of the judgement of taste (1984) är ett centralt verk 

inom fältet. Med tiden har dock Bourdieus bild kommit att ifrågasättas av olika empiriska 

fynd. Ifrågasättandet kommer från bland annat Petersons (2005) myntande av den kulturella 

allätaren (the cultural omnivore). Vad som definierar den kulturella allätaren är en ökad 

bredd av kulturella preferenser och en vilja att blanda hierarkiska kulturella genregränser. 

Syftet var att fylla några av de luckor som beskrivits av annan forskning och söka hur det ser 

ut i en svensk studentkontext. Frågeställningarna uppsatsen sökte besvara var; hur ser 

relationen ut mellan kulturell konsumtion och klass bland svenska studenter; hur resonerar 

den kulturella allätaren kring sin breda smakpreferens; är särskiljning (distinction) bland 

kulturella allätare närvarande och hur ser den i så fall ut? Genom Exploratory sequential 

mixed-method genomfördes 10 intervjuer för att sedan utveckla en enkät som sökte 

generalisera några av de resultat som framkommit i intervjuerna. Resultatet pekar på att 

särskiljning främst tycks råda i hur man konsumerar kulturella produkter snarare än vad man 

konsumerar. Inga tydliga kopplingar mellan kulturellt kapital och konsumtionsmönster 

påvisades i enkäten. Intervjuerna påvisade dock en stark koppling mellan kulturellt kapital 

och hur något konsumeras, förstås och tas in. 

Nyckelord: Kulturell konsumtion, kulturellt kapital, särskiljning, kulturell allätare 
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“Those who find beautiful meanings in beautiful things are the cultivated. For these there is 

hope” – Oscar Wilde, Pictures of Dorian Gray 1891 
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1. Inledning 

En central fråga inom kultursociologi är huruvida och i vilken utsträckning klass och kulturell 

konsumtion är relaterat. Om det är relaterat kan man i sådant fall fråga sig på vilket sätt? 

Denna uppsats söker göra ett inlägg i debatten som rör relationen mellan kulturell 

konsumtion, kulturella smakpreferenser och klass. Detta område är väl beforskat, men det 

råder ingen konsensus kring relationen mellan dessa variabler. Att kulturell konsumtion 

skulle vara mönstrat av social ställning i samhället är en av de mest grundläggande insikter i 

kultursociologi (Wright, 2016: 568). Men frågorna om exakt hur strukturella förhållanden 

lägger grunden för smakpreferenser och vilka specifika variabler av social differentiering 

som är mest relevanta för att förklara olika uppsättningar preferenser fortsätter att diskuteras. 

Pierre Bourdieu föreslog i sin bok Distinction (1984) att smakpreferenser grundläggs tidigt av 

sociala förhållanden såsom familj, vänner och utbildningsnivå och vidare att de kulturella 

preferenserna är en produkt av uppfostran och utbildning. Genom de grundlagda smakerna 

och preferenserna skapas en social hierarki bland konsumenter. Det skapas genom att olika 

kulturella uttryck lärs ut till olika samhällsskikt och vissa preferenser erkänns i större 

utsträckning som högre och mer ”legitima”, bland annat av utbildningssystemet. Denna 

uppfattning av socialt stratifieringssystem var länge väl etablerad och erkänd som 

grundläggande inom kultursociologi. Men med tiden kom denna bild att ifrågasättas av 

intressanta fynd som började dyka upp under 1990-talet. Det som upptäcktes var, vad som 

senare av många forskare kom att kallas, den kulturella allätaren (the cultural omnivore). Den 

kulturella allätaren har blivit en central karaktär inom kultursociologin gällande 

konsumtionsmönster. Vad som definierar den kulturella allätaren är en ökad bredd av 

kulturella preferenser och en vilja att blanda hierarkiska kulturella genregränser (Wright 

2016: 567). Smakprofilen inkluderar både högkultur/finkultur (highbrow) och 

fulkultur/populärkultur (lowbrow). Utöver allätaren har det också kommit andra fynd och 

diskussioner om det generella inom vad som klassas som highbrow respektive lowbrow, dels 

över generationsgränser (Roose, 2015) och mer kontextbunden variation (Mohr, 2013). Dock 

tyder dessa fynd inte på att en kulturell hierarki skulle vara på väg bort. Är det möjligen så att 

det inte finns någon kulturell gradering eller preferenser baserade på klass idag? Snarare har 

den kulturella hierarkiseringen bara bytt form. Utöver Bourdieu och den kulturella allätaren 

finns det ett tredje perspektiv för hur relationen mellan kulturell konsumtion och klass ser ut. 

Det perspektivet handlar om hur världen kommit att förändras och delas in i nya sociala 
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konstellationer till följd av en mer flytande och reflexiv tillvaro för individer. Argumentation 

förs i linje med teoretiker såsom Anthony Giddens (1999) , Ulrich Beck (1998) och Zygmunt 

Bauman (2005). I linje med mycket forskning kan således hävdas att särskiljning och 

stratifiering bara bytt form snarare än kommit att försvinna. Det råder ingen 

överenskommelse bland studier om kulturell konsumtion och kopplingen till klass i det 

moderna samhället. Hur fenomenet om den kulturella allätaren ska tolkas är en pågående 

debatt. Vad forskare dock är, i stor utstäckning, överens om är att det kulturella 

konsumtionsmönstret har förändrats. Huruvida klass och stratifiering fortfarande är 

avgörande i hur man konsumerar är högst relevant att undersöka. Det har beskrivits hur mer 

kvalitativa studier behövs på området (Friedman et al., 2015; Jarness, 2015; Peterson, 2005). 

Det har gjorts en mängd stora och omfattande kvantitativa studier men inte alls lika många 

kvalitativa studier som istället söker svara på frågan om hur människor konsumerar snarare 

än vad som konsumeras (ibid). När man söker efter vad som konsumeras frågas ofta efter 

vilka kulturella produkter som föredras i stora kvantitativa undersökningar. Vad som missas 

då är hur två personer kan se och uppskatta samma kulturella produkt men skillnaden 

möjligen ligger i resonerandet och hur man tar till sig givna produkt. Vidare är kvantiteten, 

både ekonomiskt och tidsmässigt, av konsumtion av kulturella produkter relativt outforskad 

(Peterson, 2005: 264). Den nya exkluderingen kan ligga i möjligheten till att konsumera 

kultur i större utsträckning och på vilket sätt människor tar till sig vissa kulturella uttryck 

1.1 Syfte & Frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka några av de luckor som beskrivits av tidigare forskning 

som rör just hur man konsumerar, alltså hur man resonerar kring kulturella produkter och sitt 

eget konsumerarande av dessa produkter. Vidare smakpreferenser och kvantiteten av kulturell 

konsumtion, och om det kan kopplas till klasstillhörighet. Med detta som grund blir det 

intressant att se om det finns ett mönster att upptäcka bland studenter, som har visat sig i 

mångt och mycket ha en mer flytande strukturering vad gäller kulturella uttryck (Águila, 

Álvaro & Roberts, 2012: 104). Finns det en klasskillnad vad man anser vara finkultur och 

populärkultur och hur resonerar kulturella allätare om hur de konsumerar olika kulturella 

produkter, och stämmer deras bild överens med studenter i allmänhet? Frågeställningarna 

uppsatsen söker besvara är både kvantitativa och kvalitativa i sin utformning. 
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● Hur ser relationen ut mellan kulturell konsumtion och kulturellt kapital bland svenska 

studenter? 

● Hur resonerar den kulturella allätaren kring sin breda smakpreferens? 

● Är särskiljning (distinction) bland kulturella allätare närvarande och hur ser den i så 

fall ut? 

Vi kommer besvara dessa frågeställningar med utgångspunkt i tre centrala perspektiv som på 

olika sätt talar för hur man ska förstå kulturell konsumtion, social stratifiering och klass idag. 

De tre olika perspektiven begreppsliggörs och beskrivs som argument i den tidigare 

forskningen och fortsättningsvis kommer vi referera till dem som argument i linje med 

tidigare forskning.  Det första är homologiargument, som ofta tar avstamp i Pierre Bourdieus 

Distinction (1984). För det andra, omnivore- univore argumentet som bottnar i upptäckten av 

den kulturella allätaren gjorda av Peterson (1992) och kollegor under 1990- talet (Peterson & 

Simkus 1992; Peterson & Kern 1996; Peterson 2005). Det tredje perspektivet är 

individualiseringsargumentet och har grund i teorier kring modernitet, såsom Giddens 

(1999), Beck (1998), Bauman (2005), och diskuteras ofta utifrån ett postmodernistiskt synsätt 

av exempelvis Featherstone (2007). Dessa olika argument tycks vara grunden till avsaknaden 

av konsensus, då beroende på vilket perspektiv man tar så kommer olika fynd och argument 

belysas i analyser och empirin förstås på olika sätt. I denna uppsats vill vi, i linje men många 

andra studier använda oss av dessa tre argument (Chan & Goldthorpe, 2006; Alderson, 

Junisbai & Heacock, 2007; Herrera-Usagre, 2011). Vi vill använda argumenten som bas för 

analysen av vårt material för att se hur resultaten hänger samman med samtliga argument och 

hur de tre argumenten kan tänkas vara lika applicerbara. Så vitt vi vet har det inte gjorts 

någon studie i Sverige som specifikt utgått från dessa tre argument i undersökningar av 

kulturell konsumtion, klass och social stratifiering. För att besvara frågeställningarna anser vi 

en Exploratory mixed-method vara mest givande. Kvalitativa intervjuer lägger grund för en 

analys och diskussion kring kulturell konsumtion och klass utifrån de tre tidigare nämnda 

argumenten. Dessa intervjuer utgör underlag för en enkät om kulturell konsumtion för att se 

om fynden i intervjuerna är generaliserbart i ett större urval. 
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1.2 Disposition 

Vi inleder med en bakgrund och tidigare forskning kring kulturell konsumtion och dess 

koppling till klass. Detta kapitel börjar med avstamp i Bourdieu och homologiargumentet för 

att sedan diskutera den kulturella allätaren utifrån positiva tolkningar och sedan utifrån den 

kulturella allätaren som ett uttryck för ny typ av särskiljning och högre kulturellt kapital. 

Vidare kommer den teoretiska bakgrunden gå in mer på djupet kring de tre argumenten som 

kommer ligga till grund för vår analys. Hur vi metodologiskt gått tillväga för att besvara våra 

frågeställningar kommer vidare beskrivas för att sedan separat redovisa resultatet för de 

kvalitativa intervjuerna samt enkäten. Vidare en diskussion som söker framställa våra 

huvudsakliga gemensamma fynd och söker förklara resultaten i linje med de tre argumenten. 

Avslutningsvis beskrivs metodologiska begränsningar samt tips för framtida forskning.  

2. Bakgrund 

I början av 1990-talet dök det upp flera studier som påvisade vissa anomalier i den tidigare 

gängse synen på kulturell konsumtion, smakpreferenser och klass. Den tidigare gängse synen 

kom från Pierre Bourdieus Distinction: a social critique of the judgement of taste (1984). 

Bourdieus bok agerade i stor utsträckning som en utgångspunkt i senare forskning kring 

smak, kulturell preferens och relationen mellan ekonomisk kapital och kulturellt kapital. 

Bourdieu identifierar en övre klass med ett stort kulturellt kapital (highbrow) men inte 

mycket ekonomiskt dito och en övre klass som hade stort ekonomiskt kapital men kulturell 

”medelsmak” (middle-brow) (Peterson, 2005: 259). Denna uppfattning av socialt 

stratifieringssystem var länge väl etablerad och erkänd som grundläggande inom 

kultursociologi. Men under 1990 talet uppkom en mängd studier som påvisade nya mönster i 

kulturell konsumtion och klass. Nedan kommer beskrivas hur forskning gick från Bourdieus 

syn, vilket beskrivs tillhöra homologiargumentet, till kulturellt allätande som beskrivits som 

omnivore-univore argumentet och den flytande och reflexiva modernitetens inverkan på 

relationen mellan klass och kulturell konsumtion, individualiseringsargumentet. 

2.1 Den kulturella allätaren 

I början av 1990-talet påvisade Lamont (1992: 166) hur människor i New York oftare valde 

vänner på grundval av deras ekonomiska kapital och grad av ärlighet och uppriktighet snarare 
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än deras kulturella smak och konsumtion. Som ett svar på dessa fynd sökte senare Peterson & 

Smikus (1992) replikera Bourdieus (1984) tidigare resultat, vilket de i stor utsträckning 

gjorde. Men vad de fann förvånande var att många av de personer som var intresserade av 

finkultur också hade ett bredare intresse i de lägre kulturella uttrycken. I de lägre klasserna 

fanns inte lika mycket mobilitet uppåt i den kulturella hierarkin utan kulturellt allätande 

tycktes vara något som de i högre samhällsskiktet utövade. Dessa resultatet gick emot 

Bourdieus resultat på så sätt att snarare än en smak för den finkulturella visade de i de högre 

segmenten en smak för hela spektrumet, alltså kulturella allätare. Medan de av lowbrow smak 

var mindre benägna att bredda sin kulturella konsumtion. Således menade de att högkulturellt 

snobberi hade bytts ut till allätande snobberi. 

Richard Peterson lade då grunden för och myntade, tillsammans med kollegor, begreppet den 

kulturella allätaren. De beskriver hur den kulturella allätaren uppstått i slutet av 1900-talet i 

linje med andra samhälleliga förändringar. Detta resultat replikerades senare av bland annat 

Peterson & Kern (1996) och vad som då också noterades var en ökning av den kulturella 

allätaren. Efter detta har följt en mängd studier som sökt svar på frågan om snobberi versus 

allätande (För en översikt se Peterson, 2005: 261).  

2.2 Den kulturella allätaren som något positivt 

Det finns flera studier som sökt lyfta fram positiva aspekter av den kulturella allätaren. Chan 

(2013) undersökte sociala och politiska attityder hos kulturella allätare. Han fann att allätare 

är mer tillitsfulla, mer positiva till EU, de lägger inte lika mycket tyngd på etnisk identitet, de 

är mer miljövänliga, och har en mer liberal hållning gentemot könsroller, homosexualitet och 

dylikt. Vidare fann han att allätare är mer politiskt engagerade. När de tillfrågades om vad 

som är viktigt för vilka de är förefaller inte deras arbete eller utbildning särskilt framträdande 

utan andra mer individuella egenskaper. Allätare visades vidare vara mer extroverta och 

öppna för nya upplevelser. Chan vill mena att resultatet utmanar uppfattningen att allätaren 

bara är en ny form av särskiljande. På samma sätt beskrivs allätaren av van Eijck & Lievens 

(2008: 238), där allätaren fanns främja attityder som bidrar till social integration och visar 

inga tecken på missnöje när det gäller deras förhållande till andra människor eller samhället i 

allmänhet. I studien beskrivs de vidare inte heller verka vara angelägna om att vara originella. 

Detta föreslår att kulturella allätare ser sig inte som förmer än andra. I en annan studie 

beskriver Chan & Goldthorpe (2006: 12-13) hur den kulturella allätaren är ett ifrågasättande 
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av den starka kopplingen mellan kulturell konsumtion och social hierarki, mellan kulturellt 

kapital och social stratifiering som Bourdieu (1984) beskrev det. De vill mena att Bourdieus 

beskrivning inte håller längre i den moderna världen. Den kulturella allätaren tycks sudda ut 

gränsen mellan kulturell konsumtion och social stratifiering, men de vill samtidigt inte mena 

att den sociala uppdelningen har upphört och vara mindre exkluderande men att vidare 

forskning behövs för att visa hur det potentiellt har bytt form. 

2.3 Den kulturella allätaren som ny form av särskiljande 

Många studier är i stark kontrast till bilden av allätaren som något positivt. Exempelvis 

beskriver Warde et al., (2007: 158) hur allätare är överrepresenterade i medelklassen och 

allätande är bara en ny form av kulturellt kapital. Vidare att kulturella allätare inte är en 

homogen grupp utan vissa av dem påvisar tolerans och positiva aspekter medan andra allätare 

är mer exkluderande och eklektiska. I en annan studie beskriver Warde & Gayo-Cal (2009: 

138) hur kulturella allätare oftare har övervägande preferenser gentemot mer finkulturella 

uttryck. De vill mena att gränserna har skiftats snarare än håller på att lösas upp. Att 

polarisering vad gäller smak fortfarande är mycket stor mellan olika samhällsskikt men att 

det inte ser ut som det gjort tidigare. Olliver (2008: 144) beskriver hur individualism har 

bidragit till att individer inte längre ser sig som medlemmar av specifika klasser, de 

konsumerar inte längre för att bekräfta klassöverlägsenhet. Reflexivitet och individualisering 

ersätter på så sätt den traditionella klasstillhörighet som central aspekt för att förstå sociala 

strukturer, vad som uppstår är nya hierarkiska strukturer dock fortfaradande högst präglade 

av klass och kön. Denna nya struktur är delad via uppfattningar om hur man känner, tänker 

och uppför sig vilka ses som individuella aspekter snarare än de som tillskrivs individens 

habitus. Men de förblir formade av samma strukturella ojämlikheter. En studie genomförd i 

Sverige av Kaya (2018: 19) fann exempelvis inga belägg för att den kulturella allätaren skulle 

vara mer inkluderande i dennes nätverkande. I Danmark 2008 gjordes en studie som påvisade 

att social struktur är starkt kopplat till ekonomiskt och kulturellt kapital och att just en 

individuell orientering mot ett globalt förhållningssätt innebär ett högre kulturellt kapital i 

den grupp de tillhör (Prieur & Larsen, 2008: 63). Två år senare publicerades en annan studie 

som var genomförd i Danmark vars ambition var att kartlägga den kulturella allätarens 

närvaro i landet mellan 1960 och 2004. Resultatet påvisade en existens sedan 60-talet, en 

ökning under 70-talet och att de utgjort ca 10 % av befolkningen i landet sedan 80-talet och 

att ingen stor förändring tycks ha skett sedan dess. De fann inget belägg för att allätaren 
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skulle vara mer inkluderande (Jæger & Katz-Gerro, 2010: 478-9). En studie av Goldberg 

(2011: 1428- 9) fortsatte bekräfta idén om särskiljande i kulturella och sociala hierarkier där 

det presenterades att grupper av individer följer tydliga mönster inom särskiljande, att det 

finns tendenser på kulturell inkludering men social exkludering.  

Studierna påvisar att det finns begränsningar för idén att allätare skulle vara mer öppna och 

föreslår istället att de kan vara ganska exklusiva och mer exkluderande, som till exempel en 

tidigare studie av Bryson (1996: 895) påvisade hur allätaren exkluderar på olika vis genom att 

tydligt välja bort vissa kulturella produkter. Kulturellt allätande har undersökts inom en 

mängd olika områden såsom musik, mat, läsvanor, Tv-tittande, humor etc. Även försök att 

fånga mer breda smakpreferenser på många olika områden har gjorts (För en överblick Se 

Wright, 2016: 570). Musik tycks i mångt och mycket vara det mest undersökta området där 

man gång på gång finner att klass är starkt relaterad till musiksmak och att olika grupper i 

samhällen enas kring samma musiksmaker (se bland andra Bryson, 1996; Veenstra, 2015). 

Alderson, Junisbai & Heacock (2007: 206) undersökte kulturella konsumtionsmönster 

kopplat till social status och fann att högre social status är förknippat men den kulturella 

allätaren och att kulturell konsumtion fungerar på många vis som ett stratifieringssystem 

mellan de kulturella allätarna och finsmakarna, och de med lägre smak. Den kulturella 

allätaren har även hittats i engagemang och konsumtion av fritidsaktiviteter. Sullivan & Katz-

Gerro (2007: 133) påvisar att kvantiteten och bredden av olika fritidsaktiviteter som 

människor tar sig tid med också kan kopplas till allätande. De hittade dock ingen koppling till 

klass utan upptäckte att hög grad av olika fritidsaktiviteter snarare är en symbolisk 

statusmarkör förknippad med upptagenhet, multitasking och hög status kring att omfamna ett 

mångfaldigt kulturellt konsumtionsmönster. Vidare en studie genomförd av Aguila et al. 

(2012: 103) på spanska studenter och deras fritidsaktiviteter fann att skillnader mellan klass 

och fritidsaktiviteter inte fanns bland studenter, utan studenter föreföll vara en mycket 

homogen grupp där många studenter i stor utsträckning aktiverar sig med samma 

fritidsaktiviteter. Detta går i linje med många tidigare studier som visar att unga människor 

ofta är mer homogena som grupp.  Dock har påvisats när man går bortom studenter finns det 

en stark koppling mellan klass och kulturell konsumtion, där vissa samhällsskikt samlas kring 

liknande kulturella uttryck och fritidsaktiviteter (Katz-Gerro, 2002: 224). 

Bland de färre kvalitativa studier som gjorts har en intervjuundersökning gällande 

konsumtionsmönster bland invånare i Norge påvisat hur den kulturella allätaren fortfarande 
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lägger grund för social stratifiering. I studien belyses att essensen inte ligger i vad som 

konsumeras, utan att det snarare handlar om hur kulturella produkter konsumeras. Även om 

samma varor konsumeras mellan olika samhällsskikt, skiljer sig saker som motiven bakom 

konsumtionen, hur varan används och vilka specifika delar av produkten som är intressanta 

och viktiga. Kvalitén av varor tolkas på olika sätt beroende av klasstillhörighet och att gilla 

samma sak behöver inte betyda samma smak. Vidare beskriver studien hur forskning behövs 

om hur konsumenter ser på sina egna val och preferenser (Jarness, 2015: 78).  

2.4 Kulturell konsumtion och sen/postmoderniteten 

Det finns ytterligare ett sätt att se på den kulturella allätaren och hur klass har kommit att 

förändras och med det också kopplingen till kulturell konsumtion. Featherstone beskriver i 

sin bok Consumer Culture and Postmodernism (2007) hur upplösande av klass, klassgränser 

och den allmänna instabiliteten mellan kultur, ekonomi och samhälle är ett brett tecken på att 

vi lever i ett postmodernt samhälle. Dagens massproduktion och vikten av identitetsskapande 

har tagit smakpreferenser från Bourdieus habitus till individens eget val och reflektion. Även 

om Featherstone beskriver hur vi kanske inte är där än, beskriver han hur vi går mot ett 

samhälle utan fasta statusgränser mellan grupper i samhället där val av kläder, 

fritidsaktiviteter och konsumentvaror inte längre är bundna till specifika grupper i samhället. 

I denna postmoderna syn på kulturell konsumtion och klass beror förändringen på 

individualiseringen som skett i det senmoderna samhället. Denna förklaring erbjuder ett 

radikalt alternativ till, framförallt, Bourdieu och homologiargumentet. Tanken, som grundar 

sig hos teoretiker som Bauman (2005), Giddens (1999) och Beck (1998) pekar på att livsstil 

och kulturell konsumtion har förlorat sina förtöjningar till stratifieringssystemet och till andra 

sociala institutioner. Bilden på kulturell konsumtion och kopplingen till klass som framträder 

här är att det blir alltmer flytande och flexibla möjligheter till utveckling och uttryck av 

identitet och konstruerande av sin livsstil genom att ta från den mängd erbjudanden som 

massproduktion tillåter. Individen står fri att kombinera objekt på kreativa och tidigare 

motsägelsefulla sätt (Featherstone, 2007: 13). Postmoderna utgångspunkter skulle således 

mena att snarare än att kulturellt allätande är överrepresenterat bland snobbar, så har kan 

potentiellt samtliga individer förvandlas till kulturella allätare.  

Vad som kan påvisas är att forskning om kulturell konsumtion och klass är omfattande. Det 

stora problemet är dock att det saknas en övergripande konsensus om relationen mellan de två 



14 

huvudsakliga variablerna. Hur fungerar särskiljande och differentiering mellan klasser idag? 

Finns det ingen tydlig klasskillnad längre? Det som samtliga dock förhåller sig till på olika 

vis är Bourdieus Distinction (1984) och Peterson (med kollegor) formulerade begrepp, den 

kulturella allätaren (Peterson & Simkus 1992; Peterson & Kern, 1996; Peterson 2005). 

3. Teori 

3.1 Tre huvudargument 

I den tidigare forskningen kan man utröna tre perspektiv som på olika sätt argumenterar för 

hur man ska förstå kulturell konsumtion, social stratifiering och klass idag. Nedan följer en 

sammanfattning av de olika argumenten som kommer ligga som grund i analysen. 

Beskrivningen söker presentera vad de har gemensamt och vad som skiljer dem åt. Vi tar 

ingen ställning i förhand till något av argumenten, utan vill diskutera öppet kring argumenten 

för att se vilka olika delar som har bäring i våra data och fynd. Dessa tre argument har 

använts i tidigare studier, vilka den aktuella studien i stor utsträckning tar avstamp i (se Chan 

& Goldthorpe, 2006; Alderson, Junisbai & Heacock, 2007; Herrera-Usagre, 2011). Så vitt vi 

vet har det inte gjorts någon studie i Sverige som specifikt utgått från dessa tre argument i 

undersökningar av kulturell konsumtion, klass och social stratifiering. 

3.1.1 Homologiargumentet 

Det första argumentet kan enkelt beskrivas hävda att den sociala stratifieringen och den 

kulturella stratifieringen står i relation till varandra. Personer i högre sociala klasser är de som 

föredrar och konsumerar finkultur (highbrow) och individer i de lägre sociala klasserna 

föredrar och konsumerar populär- och masskultur (lowbrow). Det finns dock utrymme för 

olika gränsdragningar däremellan. Grunden till hur homologiargumentet används idag 

härstammar från Bourdieus Distinction (1984). Boken beskrivs av Bourdieu som ett försök 

att ompröva Max Webers motstånd mellan klass och stånd (Ibid: xii). Bourdieu håller med 

Weber (1983) om att positionen i en allmänt erkänd hierarki av social överlägsenhet och 

underlägsenhet uttrycks genom en specifik livsstil. Där Bourdieu och Weber går isär är synen 

på klasspositionen som analytiskt och empiriskt separerbar från statuspositionen. Enligt 

Weber bestäms klasspositionen i huvudsak av det ekonomiska kapitalet. För Bourdieu ska 

klass och status inte förstås som olika former av social stratifiering. Snarare måste status ses 

som klasstrukturens symboliska aspekt, som inte kan reduceras till enbart ekonomiska 
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relationer. Bourdieu accepterar inte ett skilt förhållande mellan klass, status och livsstil. En 

komplex relation mellan dessa måste erkännas. Denna homologi förmedlas genom habitus av 

olika klasser (Bourdieu, 1984: 174- 5). Klassens habitus producerar en enighet i praktiskt 

handlande på alla områden av konsumtion, inklusive kulturell konsumtion. Inom 

klasstrukturen skapas således internt sammanhängande men skarpt kontrasterande livsstilar 

som uttrycks av statusordningen. Rivalitet och konkurrens inom denna ordning ska inte ses 

som separata från klasskonflikt. Tvärtom är statusordningen den symboliska kampen mellan 

klasser där de olika klasserna försöker klassificera sig själva och andra som samma eller 

olika, inkluderade eller uteslutna. Medlemmar av den dominerande klassen använder 

symboliskt våld för att bekräfta överlägsenheten i sin egen livsstil genom att ta till sig de 

kulturella formerna som erkänns som ”legitima”, ”fina” eller ”utmärkande” (Chan & 

Goldthorpe, 2006: 2). 

3.1.2 Omnivore-univore argumentet (den kulturella allätaren) 

Det andra argumentet sätter den kulturella smakpreferensen och den kulturella allätaren i 

centrum och myntades av Peterson och kollegor (Peterson & Simkus, 1992; Peterson & Kern, 

1996). Grunden till argumentet ligger tidigare än början av 1990-talet när Petersons myntade 

begreppet och kan spåras tillbaka till 1960 talet när Wilensky (1964) rapporterade att 

högutbildade personer sällan hade någon stark aversion mot masskulturen och tyckte ofta om 

det i vissa former. Enkelt förklarat, som i mångt och mycket beskrivits ovan, kan sägas att i 

moderna samhällen håller inte homologiargumentet fullt ut. Den kulturella konsumtionen är 

fortfarande i detta argument grundat på social stratifiering, men nya förhållanden mellan 

variablerna har uppstått. I stället för preferensskillnader mellan klasserna skiljer sig 

kulturkonsumtion genom att de av högre klass har fler och bredare preferenser. Således 

allätande snobbar snarare än finkulturella snobbar. Särskiljningen går mellan de som har bred 

smak och de som har en mycket smal smakpreferens (univore). Den kulturella allätaren kan i 

mångt och mycket beskrivas som medelvägen mellan homologiargumentet och 

individualiseringsargumentet (Warde et al, 2000: 5). Det kan dock ses på två olika vis. 

Kulturella allätare kan antingen ses som något positivt, som tidigare nämnts. Detta sätt att se 

på den kulturella allätaren skulle gå mer i linje med individualiseringsargumentet. Den 

kulturella allätaren är ett tecken på att människor söker sig omkring det breda kulturella 

utbudet för självförverkligande och identitetsskapande som statusmarkör och särskiljande. 

Det andra sättet att beskriva den kulturella allätaren skulle snarare gå i linje med 
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homologiargumentet. Den kulturella allätaren är bara en ny smakpreferens för de högre 

klasserna att särskilja sig från de med lägre smak. Den nya särskiljningen är inte mindre 

exkluderande än den mellan högklassnobbar och masskultur (Sintas & Alvarez, 2002: 363). 

De med smal smakpreferens kan i sin tur fortfarande påvisa särskiljning, exempelvis genom 

att ta till sig populärkultur och lägre kulturella uttryck ironiskt eller på olika sätt påvisar en 

medvetenhet om att något uttryck är populärt eller av lägre status (Bryson, 1996: 894). Vi har 

i de kvalitativa intervjuerna fokuserat i huvudsak på detta argument då oberoende av vilket 

synsätt så går det inte bortse från de starka empiriska bevisen för existensen av den kulturella 

allätaren. Det som dock inte undersökts mycket, som tidigare nämnts är resonerandet hos 

dessa kulturella allätare. Huruvida homologiargumentet fortfarande har bäring eller om 

individualiseringsprocessen medfört positiva aspekter vad gäller utplånandet av rigida 

klasstrukturer. 

3.1.3 Individualiseringsargumentet 

Det tredje argumentet, individualiseringsargumentet kan betraktas som en stark kontrast till 

homologiargumentet. Vad som ingår i detta argument är i huvudsak att i dagens ekonomiskt 

avancerade samhällen förlorar skillnaderna i kulturell smak, konsumtion och i livsstil i 

allmänhet deras grundval i social stratifiering. Det ska snarare förstås som en fråga om 

individuellt självförverkligande. Några vill mena att andra strukturella grunder än klass och 

status lägger grunden för stratifiering, såsom ålder, kön, etnicitet eller sexualitet och att 

individer på så sätt ges mycket större valmöjligheter med avseende på kulturella och 

materiella varor, som kommer användas för att i större utsträckning bilda eller återskapa sina 

egna identiteter (Bauman, 2008; Featherstone, 2007). I mer starka postmodernistiskt 

influerade versioner av argumentet, ses basen till livsstilar som relativt frikopplat till ett 

strukturellt format habitus (Featherstone, 2007: 107). Individer är fria att i större utsträckning 

skapa sin egen livsstil oberoende av sin sociala ställning, och i första hand genom sina 

konsumtionsmönster och smakpreferenser konstruera sig själva (Bauman, 2008: 59). 

Kontrasten till Bourdieus Distinction (1984) är möjlighet till ett egetskapat habitus. I stället 

för att vara begränsad av klasstillhörigheten till en särskild uppsättning av livsstilar, kan 

individer bara välja att blanda fritt och bli vem de än väljer att vara (Olliver, 2008: 144; 

Featherstone, 2007). Livsstil och identitetsskapande blir i den kontexten livsprojektet 

(Giddens, 1999: 14). 
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I västvärlden har betydande omvandlingar skett i samhället vad gäller dess flexibilitet och hur 

flytande samhället kan uppfattas (Giddens, 1999; Bauman, 2005). Postmodernism har under 

de senaste decennierna varit ett av de sociologiska teoriernas främsta bidrag till förståelsen av 

dessa förändringar, speciellt i analysen av kultur och konsumtion. Postmodern teori tar 

utgångspunkt i tanken att vår värld är fragmenterad och individualistisk. Våra dagliga 

erfarenheter präglas av denna fragmentering, differentiering, mångfald och rörlighet. 

Människor skapar och återskapar sin identitet genom kulturell och materiell konsumtion 

(Bauman, 2008; Featherstone, 2007). Postmodernism skulle således ställa sig bakom idén att 

social klass inte är lika starkt strukturerande vad gäller konsumtionsmönster och vanor. Det är 

snarare individens identitetsskapande per se och möjligheten till val i det postmoderna 

samhället som skulle stå som grund i skapandet av smakpreferenser och kulturell konsumtion 

snarare än Bourdieus homologiargument. 

För att överskådligt sammanfatta de tre argumenten tas hjälp av Alderson, Junisbai & 

Heacock (2007: 193-4) korta beskrivning av argumenten. Homologiargumentet säger att 

social stratifiering och kulturkonsumtion har ett starkt samband. Människor i högre socialt 

skikt tenderar att konsumera kultur som anses fin och för eliten och människor i lägre lager 

tenderar att konsumera populär- eller masskultur. Dessutom föreslås personer i högre strata 

att aktivt avvisa masskultur.  Omnivore-univore argumentet föreslår att homologiargumentet 

inte håller fullt ut i det moderna samhället vad gäller kopplingen mellan klass och kulturell 

konsumtion. Argumentet föreslår istället att de högre klasserna särskiljer sig genom bredden 

av sina preferenser. När det gäller den sociala stratifieringen ligger inte den huvudsakliga 

delningen mellan eliten och massan utan mellan kulturella allätare och de med mycket 

smalare kulturell referensram. Individualiseringsargumentet är i starkast kontrast till 

homologiargumentet. Här menas att livsstil och kulturell konsumtion har förlorat förtöjningar 

till stratifieringssystemet. Den bild som framträder är ett modernt samhälle som representeras 

är ett högt kommersiellt, konsumerande samhälle med allt mer flytande och flexibla 

möjligheter till utveckling och uttryck av identitet. 

3.2 Den svenska kontexten 

Genomgående i de olika argumenten är att kulturell konsumtion kommit att förändrats på ett 

eller annat sätt. I en svensk kontext måste man förhålla sig till ytterligare några saker som 

försvårar relationen mellan variablerna klass, kulturell konsumtion och social stratifiering. 
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För det första är det medelklassperspektivet. I moderna, industriella samhällen delar samtliga 

individer i större utsträckning en gemensam levnadsstandard, och skillnader i kulturell 

konsumtion och klass torde då bli mindre. I ett sådant samhälle motsvarar inte sociala 

grupperingar längre kampen om materialfördelning utan istället samlas de kring olika 

identitetsbundna kulturella livsstilar som skär över olika klasser. Hur man konsumerar i det 

samhället blir mer en spegling av individen snarare än klassen man tillhör (Katz-Gerro, 2002: 

209). Följden, i exempelvis Sverige, blir en ökande roll för konsumtion per se som en status- 

och identitetsskapare oberoende av klass (Kearon, 2012: 397). För det andra är det 

identitetsperspektivet och relateras till identitetens bräcklighet och instabilitet. I och med att 

identitet ofta sägs vara kopplat till etnicitet, kön, religion eller nationalitet snarare än klass har 

det uppstått en mer komplex gränsdragning mellan grupper i samhället än den som beskrivs i 

homologiargumentet (Katz-Gerro, 2002: 210). Det tredje perspektivet är välfärdsperspektivet 

vilket menar att en välfungerande välfärdstat skapar en starkare koppling mellan klass och 

kultur på så sätt att medlemmar av eliten som finner det allt svårare att särskilja sig via 

materiell konsumtion gör det istället genom kulturell dito och i längden ökar kapaciteten för 

reproduktion av sociala hierarkier (Kearon, 2012: 397). Ett subperspektiv till detta är att se 

det som mer positivt och menar att välfärdspolitiken ger mer individuell frihet och bidrar till 

att försvaga klasstrukturer som bygger på ekonomiskt kapital. Välfärdsstaten kan således vara 

en avgörande kraft för att jämna ut klyftor i samhället (Katz-Gerro, 2002: 210). Alla dessa 

perspektiv går i mångt och mycket i linje med individualiseringsargumentet. 

Med detta som bakgrund har upptäckten av den kulturella allätaren blivit en bekräftelse av 

den senmoderna, fritt flytande och mobila individens förmåga att släppa på sociala 

restriktioner och njuta av en mängd olika estetiska upplevelser. Eriksson (2011: 476- 7) 

ställer sig kritisk till detta och hävdar att detta var givet och redan fastställts hos 

kultursociologer som tog ett mer postmodernistiskt angreppssätt. På ett sätt verkar den 

kulturella allätaren bara bekräfta den, från det perspektivet, välkända bilden om en generell 

övergång från en tidigare enhetlig, stabil och hierarkisk kultur till instabila, fragmenterade 

och sammanflätade kulturformationer i vår flytande, reflexiva, individualiserade och 

globaliserade värld (ibid). 

Med dessa perspektiv och individualiseringsargumentet som bakgrund är Sverige och 

liknande länder intressanta att se till. Framförallt hur långt homologiargumentet står sig i en 

sådan kontext. Sverige, och de övriga skandinaviska länderna beskrivs ibland som egalitära 
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och till och med anti-hierarkiska (Jarness, 2015: 68). Jarness (2015) genomförde en 

undersökning om kulturell konsumtion i Norge, och vi vill mena att många av de 

beskrivningar han gör om den norska kontexten också stämmer överens i mångt och mycket 

med den svenska. Han menar att jämfört med länder som exempelvis Frankrike, med en 

centraliserad statsapparat och rester av ett aristokratiskt förflutet är Norge, och så också 

Sverige, präglat av socialdemokratin som sägs motverkat stratifiering. Kulturella uttryck som 

uppfattas som snobbiga ses i sådan kontext ofta med mer misstänksamhet och viss grad av 

förakt (Ibid: 68). Studier indikerar att människor i Skandinavien är särskilt ovilliga att 

förneka andra på grund av livsstilsskillnader; detta till följd av en särskild form av 

anspråkslöshet (Daloz, 2007: 54). Specifikt i den norska kontexten har studier visat att det är 

ovanligt med erkännande av klasstillhörighet vilket i sin tur skapat ett samhälle med relativt 

små sociala skillnader (Skarpenes & Sakslind, 2010: 236).  Detta betyder dock inte att en 

hierarki inte existerar, den hålls bara mer dold. Det dolda medför vidare att stratifiering kan 

vara närvarande utan att aktörerna erkänner eller noterar den (Jarness, 2015: 68). I en sådan 

kontext kan differentiering reifieras och gå oemotsagd, i linje med Bourdieus idé att de lägre 

klasserna skulle se kapitalet hos de övre klasserna som förtjänat, genom exempelvis hårt 

arbete eller dylikt, vad Bourdieu kallade felaktigt erkännande (Bourdieu, 1984: 86). Av 

denna anledning är det i en svensk studentkontext viktigt att ta hänsyn till attityder gentemot 

olika kulturella uttryck snarare än bara undersöka kvantiteten och preferensramarna av 

kulturell konsumtion. Utan då snarare, som vi enkelt uttryckt det, fråga hur något 

konsumeras. Detta kan potentiellt synliggöra den dolda hierarkin som ytligt sett kan vara svår 

att upptäcka. 

3.3 Den aktuella studien 

Till vår vetskap har inga studier av kvalitativt slag genomförts i Sverige. Det har genomförts 

kvantitativa studier (Bihagen & Katz-Gerro, 2000; Katz-Gerro, 2002; Kaya, 2018). Ingen av 

dessa har sökt djupare i resonerandet och hur kulturella varor konsumeras utan snarare 

besvarat vad som konsumeras i olika samhällsgrupper. Men som den föregående 

genomgången av tidigare forskning och teori påvisat finns det ingen överensstämmelse i hur 

man ska tolka resultatet. Om homologiargumentet har bäring, om individen avgör eller om vi 

alla långsamt håller på att bli kulturella allätare. Således finns det fortfarande anledning att 

bidra till denna debatt med nya infallsvinklar, urval och perspektiv. Bidraget vi själva vill 

göra är att kombinera intervjuer med kvantitativ data för att söka svar på hur klass och 
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kulturell konsumtion hänger samman, om det finns mönster att upptäcka i ett resonerande 

kring konsumtion hos kulturella allätare samt hur dessa mönster ser ut hos svenska studenter.  

4. Metod och Material 

4.1 Metod 

Det övergripande syftet med den här studien är att se till om det finns kopplingar mellan klass 

och kulturell konsumtion. Studien baserades på följande frågeställningar; hur ser relationen 

ut mellan kulturell konsumtion och klass bland svenska studenter; hur resonerar den 

kulturella allätaren kring sin breda smakpreferens; är särskiljning (distinction) bland 

kulturella allätare närvarande och hur ser den i så fall ut? Tanken var att i första hand 

genom semi-strukturerade intervjuer utröna hur självutnämnda allätare resonerar kring sina 

egna smakpreferenser och konsumtion. I andra hand stärka fynden från intervjuerna med en 

enkätundersökning. Vidare också för att ytterligare fördjupa kunskapen om kopplingarna 

mellan variablerna av intresse för studien. Detta är en Exploratory sequential mixed-method 

design, en mycket givande metod för oss att använda oss utav. Metoden innebär 

sammanfattningsvis att man gör en kvalitativ studie som lägger grunden för en kvantitativ 

enkät och undersökning. Detta genom att frågorna formuleras efter vad man får ut i det 

kvalitativa materialet (Creswell, 2014: 276-7). Datainsamlingen sker i två faser där man 

ämnar samla in kvalitativ data för att sedan utforma en kvantitativ enkät. Genom att 

kategorisera och tematisera den kvalitativa empirin gör man enklare en än mer specifikt 

utformad enkät gentemot syftet. En analys görs på den kvalitativa empirin innan den 

kvantitativa undersökningen påbörjas för att kunna ställa de syftesspecifika frågorna i 

enkäten. I exploratory sequential mixed-method behöver inte fördelningen av data mellan den 

kvalitativa och den kvantitativa undersökningen vara jämnt fördelad. Den kvalitativa empirin 

förväntas vara mindre eftersom den lägger grund till enkäten. Med denna design kan vi testa 

vårt teoretiska ramverk i en kvalitativ analys, och via den kvantitativa eventuellt kunna påvisa 

att resultatet är vidare generaliserbart och därmed förhoppningsvis kunna finslipa eller 

vidarearbeta de befintliga teorierna och begreppen (Creswell, 2014: 83). Motivet till att 

kombinera olika metoder var för att få en bättre fullständighet och trovärdighet i vår studie. 

Tidigare kvantitativ forskning om kulturell konsumtion och den kulturella allätaren har varit 

mycket stora databaser såsom Survey of public participation in the arts (se SPPA). De studier 

som gjort i en svensk kontext har använt sig av liknande material från den nationella SOM-
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undersökningen (se SOM-institutet). I och med att dessa kvantitativa studier är vanligare, och 

kvalitativa intervjuer har sagts saknas i forskning, då med fokus på hur man resonerar kring 

sitt konsumerande snarare än vad man konsumerar, kändes denna typ av metod naturlig för 

uppsatsens syfte. Vidare att utforma en egen enkät gör att man kan utforma frågorna efter ett 

specifikt syfte, snarare än vara bunden till frågeställningar givna i exempelvis SOM-

undersökningar. Avslutningsvis också urvalet av intresse för oss, studenter, hade varit svårt 

att enskilt undersöka utifrån SOM-undersökningarna.  

4.2 Urval 

Tidigare forskning har påpekat att studenter är en mycket homogen grupp vad gäller deras 

konsumtionsmönster, just i vad de konsumerar (Águila et al, 2012: 103). Även välfärdsstater 

och skandinaviska länder har utifrån tidigare nämnda medelklassperspektivet beskrivits som 

mindre stratifierad vad gäller klasskillnader i konsumtionsmönster (Jarness, 2015). Däremot 

finns det mycket forskning som pekar på att det just därför råder ett särskiljande i hur man 

konsumerar och hur man resonerar kring sitt eget konsumerande. Därför tycks svenska 

studenter vara en intressant grupp för att söka efter olika, mer diskreta, särskiljande mönster. 

Ett problem med studenturvalet är dock potentiellt det generellt högre kulturella kapitalet än i 

övriga befolkningen, vidare att studenter utsätts för liknande kulturella uttryck och därför får 

mer liknande preferenser. För att komma i kontakt med lämpliga informanter för intervjuer 

har vi sökt efter studenter som upplever sig själva ha en bred smakpreferens. För den 

kvantitativa enkätundersökningen har vi också fokuserat på ett studenturval för att söka 

bredare generaliseringar från våra kvalitativa data till populationen. 

4.3 Tillvägagångssätt 

4.3.1 Intervjuerna 

Via olika studentgrupper på Facebook kontaktades potentiella intervjupersoner med en 

förfrågan om bred kulturell smakpreferens (se Bilaga 1). Utifrån tidigare forskning skapade 

vi en intervjuguide som sökte efter smakpreferenser och särskiljande hos intervjupersonerna 

och deras resonemang kring detta särskiljande (se Bilaga 2).  En kategorisering av 

ämnesområden grundade strukturen för intervjuguiden för att underlätta och förtydliga 

kodning och tolkning av materialet, med hänsyn till att inte begränsa intervjupersonens språk 

och uttryck (Rennstam & Wästerfors 2015: 31). För att initialt testa vår intervjuguide 
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genomfördes en pilotintervju. Denna intervju är inte med i den slutgiltiga empirin, utan 

genomfördes för att se att frågorna var förståeliga och att inga av frågorna potentiellt kunde 

verka påträngande eller medföra några negativa konnotationer. Inga problem påträffades, och 

guiden verkade fungera för att få fram relevant information. Vidare till intervjun tillkom 

också ett frågeformulär som sökte undersöka informanternas kulturella kapital och 

klasstillhörighet (se Bilaga 3). Under arbetets gång utvecklades intervjuguiden något för att 

addera intressanta inslag som framkommit i de tidigare intervjuerna. Om det var något som 

informanterna uttryckte särskiljande emot, lades detta till som exempel för senare intervjuer 

för att se om reaktionerna mot dessa delades av informanterna. Guiden baserades på frågor 

som sökte utröna preferenser vad gäller fritidsintressen, smak inom film och böcker, resande 

och materiell konsumtion. Frågorna rörde vad de gillar, inte gillar och resonerande frågor 

kring hur det kommer sig. Det frågades inte specifikt efter särskiljande utan mer i generella 

termer. Exempelvis “Du gillar inte X, vad är det för människor som du tror tilltalas av X”? 

Respondenterna fick till största del besvara frågor precis som de upplevde det för att sedan 

allteftersom intervjuerna genomförts få frågor som var formulerades i linje med vad som 

framgått i andra intervjuer. Att inta ett flexibelt förhållningssätt i intervjuerna gjorde att vi 

kunde fånga upp svar i linje med syftet. Genom att anpassa följdfrågor och intervjun efter 

behov kunde vi få en större inblick i respondenternas särskiljande och deras resonerande runt 

deras konsumtion och preferenser. Vissa av frågorna var, mot konstens alla regler, utformade 

som ja och nej frågor för att sedan fördjupa svaren med följdfrågor. Detta val gjordes med 

tanken att om informanten svarat ja eller nej på en fråga är det svårare att krångla till svaret i 

en längre utläggning. Dock var frågorna inte ställda med ordet ”varför”, exempelvis varför 

gillar du X? Utan snarare ”hur tar du del av varan?”. Detta i linje med Becker (2008: 65), 

som beskriver att ”varför” kan påfalla vara utfrågande och konfrontativt. Vidare var de flesta 

frågorna formulerade som relativt öppna frågor så att intervjupersonerna i större utsträckning 

funderar över sina ordval och ger mer nyanserade svar på intervjufrågorna (Bryman, 2011: 

423). Fem intervjupersoner kontaktade oss. Dessa fem rekommenderade personer de kände 

som också hade en bred smakpreferens som därefter tillfrågades om deltagande. En 

intervjuperson hade till synes inte en bred smakpreferens. Vi kan inte vara säkra på om det 

blivit något missförstånd om villkoret för intervjun. Vi valde ha kvar intervjupersonen Anna i 

materialet då hon visades sig vara mycket intressant i förhållande till de kulturella allätarna. 

Intervjupersonerna var mellan 19- 46 år (m= 26, sd=7,51). Varje intervju varade ungefär en 

timme.  
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4.3.2 Enkäten 

Efter 7 genomförda intervjuer utformades en enkät som skickades ut på Facebook i 

studentgrupper i hela landet för att ytterligare styrka resultatet vi fick ut i intervjuerna (se 

Bilaga 4). Enkätundersökningen utfördes med hjälp av det webbaserade verktyget 

Surveymonkey för att på ett enkelt sätt nå ut till potentiella deltagare. Urvalet bestod av 247 

studenter (57 män, 121 kvinnor och 69 ej definierade). Åldern på deltagarna var mellan 19-48 

(m=25 sd= 4.89). Tabell 1 visar frekvenser för olika pågående utbildningar för urvalet 

Tabell 1 Pågående utbildning 

Utbildning N Procent 

Ekonomi/Handel/Administration 15 6,1 

Estetisk/Design/Hantverk/Konst 4 1,6 

Humaniora/Kultur 6 2,4 

Hälsa/Sjukvård/Medicin 38 15,4 

Media/Journalistik/Reklam 1 ,4 

Naturvetenskap/Matematik/Data 16 6,5 

Pedagogik 16 6,5 

Samhällsvetenskap/Juridik 78 31,6 

Socialt arbete/Omsorg/Psykologi 61 24,7 

Teknik/Byggteknik/Industri/Transport 12 4,9 

Total 247 100,0 

Frågeformuläret bestod av fem olika delar. Den första delen frågade om volymen av 

fritidsaktiviteter, den bestod av 16 aktiviteter som man fick svara på hur mycket man ägnar 

sig åt respektive aktivitet på en skala där 1 var aldrig/mer sällan och 5 var 1-3 gånger i 

veckan/Oftare. Exempel på aktiviteter som frågades efter var teaterbesök, träning, 

musikutövning etc. Den andra delen bestod av 31 olika intressen exempelvis motorsport, 

kreativt skrivande, foto etc., där man ombads kryssa i de man var intresserad av.  I nästa del 

frågades efter genrepreferenser gällande film (12 genrer) och böcker (10 genrer). Så gott som 

samtliga genrer hade på olika vis berörts i intervjuerna och de övriga är tillägg från olika 

genreuppdelningar av film respektive böcker. Den fjärde delen handlade om hur mycket 

pengar man upplever att man spenderar på sociala event, personliga nöjen, ekologiska 

produkter etc. Femte delen handlande om kulturellt kapital och klasstillhörighet och bestod 

av 8 frågor som behandlade den egna utbildningens inriktning, föräldrarnas utbildning samt 

den upplevda familjeekonomin och självtillskriven familjeklass. Fokus låg på kulturellt 

kapital då det tidigare visat sig vara den starkaste faktorn för smakpreferenser (Warde et al., 

2000: 21). Utöver detta var det en fråga som bad deltagarna att själva skriva ut sin egen 

klasstillhörighet. Avslutningsvis frågades även efter ålder och kön. Surveymonkey-länken 

lades ut på Facebook i olika studentgrupper i hela landet och i beskrivning framgick syftet 
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och att den riktades mot studenter. Då vi använde oss av anonyma länkar fanns ingen 

spårbarhet gällande vilka som svarat på enkäten.  

4.4 Bearbetning 

4.4.1 Intervjuerna 

Efter varje intervju transkriberades det inspelade materialet ordagrant. Efter sju genomförda 

intervjuer påbörjades kodning och analysering av samtligt material genom tematisk analys. 

Arbetandet med materialet genomfördes i enlighet med Rennstam & Wästerfors (2015: 28-

32) beskrivning av Kvale & Brinkmans metoder. Första steget var att koncentrera materialet 

vilket innebar att vi reducerade informationen till kortare innebörder och teman vilket 

synliggjorde tydligare tendenser i materialet (ibid: 30), exempelvis bred smak, ointressanta 

produkter, identitetsskapande och särskiljande. Nästa steg var att tolka materialet och försöka 

förstå de strukturer som visats sig utifrån vår teoretiska referensram. Sedan och framförallt, 

på en djupare nivå, se till vilka mönster som indirekt träder fram mellan raderna i uttrycken 

hos intervjupersonerna. Detta genom att göra mer djupgående analyser på kortare textstycken 

(ibid: 31). I vårt fall innebär detta att korta stycken och citat kommer bli analyserade utifrån 

flera olika vinklar och perspektiv. 

4.4.2 Enkäten 

Efter att empirin från enkäten samlats in analyserades materialet i statistikprogrammet SPSS. 

I linje med syftet i den kvalitativa delen ställdes kvantitativa frågor som kunde stärka det som 

informanterna i intervjuerna beskrivit. Kulturellt kapital var av intresse, bredden i 

smakpreferenserna likaså, vidare volymen av fritidsaktiviteter, och avslutningsvis vilka 

genrer man föredrar inom film och böcker. Först skapades fler variabler för att kunna besvara 

de olika frågeställningarna. 

Tidigare fynd har påvisat att kulturellt kapital är den bästa prediktorn för allätande och 

kulturell konsumtion (Warde et al, 2000: 21). Av den anledningen sökte vi ta fram en 

variabel av kulturellt kapital i vårt material. För att ta fram denna variabel lades föräldrarnas 

utbildning ihop. Utbildning har visat sig vara en starkare prediktor än arbetssituation (ibid). 

Skalan som skapades innebar att om någon svarade att de hade två föräldrar som inte hade 

fullgjort grundskolan fick man 1 på skalan. Om någon svarat att de hade två föräldrar med 
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akademisk utbildning eller studerat på forskarutbildning fick de 7-8 på denna skala. För att 

testa validiteten för denna skala kontrollerades den mot variabler som mätte andra 

kapitalformer såsom den upplevda egna ekonomin, uppväxtekonomin och upplevda 

familjeklassen. Anledningen till att denna variabel valdes var för att söka göra en variabel 

som möjliggjorde analyser för syftet med uppsatsen. De andra variablerna hade olika problem 

som gjorde att vi ville utesluta dem och istället fokusera på en variabel i fortsatt analys. 

Exempelvis var spridningen under den egna klassangivelsen för liten för att kunna göra 

tillfredställande gruppanalyser. Tabell 2 visar en frekvenstabell över hur variabeln kulturellt 

kapital hänger samman med de övriga kapitalvariablerna.  

Tabell 2 Frekvenser medelvärden för kapitalvariabler 

Variabel Arbetar-

familj 

Jordbrukar-

familj 

Egen 

Företagare 

Tjänstemanna-

familj 

Akademiker- 

familj 

Tot 

Vilken klass upplever du 

din uppväxtfamilj varit? 

131 (53%) 7 (2,8%) 22 (8,9%) 54 (21,9%) 30 (12,1) 247 

Egen Ekonomi 2,97 2,71 2,77 2,93 3,03  

Uppväxtekonomi 3,04 2,86 3,82 3,80 4,17  

Kulturellt kapital 4,21 4,79 4,79 5,74 6,52  

Tabell 2 visar hur de olika variablernas frekvenser samt medelvärde på de övriga 

kapitalvariablerna. För att vidare validera kulturellt kapital som huvudsaklig variabel i fortsatt 

analys, genomfördes korrelationer mot uppväxtekonomin och den egna ekonomin.  

Familjeekonomi korrelerade signifikant positivt med kulturellt kapital (rho =.347, N= 247, p 

< .001). Vidare genomfördes ett Kruskal-Wallis test som visade signifikanta skillnader i 

kulturellt kapital mellan de olika självskattningarna av familjeklass (X
2
 (4, N= 243) = 75.85, 

p <.001).  Tjänstemannafamilj och akademikerfamilj hade signifikant högre kulturellt kapital 

än de övriga grupperna. Dock hittades inga signifikanta korrelationer mellan den egna 

ekonomin och kulturellt kapital. Detta torde vara till följd av studenturvalet, då de ofta under 

studenttiden kan väntas ha en liknande ekonomisk situation. Fortsättningsvis kom vår 

kulturellt kapital-variabel att användas som huvudsaklig variabel i fortsatt analys. 

4.5 Etiska hänsynstaganden 

I alla studier måste det tas hänsyn till en uppsättning etiska regler och hänsynstagande. 

Eftersom vår studie involverade undersökning av människor var det självfallet viktigt att ta 

hänsyn till och vara medveten om. Informanterna vid intervjuerna och deltagarna i enkäten 

måste skyddas mot eventuell felaktig användning av materialet och avslöjande om deras 

identitet (Creswell, 2014: 139). Vi förhåller oss till det grundläggande individskyddskravet 
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och de underkategorier som beskrivs av vetenskapsrådet (2002) som består av fyra 

huvudkrav. 

För det första är det informationskravet, det innebär att vi är skyldiga att informera berörda 

parter om den aktuella undersökningens syfte. Det innebär att försökspersonerna ska veta att 

deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att när som helst avbryta sitt deltagande 

alternativt inte delta alls (Bryman, 2011: 131). Vårt ämne föreföll inte vara känsligt och torde 

på denna punkt inte medföra några problem så länge vi är tydliga till våra intervjupersoner 

och deltagare om vad som gäller. Informanterna visade intresse efter vi lagt upp information 

om vår studie i olika Facebookgrupper. Vidare informerades intervjupersonerna innan 

intervjun i detalj om syftet och uppfyllandet av vetenskapsrådets olika krav. De tillfrågades 

även om vi hade tillåtelse att spela in intervjun, vilket samtliga intervjupersoner godkände. 

Efter intervjuerna debriefades informanterna mer djupgående om syftet då kopplingen till 

klass inte nämndes tydligt innan intervjun för att inte påverka deras utsagor. För det andra är 

det samtyckeskravet som innebär att deltagarna eller informanterna har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan. I vårt fall kommer det finnas med tydliga instruktioner om 

samtycke både vid inledningen av intervjun och i inledande information i enkätstudien (se 

Bilaga 4). Vidare beskrevs också där hur vi uppfyller konfidentialitetskravet, alltså att 

uppgifter om samtliga deltagare behandlas med största möjliga konfidentialitet (ibid: 132). 

Det sista huvudkravet från vetenskapsrådet (2002) är nyttjandekravet. Det innebär att alla de 

uppgifter som samlas in om enskilda deltagare eller informanter kommer endast användas av 

oss och för forskningsändamålet (Bryman, 2011: 132). Detta torde heller inte medföra några 

problem i vår studie då både enkäterna och intervjuerna i sin helhet endast kommer behandlas 

av oss och för uppsatsens ändamål. 

5. Resultat & Analys 

I resultatdelen presenteras empirin som framkommit genom den kvalitativa och kvantitativa 

datainsamlingen separat. Resultatet presenteras med syftet att få ökad kunskap om relationen 

mellan kulturellt kapital och konsumtion. Den kvalitativa empirin redovisas parallellt med en 

tematisk analys av innehållet och kopplas till tidigare forskning. Analysen i sin tur tolkas och 

sammanfattas utifrån de tre huvudargumenten; homologiargumentet, 

individualiseringsargumentet och omnivore-univore argumentet. Sedan redogörs för resultatet 
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av den kvantitativa delen. Vidare behandlas resultatet mer djupgående i en gemensam 

diskussion utifrån frågeställningarna. 

5.1 Intervjuerna - empiriska materialet & analys 

Viktigt att poängtera är att detta är vår tolkning av intervjupersonernas utsagor då mycket av 

det relevanta sägs mellan raderna. För att intervjupersonerna skulle hållas anonyma gavs 

möjlighet för dem att själva ange namnet de ville ha i studien. Vidare anges inget som skulle 

kunna avslöja vilka personerna är. Nedan följer en kort beskrivning av varje intervjuperson 

som i första hand söker beskriva deras kulturella kapital.  

Anna växte upp på landsbygden i en tjänstemannafamilj. Ena föräldern har gått i 

grundskolan och den andra har en gymnasieexamen. Hon studerar samhällsvetenskap idag 

och beskriver sin klasstillhörighet som medel och beskriver sin uppväxtekonomi som stark. 

Virgil växte upp i en mindre tätort med föräldrar som äger ett företag med 10 eller fler 

anställda och nära släktingar som är politiker. Han är själv mycket politiskt aktiv. Föräldrarna 

har båda examen från gymnasiet. Han studerar idag ekonomi och beskriver sin 

klasstillhörighet som hög och beskriver sin uppväxtekonomi som stark. 

Patrik växte upp på landsbygden i tjänstemannafamilj med högre positioner. 

Föräldrarna har eftergymnasial utbildning. Han studerar idag ekonomi och beskriver sin 

klasstillhörighet som medelklass och beskriver uppväxtekonomin som medel 

Niklas växte upp i större tätort i företagsägande tjänstemannafamilj med högre 

positioner. Föräldrarna har universitetsexamen respektive gymnasieexamen. Han studerar 

idag humaniora/kultur och beskriver sin klasstillhörighet som övre medelklass och 

uppväxtekonomin som stark. 

Sixten växte upp på landsbygd hos jordbrukande föräldrar som senare blev 

tjänstemän. Ena föräldern har en gymnasieexamen och den andra har en universitetsexamen. 

Han har en kandidatexamen och studerar idag ekonomi. Han beskriver sin klass som 

bondeklass med idag stark ekonomi. 
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Jennifer växte upp i storstad i tjänstemannafamilj. Ena föräldern har en 

gymnasieexamen och den andra har en universitetsexamen. Hon studerar samhällsvetenskap 

och beskriver sin klasstillhörighet som medelklass och med stark uppväxtekonomi. 

Melissa växte upp i mindre tätort i en tjänstemannafamilj med högre positioner. 

Föräldrarna har båda universitetsexamen. Hon studerar idag socialt arbete/omsorg och vill 

inte beskriva sin klasstillhörighet och beskriver sin uppväxtekonomi som stark. 

Lisa växte upp i en större tätort i en tjänstemannafamilj. Föräldrarna har båda 

universitetsexamen och hon studerar samhällsvetenskap. Hon beskriver sig som medelklass 

och uppväxtekonomi beskriver hon som medel. 

Anders växte upp i storstad i en tjänstemannafamilj med två föräldrar med 

universitetsexamen. Han studerar idag samhällsvetenskap och beskriver både sin klass och 

uppväxtekonomin som medel.  

Gitte växte upp i storstad hos företagsägande föräldrar. Båda föräldrarna har 

universitetsexamen. Hon har en masterexamen och studerar idag psykologi. Hon beskriver 

sin klasstillhörighet som övre medelklass och en stark uppväxtekonomi. 

5.1.1 Fritidsintressen  

De flesta intervjupersoner beskriver att de har många fritidsintressen och är aktiva på flera 

olika sätt. Vid frågor där intervjupersonerna ombes beskriva sina fritidsintressen ges svar om 

generella och breda preferensramar. Vissa presenterar sig som allätare:  

“Jag skulle nog säga att jag försöker vara öppen och en allätare, så fritidsintressen, brett [...]” – 

Anders 

Många svar ser ut på liknande sätt där ett generellt brett intresse uppvisas.  

“[...] hänga med kompisar, familj, prova på nya saker tycker jag är roligt, resa till nya ställen och 

prova på nya recept. Lära mig saker, läsa, kolla på dokumentärer, kolla på serier. Blandat.” – Lisa 

“Att plugga om man kan se det som fritidsintresse. Lägger mycket tid på det. Gillar att kolla på tv 

serier. Jag gillar musik, kanske inte att spela men lyssna. Sen är det väl att umgås med polare. Resa, 

det är nog det största intresset. Det finns många intressen.” – Niklas 
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Patrik svarar med att nämna en rad olika intressen. 

“fotboll, bandy, MMA, skytte, motorcyklar, båtar, golf, tv-spel, simning, lyssna på musik, läsa 

böcker.”– Patrik 

Vidare beskriver Patrik att han gillar allt som har med äventyr att göra. Han säger sig inte 

kunna hierarkisera mellan sina intressen men det han lägger ned mest tid på är skyttet. Anna 

däremot, sticker ut och svarar att hon inte skulle beskriva sina fritidsintressen som många. 

“Nej det, för fritidsintressen… för mig är ju det något som man vill och brinner för. Intressen är ju 

något sånt som jag i så fall brinner för, då är det ju musiken och låtskrivningen. Det är ju något som 

jag brinner för. Sen, jag gillar att baka och inreda. Och jag tränar ju men det är liksom inte alls på 

den nivån, främsta är ju musiken.”– Anna 

Sammanfattningsvis om fritidsintressen kan sägas att samtliga presenterar sig som öppna och 

intresserar sig för en mängd olika aktiviteter med ett undantag som uttrycker motsatsen. Detta 

går i linje med Warde et al., (2007); Peterson & Smikus (1992) och Warde & Gayo-Cal 

(2009) som menar att den kulturella allätaren finns framför allt att finna hos dem med högre 

kulturellt kapital. Vilket innebär en viss kritik till delar inom individualiseringsargumentet 

som menar att vem som helst kan bli en allätare (Featherstone, 2007). Detta stärker även 

Chans (2013) beskrivning om den kulturella allätaren som mer öppen för nya upplevelser. 

Kommande del om ointresse belyser vidare hur öppenheten gentemot snävheten kan förstås 

utifrån det kulturella kapitalet.  

5.1.2 Ointresse kring aktiviteter 

Frågor om aktiviteter och intressen som de inte intresserar sig för tycks svåra att besvara. Det 

är ibland svårt att få klarhet i svaren på denna fråga då tveksamhet och icke-specifika svar 

återkommer. Rimligtvis på grund av de breda preferensramarna. De flesta svarar på liknande 

sätt som Lisa och Virgil gör. 

“Oj vad svårt. Det finns det säkert. Men jag kommer inte på någonting nu.”– Lisa 

”nej... det tror jag faktiskt inte, inget generellt så jag är ganska bred i mina intressen, så länge jag 

har bra folk runt mig kan jag ägna mig åt det mesta.” – Virgil 

Anna sticker ut och ger mer specifika svar. Hon berättar att hon inte är intresserad av sport. 
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“Ja, sport. Jag tränar ju regelbundet på gymmet och springer men det är ju för att hålla igång 

hälsan. Men annars just sport som helhet där stänger jag av fullkomligt.” – Anna 

Vidare berättar Anna om otrevliga erfarenheter inom sportsammanhang samt hur sport inte 

går ihop med hennes identitet. Inom hennes estetiska umgängeskretsar kan sport ses ned på 

och hon berättar hur hon ibland undviker att berätta för sina vänner att hon tränar på gym. 

Anna beskriver att pendlingen mellan olika aktiviteter kan vara jobbig då definitionen av 

hennes identitet blir mindre tydlig. 

När frågor ställs om vilka människor de tror intresserar sig för just dessa aktiviteter eller 

intressen de eventuellt valt bort har många svårt att ge direkta svar. Vissa vrider och vänder 

sig mycket när frågan ställs och tvekar länge. Ämnet upplevs i flertalet fall något spänt att 

fråga om. Det uttrycks generellt inte mycket ointresse och åsikter om typer som intresserar 

sig för konstiga aktiviteter förutom hos Anna som har ett tydligare avståndstagande.  

5.1.3 Film 

Frågor om intresse av kulturella uttryck ges lite olika svar på. Lisa beskriver att hon tyvärr 

inte intresserar sig för så mycket förutom film, och då genrer som action och fantasy. Hon är 

tolerant i sitt svar och vill inte generalisera människor som intresserar sig för konst och teater. 

Vidare berättar Lisa att hon ogillar drama inom film, med en beskrivning av genren som 

ganska oseriös och en underton av särskiljning hörs.  

”Jag gillar liksom inte drama, usch, det är det värsta jag vet. Nej jag gillar verkligen inte det. Lite 

såhär (viftar dramatiskt på händerna).”– Lisa 

Både Anders och Niklas ogillar även drama och uttrycker sig om det på följande sätt där ett 

inslag av hierarkisering kan anas. Anders säger att han vill tro att människor som gillar drama 

inte är så självsäkra.  

“Jag är väl en person som försöker undvika drama till varje pris i mitt liv, jag tycker att det finns, jag 

tror definitivt att det finns individer som gillar drama som till och med kanske vill ha drama. Jag vet 

inte, jag vill tro att det är människor som kanske inte är så självsäkra.” – Anders 

“I film gillar jag nog inte så mycket romantik, dramashows, realityshows och sådant. Om jag nu ska 

prata om någonting jag hatar så är det nog faktiskt det där.” – Niklas 
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Vidare berättar Anders att det finns ”dumfilm” som saknar djupare innebörd men som även 

han kan titta på ibland. Inom film beskriver Sixten att han gillar flera genrer och att intresset 

beror lite på humör.  

”Thrillers, psykologiska thrillers, psykologiska filmer eller fantasy, eller scifi, det beror på vilket 

humör man är på.”– Sixten 

Sixten beskriver sig själv vara öppen för alla typer av filmgenrer men man kan ana en form 

av hierarkisering i och med en beskrivning av en viss typ av film som ”hjärndöd”.  

”Ibland vill man bara kolla på en hjärndöd actionfilm bara för att slappna av.”– Sixten 

Han beskriver sig själv inte vara ett fan av skräck, men inte av några andra skäl än att det inte 

tilltalar honom. Virgil nämner att se på film som är intressant och beskriver hur han 

analyserar filmer och skådespelare på djupare nivå. Vad gäller genrer beskriver han hur han 

tittar på många genrer men att humöret avgör. En hierarki är påtaglig inom hans preferensram 

i och med hans definition av bra film som exkluderar romantisk komedi.  

”Jag kan sätta mig och kolla på den men en helt annan upplevelse för mig, det är mer avslappning. 

Om jag känner att jag vill se en bra film skulle jag inte se en romantisk komedi utan då blir det något 

annat.”– Virgil 

Precis som Sixten beskriver Virgil skräck som en genre han undviker. När Anna får frågan 

om vad för filmer hon undviker beskriver hon deckare och massproducerade filmer, 

exempelvis Wallander och Beck. Även Anna tycker inte skräck är något intressant och 

berättar vidare att hon inte gillar de klassiska som folk gillar, det som ändå “drar massan”. 

Ett av de exempel som drar massan beskriver hon är Harry Potter. Hon beskriver massan, i 

negativ klang, vara människor som är lite lagom. Särskiljningen är tydlig.  

“[...] Det är människor som på något vis kanske gillar att vara lite såhär, passa in och, lagom 

människor då. Det tror jag nog kanske.”- Anna 

Vidare tal förs om Harry Potter och Anna beskriver att hon och hennes vänner ibland kan se 

på sådana filmer men då givetvis, på ett annat sätt. Anna beskriver följande hur de tittar på 

Harry Potter på ett annorlunda sätt: 
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“De går ju verkligen in i detalj och kan sitta och prata länge. Det finns två, tre tjejkompisar till mig 

som har verkligen, de har ju tröjor och tavlor och allt möjligt hemma. Det kanske inte hänger uppe 

men de nördar ju ned sig i saker och lägger märke till musiken, och även själva strukturen i filmen 

och kanske hur man kan koppla handlingen till något man sett i verkligheten. De går lite mer in i 

detaljerna, det gör dem faktiskt.”– Anna 

Något man kan tänka sig att andra inte gör? 

“Nej precis.” 

Vidare beskriver Anna dessa andra, hennes motsats, som yngre, gillar sport och läser inte 

samhällsvetenskapliga ämnen. De intresserar sig inte för dessa “tyngre” ämnen och filmer 

utan tittar gärna på något enkelt som de sedan glömmer väldigt fort, ofta något påhittat.  

Sammanfattande kan sägas om film att drama och skräck är genrer som flera väljer bort och 

att intervjupersonerna hierarkiserar bland genrerna. Flera uttrycker intresse för det “djupare”. 

De flesta uttrycker sig relativt försiktigt om vad de ogillar men särskiljer sig ändå från vissa 

genrer. Särskiljningen ter sig ofta via indirekta metoder, där det inte uttalas att vissa genrer är 

bättre än andra, men att det finns genrer med negativ benämning och att man själv inte 

identifierar sig med dem. Anna är mer direkt och tydlig i sina svar och talar i större 

utsträckning om hur vissa produkter är sämre och så även personer som intresserar sig för just 

dem. 

Detta går emot van Eijck & Lievens (2008) beskrivning om allätaren som ointresserad av att 

vara originell och mer socialt inkluderande. I och med särskiljningen poängterad ovan kan 

social inkludering ifrågasättas i allätarnas uttryck. Även viss kritik bör riktas mot Chan 

(2013) om den kulturella allätaren som mer inkluderande och mindre socialt stratifierande 

och istället stärka Goldbergs (2011) tes om allätaren som kulturellt inkluderande men socialt 

exkluderande. Som Jarness (2015) menar, att särskiljning ter sig via hur man uppskattar och 

tar till sig kulturella produkter samt att hierarkisering hålls mer dolt, har det en mycket 

relevant poäng i vårt material. 

5.1.4 Litteratur 

Anna berättar att hon gillar person- och självbiografier men att hon inte läser så mycket 

böcker överlag. Hon fortsätter beskriva att vissa gillar lite lättare och mindre djupa böcker 
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som exempelvis Wallander och Denise Rudberg, bland annat hennes mamma. Anna beskriver 

en skala där hennes syster befinner sig på ena sidan, hon själv i mitten och hennes mamma på 

andra sidan. Hennes mamma beskriver hon som följande: 

“Hon är såhär, hon har alltid varit en lagspelare. Hon blir väl lite ledsen, hon uppfattas i vårt hem 

som ganska, som den minst djupa personen, som faktiskt bara vill leva! Hon vill bara kolla på sin 

sport och läsa sina tomma böcker och se på Beck och sen somna. När filmen är slut då är det ute ur 

tankarna och det tycker hon är så härligt, liksom bara, man lever så här och det är tacos till 

kvällsmat, det är väldigt lätt men min syster och jag vi, vi är väl någonstans, det är lite jobbigt att se 

att någon tar så lätt på saker och ting.”– Anna 

Man kan ana att det handlar om en värderande skala och en intressant detalj är att Anna 

beskriver sig först vara mitt i skalan för att sedan identifiera sig med den ena sidan (”min 

syster och jag”) och uttrycka sig negativt om den andra. Anna pratar vidare om dessa 

lättsmälta genrer och inne på talet om vardagsvanor uttrycker hon sig sarkastiskt om dessa 

människor som tar så pass lätt på saker och ting. 

“[...] jaha, man kan prata om så här lätta saker, det är ju nästan imponerande att man kan ta så lätt 

på, och hålla sig där på den här lätta nivån.”– Anna 

Anders berättar att han gillar att läsa böcker och har en ganska bred smak men att han 

framförallt gillar böcker med ett djupare inslag som inriktar sig på verkligheten. Han 

förklarar att sitt litterära intresse präglats av att han är samhällsvetare. 

”Ja, jag gillar böcker, i och med att jag är samhällsvetare så tror jag att det har påverkat mig mycket 

[…]”- Anders 

Han ombes beskriva vilka som inte intresserar sig för djupare böcker med vilket han svarar 

att det finns grupper som inte är så seriösa. Han nämner dock att hans beskrivning av dem 

som oseriösa såklart är generaliserande. 

”Som bara är intresserade av memes på Facebook, som bara är intresserade av roliga klipp och 

inlägg.”– Anders 

Att bara vara intresserad av roliga klipp och inlägg kan dock tolkas vara en fördummande 

beskrivning. Vidare beskriver Anders att de oseriösa lever i ena bubblan och att 

samhällsvetare lever mer i andra bubblan men att han själv lever lite i båda bubblorna. Han 
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berättar att det är skönt att både kunna vara seriös och oseriös. Intressant att nämna är att han 

dock identifierar sig som samhällsvetare (”i och med att jag är samhällsvetare”), vilket kan 

ses vara särskiljande i sig.   

Anders och Anna talar mycket om det djupa inom litteratur och motsatsen beskrivs negativt. 

Hierarkiseringen är tydlig och de särskiljer sig från vissa produkter och människor genom att 

beskriva ett förhållande mellan bra och dåligt där de befinner sig i mitten och tar del av båda 

delarna men identifierar sig med den bättre. Återigen är Jarness (2015) beskrivning om hur 

och den dolda stratifieringen ytterst påtaglig.  

5.1.5 Musik 

Vid tal om musik med Gitte dyker opera och klassisk musik upp, något hon uttrycker 

uppskattning för. Vidare berättar Gitte att hon ogillar kulturella uttryck som använder sig av 

mycket kraftuttryck och att svordomar inte är så fint. När Anna tillfrågas om hennes åsikt 

kring opera beskriver hon att hon blivit bjuden på några tillställningar men att hon inte riktigt 

förstod sig på uttrycket. Hon beskriver att miljön var fin, men att det inte kändes äkta. 

”Ja men jag tyckte det kändes som att folk var där för att det var en fin miljö att vara i och synas i 

snarare än att lyssna. Jag kan ju inte läsa tankar men det kändes ju verkligen som att, det här är ju 

inte äkta”- Anna 

Talet kring opera ter sig i lite olika former hos intervjupersonerna. Anders har inget direkt 

intresse av opera men en detalj skiljer sig i hur han uttrycker sitt ointresse gentemot hur Anna 

uttrycker sitt. Anders beskriver en öppenhet gentemot opera till skillnad från Anna. 

“Opera, opera… Jag hade nog, för att förstå innebörden av opera behövt göra någon efterforskning. 

Kanske läst på lite om själva pjäsen i sig, kanske se en film om den. Ja men kanske att bara gå till en 

opera i sig inte skulle ge lika mycket. För mig blir det bara liksom, fin sång men det fylls inte med 

innehåll på samma sätt.” – Anders 

Vidare i samtalet med Anders kring kulturella uttryck han ogillar berättar han att hip hop kan 

vara lite svårare för honom att ta till sig.  

”Ja det kanske är lite hip hop-kultur, alltså egentligen vissa drag i hip hop-kulturen som jag inte 

gillar. Lite verbala, alltså att det ibland kan finnas ett visst språk som inte stämmer överens med mina 
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värderingar. Men samtidigt så har jag ju, jag har inget emot hip hop-musik i sig för det kan jag lyssna 

på, men kanske den kulturen vissa gånger”- Anders 

En intressant aspekt som dyker upp när intervjupersonerna pratar om musikgenrer är det 

indirekta benämnandet av hip hop som av lägre status, relaterat till lägre klasstillhörighet via 

en beskrivning av hip hop som motsats till finkultur och rikedom. Niklas beskriver att han 

växte upp med väldigt rika människor runt om sig med hårda normativa sättningar men har 

gjort en förändring och på senare tid valt att umgås med människor som gillar hip hop. 

”Jag har många vänner från var jag kommer ifrån som har föräldrar och familjer som är väldigt 

rika. Så det är lite hårdare normativa sättningar där. Men sen när jag kom hit så har jag börjat 

umgås mer med människor som gillar hip hop till exempel”- Niklas 

Niklas får följdfrågan om hur det kommer sig att han har sökt sig till människor som inte 

liknar de han växte upp med, vilket han svarar på med att förklara att han dras till motsatser. 

Anders beskriver ett spektrum som han placerar musikgenrer på där hip hop placeras på ena 

delen och något han kallar den mjuka svenska musiken, Ted Gärdestad och schlagermusik 

beskrivs existera på andra sidan spektrumet. Anders poängterar samtidigt att han befinner sig 

någonstans mitt emellan de två olika sidorna. Som Bryson (1996: 892) påvisade att opera är 

highbrow-relaterat och rap (hip hop) är lowbrow-relaterat, följer dessa fynd hennes tes. 

Därmed innebär det kritik till Chan & Goldthorpe (2006) om att den kulturella allätaren är ett 

ifrågasättande av den starka kopplingen mellan kulturell konsumtion och social hierarki.  

5.1.6 Andra kulturella uttryck  

Anna berättar att hon intresserar sig för second-hand shopping och inredning som i hennes 

uppfattning går under benämningen konstnärliga uttryck. 

“Jag åker ju ändå dit för att jag vill skapa mig någon slags identitet genom att köpa eller liksom titta 

på, vara en del av den kulturen [...] Om jag ser andra personer som bär lite second-hand kläder eller 

inreder sina hem i lite vintage så tycker jag ganska snabbt att det är en intressant person.”– Anna 

Anna bes beskriva motsatsen vilket hon svarar på med en illustrering av en praktisk, 

sportande typ i en allt annat än positiv benämning. Det råder inget tvivel om särskiljning 

emot denna typ från hennes sida. 
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“En kille som spelar hockey som går på gymmet, äter proteinpulver och har så här man-bun och har 

typ en Sverigeflagga hemma hängandes på väggen. Har Ikeamöbler bara för att det ska vara skönt att 

sitta i, stora bekväma soffor. Det här praktiska. Svart och vitt och någon grå detalj på väggen. Lite 

sådär enkelt och praktiskt. Netflix tittande människa som gillar och så här… mm, jag har inte ens en 

TV hemma liksom. Jag har bara gitarrer. Jag gillar att vara en person som inte har en TV också, det 

ska jag säga (skratt), det är ju lite hemskt. Men jag tycker det är lite härligt att säga det till folk, att 

jag inte har någon TV.”– Anna 

Vidare beskriver hon konstnärliga uttryck, vikten av personen bakom verket och hur mossiga 

värderingar får henne att tappa intresse.  

“[...]för mig är det ju väldigt viktigt att jag tycker om personen bakom verket. Då får jag ett mycket 

större intresse för konsten, om det är bra värderingar bakom det och en intressant personlighet. Ja, 

det går väldigt snabbt för mig att om jag har fått upplysning om att en konstnär eller så har gjort 

något riktigt dumt eller såhär, eller har såhär mossiga värderingar, då stänger jag av helt. Då finns 

det inget intressant i konstverket eller framtida konstverk längre.”– Anna 

Anna får frågan om det finns generella ställen där tvivelaktig moral existerar och i samtalet 

nämns hockey och fotboll. Anders berättar om sina övriga kulturella intressen och nämner 

några han är intresserad av men inte kommit utveckla sina intressen riktigt än. 

“Jo men absolut, definitivt. Ehm, konst, teater, opera… det är svårt, jag kanske inte har kommit dit i 

mitt liv än, så att, konst, konst definitivt. Teater, har inte prövat så mycket, har inte öppnat upp min 

värld för teater så att säga. Men det kanske kommer men just nu är det inte så mycket, inte så mycket 

balett heller. Ballet kanske jag har lite svårare med skulle jag säga.”– Anders 

Det existerar en extrem skillnad mellan Anders och Anna i hur de uttrycker sig om kulturella 

varor. Anders påvisar mer öppenhet gentemot Anna, där identitetsskapande, värnande om 

moral och särskiljning är några centrala teman. Än en gång är Jarness (2015) beskrivning om 

hur relevant för att förstå social stratifiering.  

5.1.7 Resande 

Inne på tal om resor påträffas ett väldigt stort generellt intresse. Samtliga uttrycker en vilja av 

att resa och att resa mer samt under längre tidsperioder men viktigt är att resa på ett 

“givande” sätt. Utforska, äventyra och uppleva andra kulturer är återkommande teman. 

Niklas berättar att han har rest väldigt mycket. 
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“Ja det har det väl blivit. En hel del. Väldigt väldigt mycket resor.- Niklas 

Jag tycker det är kul att få ändra andras uppfattning om sig själv, när man reser kan man få vara 

exakt vem man vill.”– Niklas 

Vidare berättar Niklas att han vill resa till Indien under några månaders tid. Niklas får frågan 

om var han inte skulle vilja åka och svarar med att nämna Dubai, Singapore och Tokyo. 

Anledningen är “Materialism till en ny nivå”. Han får frågan om vilka han tror intresserar sig 

för sådana resmål med vilka han beskriver vara “bekvämlighetsmänniskor”. Det handlar för 

mycket om sig själv beskriver Niklas. 

“Nämen det är väl sådana här bekvämlighetsmänniskor. Det är så mycket fokus på sig själv. Väldigt 

bekväma i sitt vardagsliv. Som några släktingar till mig som reste utan att göra något nytt, bo på ett 

hotell, gå till samma strand osv. Istället för att testa nya saker. – Niklas 

Jag tror att det kan vara jobbigt psykiskt för många människor, lite ensamhet och vilsenhet för 

många.”– Niklas 

Vidare beskriver Niklas att det är väldigt viktigt att resa och att de som reser på detta 

bekväma sätt kan vara ibland vara högt uppsatta, ignoranta personer. Anna berättar att hon 

åkte på en hel del charterresor med familjen när hon var mindre men nu vill hon resa på ett 

annat sätt vilket hon förklarar på följande sätt:  

“Men då vill jag just göra dessa resor som man bokar lite spontant och åker lite längre sådär och bor 

och upplever lite kultur, inte hotell, inte vara fast i ett hotell.”– Anna 

Anna vill resa till den mindre omtalade delen i Europa som hon menar är den östra delen. 

Anders beskriver att han med svenska mått har rest väldigt mycket. Han berättar att han vill 

göra dessa mer “djupa och meningsfulla resorna”. Anders beskriver sig tro att människor 

som bara reser för att festa inte studerar samhällsvetenskapliga ämnen. Vidare förklarar han 

vid en fråga om deras uppskattade utbildningsnivå att det är fel att tro att de skulle vara 

outbildade men ger istället en annan förklaring där man kan ana en viss fördumning och 

hierarkisering i och med en beskrivning av personerna som mindre tänkande.  

“Samhällsvetare är väldigt analytiska och tänker lite för mycket medan de här människorna kanske 

inte överanalyserar, de kanske inte diskuterar så mycket. De är mer praktiskt lagda än teoretiska. 

Praktiska människor.”– Anders 
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Anders berättar vidare att det är väldigt viktigt att resa och att man kan ta med sig mycket 

från resor som man applicerar på sig själv.  

“Nämen jag tror det är viktigt, att utomlands, liksom kulturella utbyten. Man plockar med sig det 

bästa av varje land som man åker till tror jag. Nya sätt att tänka på, nya värderingar, perspektiv, 

allting. Man förändras som människa liksom.”– Anders 

Vidare vid frågan om vad som händer om man inte reser berättar Anders att man stannar av, 

något han själv har gjort och mått dåligt över. Att stanna förklarar han vara att sluta 

utvecklas, att till exempel vara fast på ett rutinbaserat jobb.  

Sixten berättar också att han gillar att resa och speciellt lite längre resor som går in lite på 

djupet, som inte bara skrapar ytan med turistgrejer utan han vill ha ut något mer. Han 

upplever att han har rest mer än vad de flesta där han kommer ifrån har gjort. Sixten tycker 

också att det är väldigt viktigt att resa och beskriver att det är ”skillnad på att resa och att 

resa”.  

“För mig är det en väldig skillnad att resa och att resa […] åker du till Thailand och åker till ett 

svenskt hotell och äter svensk mat hela tiden bara för att få sol och värme det är ju en sak som inte 

intresserar mig överhuvudtaget, jag vill ju åka och uppleva någonting som jag inte upplevt tidigare 

och det ger ju någonting annat” - Sixten 

Patrik beskriver också ett intresse för att resa och upptäcka mer. Han menar att resande är 

öppnande för människor och hur det i sin tur är hjälpande för samhället. Vad gäller folk som 

inte reser beskriver han Sverigedemokrater, inskränkta människor som inte sett hur det ser ut 

i världen, för att sedan skratta till lite. Han ställer sig samtidigt kritiskt till ett visst sätt att resa 

exempelvis folk som åker och bor på något hotell i ett varmt land för sedan efter en vecka åka 

hem igen. Då tappar resandet sin mening menar Patrik. Människor som inte har ett intresse av 

att resa vill han ifrågasätta. Han presenterar några olika förklaringar bakom beteendet, bland 

annat att människorna verkar vilja stanna i tryggheten.   

“[...] brist på intresse, hemkär, ingen anledning att röra sig utanför sin säkerhet, comfort-zone”.– 

Patrik 

Tydliga trender träder fram i samtalen kring resande. Djupa, meningsfulla resor, som går 

bortom turistaktiviteter och hotell, verkar samtliga överensstämma om är bättre. Särskiljning 

uttrycks i hög grad mot bekväma människor som åker på kortare resor till soliga platser och 
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bor på hotell. Men framför allt emot att inte engagera sig i djupare, kultiverade aktiviteter. 

Återigen kan kritik riktas mot van Eijck & Lievens (2008) beskrivning om allätaren som 

ointresserad av att vara originell. Även emot Chan (2013) om den kulturella som mindre 

socialt stratifierande. Detta går snarare i linje med Prieur & Larsen (2008: 65/67) fynd om det 

globala förhållningssättet som högt kulturellt kapital. 

5.1.8 Konsumtion  

Niklas berättar att han handlar väldigt lite nya och speciellt få dyra saker. Han beskriver att 

han finner charm med personlighet och historia i saker. Han sammanfattar sitt ointresse som 

allt som inte har med gemenskap att göra. 

“Allt som inte har med gemensamhet där man bara ska höja sig själv.”– Niklas 

Niklas beskriver vidare att han upplever folk som shoppar mycket utger ett behov av 

bekräftelse. Dessa personer beskrivs som fascinerande.  

“De personerna hade jag gärna velat lägga lite tid med i ensamhet, det är nog jobbigare i grupp. Jag 

vill förstå den personen lite bättre, de kan fascinera mig.”– Niklas 

En tolkning kan göras om dessa personer som mindre bra i och med att de beskrivs som 

eventuellt jobbiga, samt att en viss underton av sarkasm ligger i luften vid uttalandet om dem 

som fascinerande. Anna berättar att hon är väldigt sparsam och att hon aldrig skulle shoppa 

kläder på Gina Tricot, Bik Bok eller Åhléns. Då köper hon hellre något second-hand eller 

någon vinylskiva. Något de flesta inte gör enligt henne. Anna tar upp att hon och hennes 

vänner gillar att laga mat från grunden till skillnad från de flesta som inte är lika intresserade 

av att äta ekologiskt, hållbart och gillar exempelvis istället att äta pizza. Anna får frågan om 

vilka det är som gör så med vilket hon svarar att det återigen handlar om den lite enklare 

sportiga typen som inte läser samhällsvetenskapliga ämnen. 

“Det är väl någonstans människor som gör det lite enklare, gör världen lite mindre. Och det tror jag 

faktiskt i många fall kan handla om att man läser andra program än samhällsvetenskapliga program 

och förhåller sig väldigt starkt till en grupp, återigen, fotboll eller hockey.”– Anna 

Vid frågan om hur människor generellt tänker när de shoppar svarar Anna med att det finns 

två typer. En typ som konsumerar på impuls och gör onödiga köp, äter tacos och handlar 

pizza. Den andra typen beskriver Anna som människor som helt enkelt tänker lite mer. 
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“Sen finns de väl också dem som funderar längre och verkligen, hellre kanske, skriver en sång eller 

målar en tavla till sin släkting i julklapp än att bara handla tre olika inredningsgrejer. Att man tänker 

och resonerar lite längre kring, för att man tänker på konsekvenserna också av det.”– Anna 

Anders berättar att intressen inte riktigt har någon prislapp för honom. När han går ut på 

krogen får det kosta vad det kosta vill. 

“Jag har liksom ingen gräns när jag går ut på studentkrogen. Då får det kosta vad det kosta vill. Jag 

brukar aldrig säga till någon att jag inte har pengar, fast jag inte har pengar.”– Anders 

Hur kommer det sig? 

“Nej för jag tycker det dödar, hela diskussionen om pengar dödar någon slags glädje för det tillfället. 

Då får man leva snålt efter det, men inte där och då. Så jag ser det som speciella tillfällen. När jag 

väljer att investera i mina intressen, då spelar prislappen mindre roll. Men om jag gör saker som är 

vardagliga, typ går till ICA, då kanske jag inte behöver ha den dyraste maten. Då kan jag leva på 

billigare mat. Jag ser inte äta som ett intresse liksom.”– Anders 

Anders berättar vidare att han väljer ett aktivt liv och är då medveten att det kommer att 

kosta. Även om det innebär att han behöver låna pengar av sina föräldrar ibland. Vid frågan 

om han handlar ekologiskt börjar han med att svara att han alltid handlar ekologiskt, för att 

sedan landa i en beskrivning som inte går i linje med den initiala beskrivningen.  

“Jo jag kör alltid ekologiskt, om det inte är jättestor prisskillnad. Om priset är tio spänn och den 

ekologiska produkten kostar tjugo, då hade jag nog inte köpt den ekologiska, då hade jag nog köpt 

den vanliga produkten. Så jag försöker alltid variera, typ fifty-fifty, för jag tror på konceptet.”– 

Anders 

Vidare beskriver Anders att han tycker människor generellt konsumerar mycket onödiga 

saker, även personer i hans närhet som klickar hem saker på internet. 

“Saker, plånböcker, jackor, kläder, hörlurar, hit och dit.” – Anders 

Patrik berättar om att han inte är så intresserad av märken på varor eller produkter men 

uppskattar naturliga varor och söker mer närproducerat, ekologiskt och dylikt. Vad gäller 

människors resonerande kring konsumtion tror Patrik inte människor resonerar alls när de 

konsumerar, och hade de gjort det hade inte lika många handlat på H&M. 
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”Hade människor gjort det hade exempelvis inte lika många handlat på HM, om man ska tro på det 

goda hos människor”.– Patrik 

Han förklarar att hans huvudsakliga syfte med shopping är behov och funktion. Han beskriver 

vidare att han skiljer sig i det avseendet från många andra människor. Patrik förklarar hur han 

kan tänka sig in i andras situationer utan att hålla med dem. Han förstår hur människor 

formas till vilka de är, inklusive han själv.  

”Folk har blivit dumma i huvudet av en anledning”- Patrik 

Patrik gör samtidigt en åtskillnad att han är öppen för detta vilket andra inte är. Han vill mena 

att allt måste vara öppet för diskussion vilket kanske inte alla skulle hålla med om. 

"Det är jättekonstigt att man dömer någon utan att vet var de kommer ifrån eller vad utan att ha levt 

deras liv, utan att ha testat eller sett något, det är jättekonstigt”- Patrik 

Även Lisa och Sixten håller med de andra om att människor generellt inte tänker så mycket 

shoppar. 

“Det är nog väldigt blandat, men generellt skulle jag nog säga att folk inte tänker så mycket på det, 

att de mest spenderar pengar. Det är såklart generaliserande, det finns dem som är supermedvetna. 

Jag skulle inte säga att jag är sådan, men lite iallafall. Men jag tror det är fler som bara spenderar.” 

– Lisa 

”Jag har känslan att gemene man inte resonerar alls mycket, de köper det de vill ha och dom jag tror 

inte mer att man reflekterar över sitt konsumtionsbeteende vad dom köper eller hur dom köper.” – 

Sixten 

Sixten beskriver dock avslutningsvis en förståelse för att det har allt att göra med var han 

kommer ifrån och vilken uppväxt han har haft och att inte alla har det ”förståelsen” som han 

har. 

Särskiljning och identitetsskapande kan man tänka sig räcker för att beskriva dialogerna kring 

konsumtion. Tilläggas för att förtydliga kan sägas att samtalen ser ut som en tävling där den 

mest förstående, tänkande, hållbara och ekologiskt medvetna personen vinner. Detta stärker 

ytterligare Warde et al., (2007); Peterson & Smikus (1992) och Warde & Gayo-Cal (2009) 
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med flera om den kulturella allätaren som socialt stratifierande och ifrågasätter motsatsens 

ståndtagare.  

5.2 Sammanfattning av intervjuerna 

Flera fynd i vårt kvalitativa material ger bäring åt homologiargumentet. En relation framgår 

mellan högre kulturellt kapital och uppskattningen av opera samt att hip hop associeras med 

lägre klasstillhörighet. Filmgenrer som drama och skräck och även drama inom litteratur väljs 

bort av flera med högre kulturellt kapital. Även om några fynd, av vad som konsumeras och 

uppskattas, skiljer sig mellan det kulturella kapitalet utgör det ingen generell trend i vårt 

urval. Vad som däremot är en generell trend i vårt material är hur åsikter kring produkter 

uttrycks. Öppenhet och tolerans uttrycks i större uträckning i linje med högre kulturellt 

kapital, men det bör inte tas för givet som enbart öppenhet och tolerans. Två generella typer 

av särskiljning kan identifieras där ena metoden är tydlig, öppen och direkt och andra 

metoden är mer sofistikerad, indirekt och dold. Den första typen uttrycks genomgående av 

Anna med lägre kulturellt kapital och få av högre kulturellt kapital använder sig av denna typ 

av särskiljning i vårt urval. De använder sig istället i större utsträckning av typ två. Typ två 

väljer vi att benämna som dolt särskiljande. Dolt särskiljande kan initialt tolkas vara ett 

uppvisande av tolerans och öppenhet men vi vill poängtera att det inte är mindre särskiljande 

i och med fynden presenterade ovan. Homologiargumentet bör därför erkännas som relevant i 

benämningen om hur särskiljning och åsikter uttrycks beroende på kulturellt kapital, i vårt 

material.  

Homologiargumentet och omnivore-univore argumentet behöver nödvändigtvis inte stå i 

kontrast till varandra i vårt material i och med att det höga kulturella kapitalet till synes 

manifesteras i form av bredare preferenser, öppenhet och tolerans. Snobberi verkar ha bytts ut 

till allätande där en viss misstänksamhet riktas mot univoristiska tendenser. Våra fynd 

innebär kritik till tidigare forskning som hävdar att den kulturellt allätande skulle vara tecken 

på förminskad hierarkisering och som mindre särskiljande. Vårt resultat stödjer snarare 

beskrivningen om den kulturella allätaren som en ny form av särskiljning. 

Samhället verkar ha blivit så pass flytande att kulturellt kapital i stor utsträckning inte avgör 

vad som konsumeras, i enlighet med Featherstones (2007) teoretiska beskrivningar, i alla fall 

bland våra intervjupersoner. Däremot verkar kulturellt kapital, som tidigare nämnt, vara 

avgörande i hur våra intervjupersoner konsumerar kulturella produkter. Således innebär våra 
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fynd inte fullt ut bäring för individualiseringsargumentet som vill mena att relationen mellan 

kulturell konsumtion och klass har luckrats upp. Dock blir individualiseringsargumentet 

relevant för förståelsen om hur intervjupersonerna själva upplever att de konstruerar identitet 

och preferenser där deras oberoende och egenbyggda karaktär är av vikt. Ord som djup, unik, 

annorlunda än massan, speciell, personlig och individuell identitet återkommer och utgör en 

genomgående trend i vårt material. 

5.3 Resultat & Analys av enkäten 

5.3.1 Volym 

Den kvantitativa frågeställningen handlade om ifall det ligger någon skillnad i olika kulturella 

preferenser och volym av aktiviteter beroende på deltagarnas kulturella kapital. Nedan följer 

statistisk analys av vårt insamlade material från enkäten som söker besvara denna fråga. För 

det första volymen av kulturella aktiviteter. Tabell 3 visar samtliga medelvärden och 

standardavikelser för de olika aktiviteterna mellan Sällan/aldrig (1) och 1-3 gånger i 

veckan/oftare (5). 
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Tabell 3 Volym av aktiviteter, medelvärden (standardavvikelse) 

Variabel Aldrig/Mer 

sällan 

1-3 gånger om 

året 

1-3 gånger i 

halvåret  

1-3 gånger i 

månaden 

1-3 gånger i 

veckan/Oftare 

Utövar sport/Tränar 

regelbundet 

   3,93 (1,4)  

Vardagsmotion     4,48 (,93) 

Biobesök   2,26 (,77)    

Teaterbesök 1,24(,50)     

Konsertbesök  1,51 (,6)    

Tittar på Film/Serier     4,79 (,55) 

Tittar på Realityshows   2,93 (1,66)   

Tittar på Dokumentärer   3,17 (1,05)   

Lyssnar på Radiomusik   3,37 (1,6)   

Kreativt Konstskapande  1,89 (1,23)    

Musikutövande  2,07 (1,53)    

TV/Dataspel   2,5 (1,7)   

App/Mobilspel   3,18 (1,71)   

Läser Böcker   3,35 (1,39)   

Hemma & Slappa     4,69 (,79) 

Betting/Onlinecasino 1,2 (,68)     

 

Korrelationer genomfördes för samtliga aktiviteter individuellt för att se om det fanns några 

skillnader i huruvida det fanns vissa aktiviteter som de med högre kulturellt kapital ägnade 

sig i större utsträckning åt. Icke-parametriska test genomfördes då normalfördelning inte 

kunde uppfyllas för samtliga variabler. Vad vi fann var att Biobesök korrelerar positivt med 

kulturellt kapital (rho =.140, N= 247, p= .028), vilket innebär att om de hade högre kulturellt 

kapital så gick de oftare på bio i vårt urval. Även Musikutövande korrelerade positivt med 

kulturellt kapital (rho =.172, N= 247, p= .007). Sista aktiviteten som påvisade signifikans var 

Radiomusik, som korrelerade negativt med kulturellt kapital (rho = -.129, N= 247, p= .044). I 

övrigt fanns inga signifikanta korrelationer mellan kulturellt kapital och volymen av olika 

aktiviteter.  Det ska samtidigt sägas att korrelationerna är övervägande svaga med undantag 

för musikutövning. 
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5.3.2 Intressen 

I den andra delen av enkäten fick deltagarna fylla i olika saker de var intresserade av.  Figur 1 

visar ett stapeldiagram som illustrerar frekvenserna för de olika aktiviteterna. 

 

Figur 1. Stapeldiagram Intressen 

Vi ville se om intressen av olika aktiviteter och kulturella produkter kunde förutsäga det 

kulturella kapitalet hos våra deltagare. Detta testades genom MRA där samtliga frågor om 

intressen lades in som prediktorer via ”enter- metoden”. Enter användes för vi hade ingen 

förutbestämd uppfattning om ordningen på variablerna.  Vi fick fram en signifikant modell 

för intressen (F (31, 245) = 1.6, p=.030). Modellen svarade för 7 % av variansen på kulturellt 

kapital. Intressen förutsade tillsammans det kulturella kapitalet. De individuella aktiviteterna 

som fanns signifikanta prediktorer var; Musikutövande (b=.570, SE B= .26, β= .154, p= 

.030); Biobesök (b=.624, SE B= .240, β= .201, p= .010); Dokumentärer (b= -.525, SE B= 

.224, β= -.169, p= .020); Tv/Datorspel (b= .521, SE B= .233, β= .157, p= .026). Det ska sägas 

att samtliga är ganska svaga. Som kan ses är relationen positiv för Musikutövning, Biobesök, 

Tv/datorspel och negativ för Dokumentärer. 

Det har i tidigare studier visat sig att volym korrelerar generellt med kulturellt kapital över 

många fler aktiviteter. Warde et al. (2000: 25) påvisar i sin studie hur volymen hos närmast 

samtliga aktiviteter är högre hos dem med högre kulturellt kapital inklusive biobesök. Vi fann 

endast signifikanta resultat för biobesök och musikutövande. Detta torde vara till följd av 

studenturvalet. Resultatet är i linje med andra studier utfört på studenter, som påvisar att 
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studenter är mycket homogena i deras aktiviteter oberoende av kulturellt kapital, bortsett från 

teaterbesök som fanns korrelera signifikant med kulturellt kapital bland studenter (Aguila etl 

al., 2012: 103). Bennet (2009 92-3) beskriver hur musik generellt varit en typisk aktivitet för 

de högre klasskikten, vilket vårt resultat stärker.  Å andra sidan är det många andra saker som 

Bennet tar upp som vi inte funnit några signifikanta resultat för såsom teaterbesök, 

konsertbesök, resande, kreativt konstskapande och politisk aktivitet.  

5.3.3 Genrer 

I enkäten frågades även efter genrepreferenser på film och böcker. Dessa var på en skala 

mellan 1-5 där 1 var ogillar starkt och 5 var gillar mycket. Korrelationer genomfördes på 

varje enskild genre mot kulturellt kapital. Tabell 4 visar de signifikanta korrelationerna för 

både bokgenre och filmgenre. Eftersom normalfördelning inte kunde uppfyllas för alla 

variabler genomfördes det icke-parametriska testet Spearmans rho. 

Tabell 4 Genrer Signifikanta korrelationer kulturellt kapital 

Variabler Spearmans rho N 

Scifi (Bok) ,178** 247 

Action(Bok) ,132* 247 

Deckare (Bok) -,143* 247 

Populärvetenskap (Bok) ,131* 247 

Klassiker (Bok) ,136* 247 

Action (Film) ,142* 247 

Kriminal (Film) -,156 247 

SciFi (Film) ,140* 247 

Note. *p < .05.**p < .01.   

Tabell 4 visar hur bokgenrerna SciFi, Action, Populärvetenskap och Klassiker korrelerar 

signifikant positivt med kulturellt kapital, vidare att Deckare korrelerar negativt med 

kulturellt kapital. I filmgenrer korrelerar Action och SciFi positivt med kulturellt kapital och 

Kriminalfilmer korrelerar negativt med kulturellt kapital. 

Vad gäller aktiviteten bokläsning har det tidigare visats vara en stark prediktor för högre 

kulturellt kapital (Bennet, 2009: 96). Det är inget vi finner, vilket torde vara till följd av 

studenturvalet, då studenters huvudsakliga aktivitet är läsning. Vad gäller bokgenrer har 

tidigare studier funnit att läsa klassiker, såsom ”stolthet och fördom” eller ”brott och straff” 

ofta varit något som de högre klasskikten gjort, medan idag har många av dem snarare blivit 

populärkultur (Warde et al, 2009: 96). Våra fynd visar dock att klassiker läses av de med 

högre kulturellt kapital, å andra sidan frågades inte om specifika titlar. Dock beskrivs hur 

genrepreferenser tycks vara drivna av kön och åldersskillnader. Vad gäller film har det visat 
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sig i tidigare studier, och så även i vårt resultat att biobesök är vanligare hos de med högre 

kulturellt kapital (Warde et al, 2000: 34; 2009: 135). Vad gäller filmgenrer dock går våra 

resultat både emot och bekräftar tidigare forskning. Warde et al (2009: 140) fann preferens 

för SciFi i Storbritannien hos de med högre kapital, vilket även vi fann i vårt material. De 

andra filmgenrerna i deras studie var icke-signifikanta skillnader. Dock finner de att vad 

gäller filmgenrer tycks det också drivas av kön och ålder (ibid: 97 & Bihagen & Katz-Gerro, 

2000: 343). Sammanfattningsvis kan sägas att vad gäller genre kan sägas att kön potentiellt är 

drivande i vissa av de signifikanta resultaten i vårt resultat. 

5.3.4 Spenderande av pengar 

Korrelationer genomfördes för att se till om huruvida mycket pengar man spenderar på olika 

saker korrelerar med kulturellt kapital. Tabell 5 visar korrelationskoefficienterna för detta 

test. Spearmans rho användes igen då normalfördelning inte kunde uppnås. 

Tabell 5 korrelationskoefficienter spenderingar 

Note. *p < .05 

Tabell 5 påvisar hur köp av ekologiska produkter korrelerar positivt med kulturellt kapital. 

De i vårt urval som har högre kulturellt kapital spenderar mer pengar på ekologiska produkter 

än de med lägre.  

Tidigare studier som gjort med studenturval har visat att de med högre kulturellt kapital 

spenderar mer pengar generellt (Aguila etl al., 2012: 104). Detta är inget vi kan påvisa i vårt 

resultat mer än konsumtion av ekologiska produkter. Detta kan vara till följd av att det egna 

ekonomiska kapitalet inte skiljer sig nämnvärt i vårt urval. Dock går konsumerandet av 

ekologiska produkter i linje med både vårt egna kvalitativa material och tidigare studier som 

visat att kulturella allätare som oftare besitter högre kulturellt kapital konsumerar mer 

miljövänligt (Chan, 2013: 18-9). 

Samtliga variabler som funnits signifikant korrelera med kulturellt kapital lades in som 

prediktorer i en MRA genom enter-metoden. Där variabler som var signifikanta både under 

Hur mycket pengar spenderar du på… Spearmans rho N 

Ekologiska Produkter ,129* 247 

Impulsköp -,80 247 

Materiella Ting ,001 247 

Kläder och Skor -,009 247 

Personligt Nöje -,036 247 

Sociala Event ,21 247 
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aktiviteter och volym exempelvis biobesök exkluderades volymvariablerna ur modellen bort. 

Vad vi fann var en signifikant modell (F(14, 238) =2.12, p=.012). Modellen svarade för 6,1 

% av variansen på kulturellt kapital. De gemensamma variablerna kunde tillsammans 

förutsäga nivån av kulturellt kapital. De prediktorer som fanns signifikanta var; Biobesök (b= 

.436, SE B= .208, β= .141, p= .037) samt Musikutövning (b= .504, SE B= .237, β= .137, p= 

.035). 

5.3.5 Den kulturella allätaren 

För att utröna den kulturella allätaren i vårt urval samt att söka efter om det råder några 

skillnader i det kulturella kapitalet i spridningen av allätande skapades två variabler för 

volymen av aktiviteter samt antalet av intressen. Dessa två variabler korrelerade signifikant 

med varandra (rho =.246, N= 247, p< .0001). Dessa lades ihop för att skapa en skalvariabel 

över en kombination av volym av kulturell konsumtion och antalet intressen. Den 

nykonstruerade variabeln visade den generella volymen av olika aktiviteter.  

 

Figur 2 Histogram över kulturell bredd 

Figur 2 illustrerar de som ägnar sig åt få aktiviteter och har få intressen (univoren) till de som 

har en större bredd i intressen och ägnar sig åt dessa i större utsträckning (allätaren). Nästa 

fråga blev att se till om det finns en fördelning över kulturellt kapital mellan dessa. En 

gruppvariabel skapades bestående av univorer, omnivorer och den majoritet som inföll i 

mitten av skalan. Vi såg till medelvärdet samt standardavikelsen för variabeln (m=28,16 sd= 

4,29). Vi adderade och subtraherade sedan standardavikelsen från medelvärdet och fick fram 
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att de flesta i urvalet samlas mellan 24-32,5. De utöver klassades som univorer respektive 

omnivorer. 

Denna nya gruppvariabel och kulturellt kapital testades genom ett Kruskal-Wallis test, där 

medelvärdet för kulturellt kapital jämfördes över den skapade gruppvariabeln, univore-

omnivore.  Eftersom normalfördelning inte kunde uppfyllas genomfördes detta icke-

parametriska test. Testet visade att grupperna inte skiljde sig signifikant åt i kulturellt kapital. 

 

Figur 3 Medelvärdesskillnader mellan lägre och högre kulturellt kapital 

Figur 3 visar att det finns en mycket liten tendens till mer allätande bland de med högre 

kulturellt kapital. Skillnaden är dock inte statistiskt signifikant. 

Detta resultat går emot Peterson (2005) & Katz-Gerro (2002) och den delen av omnivore-

univore argumentet som menar att den kulturella allätaren är överrepresenterad i de högre 

samhällsskikten. Dock går det återigen i linje med Aguila et al. (2012: 103) och dennes 

studenturval som inte fann allätare vara representerade av någon särskild klasstillhörighet. 

5.3.6 Självangiven klass 

Utöver dessa numeriska data hade vi också en fråga där vi lät deltagarna själva fylla i sin 

egen klasstillhörighet. Vi hade inte tänkt ta någon hänsyn till detta i analysen av enkäten utan 

snarare ha det som diskussionsunderlag. Tabell 6 visar en utformad frekvenstabell för att 

illustrera ett axplock av de olika svaren vi fått i enkäten. 

  

4,5

4,7

4,9

5,1

5,3

5,5

Univore Övriga Omnivore

Kulturellt Kapital 

Kulturellt
Kapital



50 

Tabell 6 Självangiven klasstillhörighet 

Klasstillhörighet N 

Arbetarklass 27 

Lägre Medelklass 2 

Medelklass 95 

Övre Medelklass 23 

Överklass 1 

Kritiska/ ifrågasättande av klass 10 

Vet ej 36 

Övriga/ inget svar alls 53 

Total 247 

 

Vad som kan illustreras är en övervägande del vill tillskriva sig själva vara medelklass. En 

kategori som kan finnas intressant är den som ställer sig kritiska till klassbegreppet med svar 

som ”varför dela in folk i fack” och ”finns klass verkligen i dagens samhälle”. 

Det tidigare nämnda medelklassperspektivet tycks vara något som syns i denna uppdelning, 

då medelklass är överrepresenterad som självtillskriven klass. Studenter delar troligtvis mer 

med varnadra vad gäller det kulturella kapitalet och levnadsstandard än i svenska samhället i 

stort vilket i sin tur då minskar skillnader i kulturell konsumtion och klass enligt 

medelklassperspektivet. Som tidigare nämndes betyder inte detta nödvändigtvis att en 

hierarki inte existerar, den hålls bara mer dold och stratifiering kan således vara närvarande 

utan att det erkänns eller noteras (Jarness, 2015: 68). Denna mer dolda hierarki tycks anas i 

det kvalitativa materialet när fokus läggs på hur. I kontexten kan differentiering reifieras och 

gå oemotsagd, i linje med Bourdieus (1984: 86) idé om felaktigt erkännande. I linje med 

detta är fynden intressanta då det inte går att utläsa mycket särskiljning i det kvantitativa 

materialet men desto mer i det kvalitativa. Detta diskuteras mer i detalj i nästa kapitel.  

6. Diskussion 

Uppsatsens resultat indikerar på olika sätt hur de olika argumenten kan förstås och till viss 

del bör användas som tolkning på olika sätt. Målet med uppsatsen var inte att ta ställning för 

eller emot något av argumenten. Målet var snarare att se hur de olika argumenten kan 

användas för att förstå kopplingen mellan kulturell konsumtion och klass i en svensk 

studentkontext. Det enda som vi ställer oss frågande, och i viss utsträckning kritiska, till är 

den kulturella allätaren som något positivt. Allätande, som ett tecken på öppenhet och 

tolerans över alla gränser tycks kunna förstås på olika vis. Det ska sägas att vårt material är 

begränsat och ett för litet urval för att dra några större slutsatser till den generella 
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populationen. Resultatet illustrerar dock att det är viktigt med fortsatta undersökningar och att 

relationen mellan kulturell konsumtion och klass är vida intressant. 

Studenter har i tidigare studier funnits vara en till stor del homogen grupp i vad de 

konsumerar och vilka aktiviteter de intresserar sig för (Aguila et al., 2012). Vår studie har i 

mångt och mycket replikerat detta resultat då de inte skiljer sig markant åt i vad de 

konsumerar, i alla fall inte sett till kulturellt kapital. Bryson (1996: 894-5) har beskrivit hur 

utbildning i USA tidigare varit något som lade grunden för exkludering, exempelvis hade 

tidigare amerikanska studenter varit mycket exkluderande gentemot olika kulturella 

preferenser. Bryson visade däremot att så var inte fallet längre, i alla fall inte gällande 

musiksmak. De självutnämnda allätarna vi intervjuat i denna studie tycks samtliga påvisa en 

tolerans gentemot andras smaker, även när de själva inte delar den, men samtidigt inte varit 

främmande för att göra hierarkiseringar bland genrer och preferenser. Detta påvisar i linje 

med Peterson och kollegor (Peterson & Simkus 1992; Peterson & Kern 1996; Peterson 2005) 

att den toleranta allätaren finns bland de med högre kulturellt kapital, dock visade vårt 

kvantitativa material att allätaren i sig inte tycks vara mer framträdande bland dem med högre 

kulturellt kapital. 

Huruvida homologiargumentet har bäring 2019 i en svensk studentkontext kan sägas vara 

svårt att påvisa i vår enkät, där fokus legat på just vad som konsumeras. Om något, visar 

resultat snarare att homologiargumentet inte har någon bäring. Inte i en svensk studentkontext 

åtminstone. De enda highbrow- respektive lowbrow- produkter där det finns starkare 

indikatorer är att musikutövning och biobesök som highbrow, något de med högre kulturellt 

kapital aktiverar sig med och dokumentärer tycks vara något kopplat till lägre kulturellt 

kapital i vårt urval. Men ett tydligt och utpräglat konsumtionsmönster i linje med det 

kulturella kapitalet är inte tydligt i den kvantitativa analysen. Intervjuerna visar dock tydligt 

att högt kulturellt kapital medför en viss attityd gentemot kulturella produkter. Även om det 

inte fanns signifikanta kopplingar i enkäten så finns det helt klart en koppling mellan högt 

kulturellt kapital och bredare smakpreferenser i våra intervjuer. Intervjuerna skulle således 

stödja Peterson (med kollegor) (2005) som ofta beskriver hur allätande är något som de i de 

högre klasskikten engagerar sig i. Vår enkät visar en liten tendens till detta, men inte 

statistiskt signifikanta resultat. Det verkar som en ren aristokrati av kultur inte återfinns i den 

svenska studentkontexten, men att klasskillnader har tagit nya former. Hur man tar till sig 

vissa kulturella uttryck och talar kring dem kan vara den nya mekanismen för särskiljning. 
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Vad gäller individualiseringsargumentet beskriver Bauman (2005: 1; 2011:11) att i och med 

det flytande tillståndet som samhället befinner sig i upplöses den traditionella uppdelning 

som beskrivs i Distinction (1984). Kultur blir i denna flytande kontext frigjord från sin 

initiala roll i samhället. Man kan fokusera på att uppfylla individuella behov, lösa 

individuella problem och lösa utmaningar och problem i det egna livet, snarare än att låta sig 

formas av klasstrukturen (Bauman, 2011:12). Ser man till våra intervjupersoners utsagor kan 

detta vid en första anblick vara fallet. De beskriver sig själva som kulturella allätare och är 

inte bundna till särskilda uttryck utan kan fritt välja mellan olika kulturella uttryck utan 

problem. De som vill mena att allätande är positivt beskriver ofta hur det leder till öppenhet 

och tolerans. Men ser man till individualiseringsargumentet handlar det inte om öppenhet mot 

andra utan just den egna friheten att göra, köpa och njuta av vad man vill. De har närmast 

ingen bestämd preferens alls, vilket kan ses som fördelaktigt i den flytande världen där 

flexibilitet, rörlighet, förmåga att välja och individualism leder vägen. Det blir i en sådan 

flytande värld fördelaktigt att vara allätare, således kan det ge fördelar och konverteras om till 

andra kapitalformer. Allätande ses i den kontexten som bara en ny form av kulturellt kapital i 

linje med homologiargumetet och Bourdieu (1984). Ser man till våra resultat kan konstateras 

att det tycks som den traditionella uppdelningen där jämlikhet i teorin var öppen för alla men 

i praktiken bara för eliten är i viss utsträckning upplöst. Dock är läget idag att jämlikhet är 

öppet för de flexibla individualisterna. Så även om den traditionella klasstrukturen är passé 

påminner den nya stratifieringen mycket om den gamla. Eriksson (2011: 486) beskriver hur 

den nya strukturen potentiellt är mer exkluderande än den gamla. Hon beskriver hur i den 

gamla strukturen var gränserna mellan klasserna synliga vilket gjorde det enklare att sätta sig 

upp mot makten. Men det är svårare att idag ställa sig mot individualitet, valfrihet och 

flexibilitet. 

Homologiargumentet och omniovre-univore argumentet tycks på inga sätt utesluta varandra. 

Vad gäller intervjuerna finns det, bland de med högre kulturellt kapital, några få liknande 

smakpreferenser. Dock är de mer snarlika varandra i deras resonerande kring deras 

konsumtionsmönster. De väljer och värderar olika kulturella produkter på samma sätt. I 

enkäten finner vi få signifikanta kopplingar mellan en viss uppsättning preferenser och deras 

kulturella kapital. Deras kulturella kapital är i sig ingen indikator på vilka preferenser de har. 

Dock kan man inte i den kvantitativa delen komma åt det vi upptäckt i våra intervjuer, 

nämligen det gemensamma resonerandet. Ser man till vår operationalisering av det kulturella 

kapitalet finns det mycket svaga indikationer på volym, intressen och genrepreferenser. Men 
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den kvantitativa delen kan å ena sidan bara besvara frågan vad som konsumeras, medan de 

kvalitativa intervjuerna å andra sidan har visat intressanta fynd vad gäller hur man 

konsumerar. Vårt material är för litet för att dra några större generaliseringar, men hur tycks i 

vårt material vara den centrala frågeställningen för att utröna hur klass hänger samman med 

kulturell konsumtion. De gemensamma resultaten visar att vad som konsumeras och hur det 

konsumeras inte är relaterat. I vårt studenturval tycks varor, genrer och aktiviteter 

konsumeras av personer oberoende av det kulturella kapitalet, med några få undantag. Å 

andra sidan, baserat på vår kvalitativa analys tycks det finnas konsensus i just hur det 

konsumeras. Det ska finnas djup, det ska analyseras, det ska vara identitetsskapande och 

givande, även om det är en “hjärndöd actionrulle”. Det är också där dolt särskiljande kan 

utläsas. Många tittar på actionfilm men bara ”vissa” individer kan analysera och se djupet på 

ett sätt som inte många andra gör. Vad som konsumeras i vissa kontexter bör således inte 

fokuseras på i lika stor utsträckning vad gäller relationen mellan klass och stratifiering utan 

snarare hur särskiljning ter sig och ser ut. Exempelvis på vilket sätt som olika kulturella 

uttryck beskrivs och indirekt hierarkiseras. Detta är det huvudsakliga fyndet, då tidigare 

forskning fokuserat på, och antagit att viss klasstillhörighet, framförallt i de övre skikten 

intresserar sig för samma produkter och har samma preferenser. Detta hur särskiljer dem från 

den återkommande nämnda ”massan” som tycks vara den idealtypiska gruppen man vill 

särskilja sig mot vilket gör att allätare faller in i homologiargumentet på så vis att särskiljning 

fortfarande är påtaglig även bland dem. Allätande verkar inte vara ett tecken på att social 

stratifiering minskar eller suddas ut. 

Enligt Bourdieu (1984: 94) är särskiljning given men ter sig olika beroende på fältets 

utveckling. Med andra ord torde det ses som en naturlig utveckling, att preferenserna 

förändras samtidigt som klasskillnaderna i sig står oförändrade. Så länge det finns likheter i 

exempelvis hur ting konsumeras, som i vårt material, så finns det kanske ett mönster att 

upptäcka i linje med homologiargumentet. Vårt material tycks peka på att särskiljande sker 

dels genom att i stor utsträckning försöka gilla det lite mer obskyra och ovanliga och dels det 

vanliga och populära, men konsumera det på ett annorlunda sätt. En mer flytande form av 

särskiljning framträder som skiljer sig från en exklusiv tillgång till vissa kulturella produkter 

av vissa individer. Det tycks bland våra intervjupersoner kräva något litet extra för att ta till 

sig något på ett visst sätt, eller ha ett visst sätt att tänka kring saker och ting, exempelvis 

kulturella uttryck. Strävan efter särskiljning tycks vara det som i sin tur förändrar vilka 

kulturella varor det gäller. Kanske att förändringar av vilka varor det gäller sker snabbare i en 
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mer flytande, masskonsumerande och massproducerande tillvaro och därför också svårare att 

greppa och nå konsensus i forskning. Kanske just hur saker konsumeras är det som står 

oförändrat över tid, vilket våra intervjuer tycks peka på. När således homologiargumentet 

testas i framtiden bör fokus ligga på hur, snarare än vad och undersöka eventuella relationer 

med klasstrukturen. 

6.1 Begränsningar & framtida forskning 

Hur man mäter allätande har visat sig många gånger vara problematiskt. Det är svårt att 

utforma enkäter eller intervjuguider som kan fånga en komplett allätande preferens. Tidigare 

studier har visat att det finns signifikanta skillnader i effektstyrkan beroende på hur man 

väljer att mäta allätande (Warde & Gayo-Cal: 140-1). Vidare vårt sätt att mäta kulturellt 

kapital bland studenter (självupplevd ekonomi, föräldrars utbildning och arbete och den 

upplevda klassen i familjen) kan tvistas om huruvida det är representativt för att fånga det 

kulturella kapitalet. Kanske att mer kvalitativ forskning är att föredra i framtida studier av 

detta slag, eller utvecklandet av mer öppna enkäter där man frågar efter andra möjliga 

markörer exempelvis individualitet, för att se om det fortfarande är klass och habitus som är 

den huvudsakliga formgivaren eller om exempelvis individualisering är en starkare faktor för 

hur man resonerar och särskiljer sig. Studenturvalet kan problematiseras i relation till syftet 

och frågeställningarna. Ser man till tidigare forskning, och deras resultat i relationen mellan 

kapital och konsumtionsmönster, framstår det som att våra resultat går emot mycket av den 

tidigare forskningen utanför en studentkontext, men mycket i linje med andra studenturval 

(Aguila et al, 2012). Vår tanke är att våra resultat absolut inte ska generaliseras utanför en 

svensk studentkontext och med tanke på det lilla urvalet med försiktighet till hela 

populationen. Vidare är vår operationalisering öppen för ifrågasättande då det är 

självskattning på samtliga frågor istället för vissa studier som använt sig av olika 

befolkningsstatistik för att få ett mer objektivt (från deras definition) av lågt respektive högt 

kulturellt kapital. Vidare är våra metodologiska kunskaper begränsade för att kunna se tydliga 

mönster. Vi har kunnat se till varje aktivitet eller intresse individuellt men för att se tydliga 

mönster i olika kapitalformer och koppling till preferenser måste LCA (latent class analysis) 

genomföras som kan dela in personer i olika kluster och se mönster över samtliga intressen 

och aktiviteter för att tydligare kunna operationalisera allätaren, highbrow- och lowbrow 

produkter och högre respektive lägre klasstillhörighet. Ett annat problem är vår 

gruppindelning av univore-omnivore variablerna då vi inte kan veta hur nivån förhåller sig i 
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populationen. Vi gjorde en arbiträr delning där en z-värdes delning gjordes på graden av 

univore-omnivore skalan. Huruvida denna delning är representativ är svårt att uttrycka sig 

om. Avslutningsvis är urvalet litet. Vi hade gärna sett att man provade samma frågeformulär 

men med ett mycket större urval. Vidare könsfördelning var för liten för att legitimera 

könsjämförelser. Vilka tidigare beskrivits vara drivande i många kulturella preferenser 

(Bihagen & Katz-Gerro, 2000: 343). 

7. Slutsats 

I vår kvantitativa analys fann vi vår mätning av kulturellt kapital giltig i förhållande till de 

andra frågorna. Dock var det ingen tydlig koppling på många preferenser rörande detta. Detta 

är ett intressant resultat i sig med tanke på det nordiska, ibland utnämnda klasslösa, samhället 

(Jarness 2015; Kahma & Toikka, 2012: 117). Vi argumenterar avslutningsvis för att kulturellt 

kapital fortfarande spelar roll i kulturell konsumtion. Men snarare hur det konsumeras och 

resoneras. Homologiargumentet och Bourdieu (1984) har helt klart någon slags poäng att 

göra 2019. Intervjupersonerna påvisar en bredare kulturell praxis och just detta är tecken på 

högt kulturellt kapital. Vidare uppvisas det kulturella kapitalet i hur man tar till sig olika 

produkter och pratar om dem. Således existerar kapitalformen som viktigt i konsumtion även 

om de konsumerar olika saker. För att söka vidare i förståelsen av kulturellt kapital idag bör 

det således fokuseras på hur de med högre kulturellt kapital resonerar i sitt konsumerande och 

hur de tror och tänker att andra resonerar. Detta för att identifiera särskiljande och i sin tur 

stratifiering. Länken mellan tolerans, förståelse och mer dolt särskiljande måste vidare 

kopplas till legitimering, konverterbarhet och dominans för att vidare kunna kopplas till 

homologiargumentet och Bourdieu (Savage, Warde, & Devine, 2005: 43). Detta kräver mer 

forskning, där ett ifrågasättande av den positiva aspekten av den kulturella allätaren och 

kosmopolitism sätts i fokus (Prieur & Savage, 2013: 263).  En sådan enkel sak som kulturella 

preferenser är kanske inte så harmlöst och oskyldigt i skapandet av social stratifiering som de 

som förespråkar en positiv aspekt kan tro. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Inbjudan 

Hej! 
 
Är du student och upplever ha ett brett intresse vad gäller film, musik och övriga aktiviteter? Gillar du fler olika 
genrer av film? Känner du att du gillar många olika musikgenrer? Intresserar du dig för olika fritidsaktiviteter? 
Om så är fallet skulle vi, Olof Axman och Stellan Sörensen, vilja bjuda in dig till en intervju där vi vill lära oss 
mer om dina kulturintressen. Vi skriver just nu vår kandidatuppsats i sociologi där intervjuer kommer utgöra en 
del av underlaget för oss att bättre förstå oss på studenters intressen. Om du känner dig träffad och är 
intresserad eller bara vill veta mer, är du varmt välkommen att höra av dig till oss via mail. 
Vi bjuder på kaffe och en trisslott för det mycket uppskattade deltagandet! 
 
Olof Axman  
oa222bx@student.lnu.se 
 
Stellan Sörensen               
ss223sc@student.lnu.se 
 
Vänliga hälsningar Olof & Stellan  

  

mailto:oa222bx@student.lnu.se
mailto:ss223sc@student.lnu.se
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Intressen 
1. Berätta om dina fritidsintressen. Vad har du för fritidsintressen? 
2. Har du många fritidsintressen skulle du säga? Många bollar i luften? 
3. Ev. följdfrågor: (Vilken form av X)? Hur uppstod det intresset? 
4. Finns det fritidsintressen du undviker? Finns det aktiviteter som du upplever inte riktigt är din grej? 

Eller som tilltalar dig? 
5. Vad för slags människor tror du intresserar sig för det? Hur kommer det sig? 
6. Vad säger de intressena om dig? Hur tänker du att någon som inte känner dig upplever dig med bas i 

dina intressen? 
Kultur  

1. Är du intresserad av kulturella uttryck? film, konst, teater/opera 
2. Går du på teater? Är du intresserad av konst? Tittar du på film? 
3. Några särskilda genrer du tycker om mer? Vad tror du det kommer ifrån/beror på? Vad säger de 

genrerna om dig? 
4. Vilka genrer undviker du? Vilka vänder de sig till?  

Böcker 
1. Hur mycket böcker läser du? Vilka genrer och typ av böcker läser du? 
2. Vilka genrer och typ av böcker undviker du eller läser du mindre av? Till vilka vänder sig den genren till 

enligt dig? 
3. Är det något kulturellt uttryck/genre som inte tilltalar dig för alls? Hur kommer det sig? 
4. Finns det en typ av människor du tror intresserar sig för det? Hur kommer det sig? 

Resor 
1. Har du rest mycket? Ligger det i ditt intresse att resa mycket? Skulle du vilja resa mer? 
2. Vad är det som lockar med att resa? Vad tror du det beror på? 
3. Var har du rest? Var skulle du vilja resa? Hur kommer det sig? 
4. Var skulle du inte vilja resa, eller vilka resmål skulle du undvika? 
5. Varför undvika de ställena? Vilka människor tror du reser till sådana ställen? Hur kommer det sig? 
6. Är det viktigt för dig att resa? Är det viktigt att resa generellt? Hur är människor som inte reser alls? 

  
1. Vad upplever du att detta, sammantaget säger om dig? Finns det något särskilt du vill förmedla med 

dessa varor/vanor? 
Konsumtion 

1.  Hur mycket pengar spenderar du per månad på dina intressen? 
2. Känner du att du spenderar mycket eller lite mindre? På vad specifikt? 
3.  Vad spenderar du inte pengar på? 
4.  Vad upplever du vara onödig konsumtion? Vad skulle du aldrig köpa? 
5. Hur känns det att prata om hur mycket pengar du konsumerar för? Känns det jobbigt? 
6. Hur känner du överlag inför att prata om pengar? Är det känsligt? 
7. Finns det sätt att prata om pengar du undviker? Något som är “osmakligt”? Vilka tänker du pratar om 

pengar på detta “osmakliga” sätt? 
Materiell konsumtion 

1. Vad för “grejer” spenderar du pengar på? Alltså mer materiella ting? Hur kommer det sig? 
2. Vad spenderar du inga/mindre pengar på? Hur kommer det sig? 
3. Vilka vänder sig den typen av varor till enligt dig? 
4. Har du intresse av märket på produkter? 
5. Vad upplever du att din köpvanor och produkter du köper säger om dig? Finns det något särskilt du 

vill förmedla med dessa varor? 
6. Hur resonerar människor generellt  när de shoppar eller köper grejer? 
7. Hur resonerar du när du shoppar eller köper grejer? 
8. Är det alltid behovsuppfyllnad och funktion? 
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Bilaga 3 Enkät  

Hur gammal är du? 
______ 
 
Var är du uppväxt? 

 Storstad (Stockholm, Göteborg, Malmö?) 
 Större Tätort 
 Mindre Tätort 
 Landsbyggd 

 
Var bor du nu? 

 Storstad (Stockholm, Göteborg, Malmö?) 
 Större Tätort  
 Mindre Tätort 
 Landsbyggd 

 
Vilken är din högst avslutade utbildning? 
Om du ännu inte avslutat din utbildning, markera den du genomgår för närvarande 

 Ej fullgjort grundskola 
 Grundskola 
 Studier vid Gymnasium 
 Examen från Gymnasium 
 Eftergymnasial Utbildning 
 Studier vid Högskola/Universitet 
 Examen från högskola/Universitet 
 Studier vid/ Examen från forskarutbildning 

 
Vilken inriktning har/hade din utbildning? 

 Ekonomi/handel/administration  
 Media/journalistik/reklam  
 Estetisk/design/hantverk/konst  
 Naturvetenskap/matematik/data  
 Hotell/restaurang/service/skönhetsvård  
 Pedagogik  
 Hälso-/sjukvård/medicin  
 Samhällsvetenskap/juridik  
 Humaniora/kultur 
 Socialt arbete/omsorg/psykologi  
 Jordbruk/skogsbruk/miljövård  
 Teknik/byggteknik/industri/transport 

 
Vilken av de här yrkesgrupperna tillhör dina föräldrar? 
Ena Föräldern 

 Tjänsteman  
 Företagare: 0-9 ingen anställda  
 Tjänsteman med arbetsledande funktion 
 Tjänsteman med företags-/verksamhetsledande funktion  
 Företagare: 10 eller fler anställda  
 Arbetare (industri, undersköterska etc) 
 Jordbrukare  
 Arbetare med arbetsledande funktion 

 
Andra Föräldern 

 Tjänsteman  
 Företagare: 0-9 ingen anställda  
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 Tjänsteman med arbetsledande funktion 
 Tjänsteman med företags-/verksamhetsledande funktion  
 Företagare: 10 eller fler anställda  
 Arbetare (industri, undersköterska etc) 
 Jordbrukare  
 Arbetare med arbetsledande funktion 

 
Hur ser utbildningsnivån ut hos dina föräldrar?  
Ena 

 Ej fullgjort grundskola 
 Grundskola 
 Studier vid Gymnasium 
 Examen från Gymnasium 
 Eftergymnasial Utbildning 
 Studier vid Högskola/Universitet 
 Examen från högskola/Universitet 
 Studier vid/ Examen från forskarutbildning 

 
Andra 

 Ej fullgjort grundskola 
 Grundskola 
 Studier vid Gymnasium 
 Examen från Gymnasium 
 Eftergymnasial Utbildning 
 Studier vid Högskola/Universitet 
 Examen från högskola/Universitet 
 Studier vid/ Examen från forskarutbildning 

 
Hur skulle du beskriva uppväxtfamiljens ekonomi?  

 Svag 
  
 Mellan 
  
 Stark 

 
Vilken klasstillhörighet skulle du tillskriva dig själv? 
 
__________________ 
 
Vilket namn vill du ha i studien? 
 
_______________  
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Bilaga 4 Inbjudan Enkät 

Välkommen till vår enkät 
 
Vi vill bjuda in dig att delta i vår undersökning gällande svenska studenters fritidsintressen smakpreferenser 
och konsumtionsvanor. Enkäten är en del av vår kandidatuppsats i sociologi och syftar till att bidra med 
förståelse kring svenska studenters vanor och smaker. För att delta ska du vara aktivt studerande vid ett 
svenskt universitet. 
Enkäten bedöms ta ca 5-10 minuter. Dina svar är anonyma, det rapporterade resultatet kommer inte att kunna 
kopplas till dig personligen och materialet kommer att hanteras konfidentiellt. 
Genom att slutföra och skicka dina svar ger du ditt samtycke till att medverka i undersökningen. Vänligen 
kontakta oss om du är intresserad av att ta del av undersökningens resultat eller om du har några frågor. Våra 
kontaktuppgifter finns angivna nedan. 
Tack på förhand! 
 
Olof Axman  
oa222bx@student.lnu.se 
 
Stellan Sörensen              
ss223sc@student.lnu.se 
 
Handledare: 
Carolin Valizadeh 
carolin.valizadeh@lnu.se 

 


