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Abstract  
Titel: ”Konsumtion av finkultur 
 – En kartläggning av könets, ålderns och det geografiska avståndets betydelse för den 
finkulturella konsumtionskulturen 
 
Sektion: Hälsa och Samhälle  
 
Typ av arbete: C-uppsats  
 
Antal sidor: 43 
 
Syfte: Att analysera huruvida det förekommer ett samband mellan besöks- och intressefrekvens 

av finkulturella verksamheter som fritidssysselsättning och kön, åldersintervall och geografiskt 

avstånd. Resultatet tydliggörs i en teoridiskussion utifrån Harald Swedners och Mike 

Featherstones teorier med avsikt att se huruvida det förekommer likheter respektive skillnader 

mellan dessa två teorier och uppsatsens resultat.  

 
Metod: Sekundäranalys av tio tidigare utförda kultur- och frtidsvaneundersökningar genomförda 

i tio Värmländska kommuner år 2006 med utgångspunkt från intresse- och besöksfrekvens av 

fem finkulturella verksamheter. Ett statistiskt samband, enligt Pearson`s r, utifrån de tre 

variabelvärdena kön, åldersintervall och geografiskt avstånd har därefter beräknats.  

 
Sammanfattning: Resultat visar påtagliga samband mellan kön, åldersintervall och geografiskt 

avstånd och konsumtion av finkulturella verksamheter. Kvinnor besöker finkulturella 

verksamheter i betydligt större utsträckning än män och uppvisar därutöver större intresse av att 

besöka dessa bland de respondenter som uppger att de under det gångna året avstått besök.  

Det finns ett tydligt samband mellan hög besöksfrekvens och hög ålder både bland de 

kvinnliga och manliga respondenterna, där besöksfrekvensen för samtliga fem verksamheter är 

som störst i den högsta åldersintervallen, dvs. 60-69 år. Intressefrekvensen börjar märkbart tillta i 

åldersintervall 2, dvs. 20-29 år, för att fortsätta öka synkront med tilltagande ålder.  

Vidare har det geografiska avståndet i högsta grad betydelse för besöksfrekvensen för 

samtliga fyra verksamheter belägna i Karlstad kommun samt konstrundan mellan Arvika och Kil. 

Beträffande intressefrekvensen utgör det geografiska avståndet ingen påverkbar faktor för 

kvinnor, däremot innebär ett längre avstånd ett avtagande intresse bland män. 



 3

Förord Det finns en mängd personer som genom sitt bistånd möjliggjort 

denna uppsats. Uppsatsens empiriska grund är baserat på rapporter 

från tio kultur- och fritidsvaneundersökningar genomförda i tio 

Värmländska kommuner. Huvudmännen för dessa förvaltningar har 

godkänt mitt erhållande av rapportresultaten. Dessa personer är: 

Gunnar Engelbrektsson från Arvika kommun, Lasse Sjöberg från Eda 

kommun, Jan Hagstrand från Forshaga kommun, Lars Fridén från 

Grums kommun, Roland Stridh från Hammarö kommun, Hans Turtell 

från Karlstad kommun, Claes Andersson från Sunne kommun, Inge 

Larsson från Säffle kommun, Ingemar Nordström från Torsby 

kommun och Owe Lindström från Årjäng kommun. Tack vare era 

medgivanden har jag haft en empirisk grund att utgå ifrån. På så sätt 

har denna uppsats blivit möjlig. Ett stort tack till Er.  

Jag vill likaledes tacka Anders och Karin Lundkvist från 

Skandinaviska utvärderingsinstitutet i Halmstad som genom 

rådgivning och stöd varit till ovärderlig hjälp kontinuerligt under 

uppsatsens gång. Den mångåriga erfarenhet kring utvärderingar ni 

besitter har varit till enorm hjälp. Ett lika stort tack till Er. 

Sist men inte minst vill jag tacka min handledare Lars-Olof 

Hilding som visat stort intresse och engagemang i mitt arbete. Den 

handledning jag erhållit har varit kvalitativ och mycket givande, 

speciellt i de stunder tankeverksamheten stagnerat. Ett stort tack till 

Dig. 
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1 Inledning 

Kultur- och fritidsvaneundersökningar betraktas som en del i en demokratisk process som ligger 

till grund för först och främst ökad kunskap om kommuninvånares kultur- och fritidsvanor i syfte 

att utgöra ett verktyg i mål- och planeringsprocesser. Vidare skall dessa undersökningar ge 

förutsättningar för rätt prioriteringar och satsningar i verksamheterna. Sist men inte minst utgör 

de en allmän kunskapsbas för övriga förvaltningar inom den egna kommunen (Turtell 2007:7). 

Under hösten 2006 utförde Hans Turtell, utvecklingsledare inom kultur- och 

fritidsförvaltningen i Karlstad kommun, tillsammans med Region Värmland, kultur- och 

fritidsvaneundersökningar i tio Värmländska kommuner. Slumpmässigt utvalda invånare i 

Arvika, Eda, Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng fick 

besvara en pappersenkät i syfte att respektive kultur- och fritidsförvaltning skulle kartlägga 

invånarnas anspråk på kultur- och fritidsysselsättningar.  

Genom att enkätdispositionen för de tio kommunerna är omfångsrikt och i vissa partier 

identiska, är materialet brukbart för framtida forskningsunderlag i form av sekundäranalys 

(Esaiasson m.fl.2007:317). Det rika materialet gör det lämpligt att fokusera på en avgränsad 

tematisk del i enkäten för att betrakta dessa utifrån respondenternas tre variabelvärden; kön, ålder 

och postnummer.  

Att ta fasta på medborgares intresse av finkulturella verksamheter har länge varit angeläget 

inom sociologin. En rörelse betraktar finkultur som en normgivande ram för individer, oavsett 

samhällsskikt, där kännedom om dess interna referenssystem kan användas av individer för att 

vinna fördelar gentemot andra individer. Denna riktning svarar Swedner respektive Bourdieu för. 

Som en kontrast till ovan har en mer modern rörelse etablerats där dess anhängare anser att i takt 

med att tiden förändrats har yrkandet på att finkultur ska betraktas som generell förlorat sin 

legitimitet. Detta har utmynnat i att finkulturen reducerats till en subkultur bland många andra 

subkulturer. Denna riktning svarar litteraturvetaren Horace Engdahl för. 

 Vilket förhållningssätt samhällsmedborgare har till finkultur, bortsett från den normativa 

aspekten, är till synes fortfarande en aktuell fråga och utgör innanmätet för denna uppsats. 

Genom att studera besöks- och intressefrekvensen av finkulturella verksamheter i Värmlands län 

ska vi se huruvida det går att skönja ett mönster utifrån kön, ålder och geografiskt avstånd bland 

respondenterna. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att analysera huruvida det förekommer ett samband mellan besöks- och 

intressefrekvens av finkulturella verksamheter som fritidssysselsättning och kön, ålder och 

geografiskt avstånd.  

Resultatet ska därefter belysas utifrån en teoridel bestående av Harald Swedner och Mike 

Featherstone i syfte att se huruvida det finns likheter respektive skillnader mellan deras teorier 

och uppsatsens resultat. Således består syftet dels av en sambandsförklaring, dels av en 

teoriprövning. 

Till uppsatsens ändamål har följande två frågeställningar utarbetats: 

• Förekommer ett påtagligt samband mellan besöks- och intressefrekvens av 

finkulturella verksamheter som fritidssysselsättning och kön, ålder och 

geografiskt avstånd?  

• Hur står detta eventuella samband i relation till Swedners och Featherstones 

teorier?  

 

 

1.2 Avgränsning 

Var och en av de tio kommunerna kommer inte redogöras för specifikt beträffande variablerna 

kön och åldersintervall. I presentationen förs resultaten från samtliga tio kommuner samman till 

en helhetsbild.  

Åldersurvalet är avgränsat från 13 år upp till och med 69 år. En indelning i sex 

åldersintervaller har utförts för att underlätta en klassificering.  

 

 

1.3 Disposition 

Inledningen är en kort presentation av studiens syfte och frågeställningar.  

Bakgrundsavsnitten inleds med en kort redogörelse för ursprungsundersökningarnas 

genomförande. Begreppsdefinitioner för de begrepp och områden som används i uppsatsen 

redogörs för, samt en kortare beskrivning av tidigare forskning inom dessa områden.  

I teoriavsnittet redogörs för de två teorier som materialet analyseras utifrån, dessa utgörs av 

Harald Swedner och Mike Featherstone. Därutöver följer en operationalisering av teorin. 
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Metoddelen inleds med de ansatser som används, vilka dels är en sekundäranalys av tio 

tidigare utförda enkätstudier, dels en sambandsanalys i form av Karl Pearson´s 

korrelationskoefficient. Därefter görs en operationalisering av begreppet finkultur för mätbart 

ändamål och en kort beskrivning kring var och en av de verksamheter operationaliseringen avser.  

I resultatdelen uppvisas resultatet av studien i sex överskådliga tabeller. Presentationen 

består av en procentuell beräkningsdel samt en korrelationsdel enligt Pearson´s r för att 

tydliggöra sambanden.  

I analysdelen besvaras frågeställningarna och relateras till den teoretiska referensramen. 

Uppsatsen avslutas med en reflektionsdel innehållande ett friare resonemang kring materialet 

samt en slutdiskussion om de resultat som framgår i uppsatsen.  
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2 Bakgrund 

Nedan redogörs för ursprungsundersökningarnas genomförande och disposition i syfte att läsaren 

ska erhålla adekvat insyn i det material som ligger till grund för uppsatsen. Därefter kommer de 

begrepp som används att redogöras för. Först redogörs för begreppet fritid och vad det finns för 

tidigare forskning inom fritidsområdet. Därefter redogörs för innebörden av finkultur, folkkultur 

och masskultur, samt den tidigare forskningen om finkultur specifikt.  

 

 

2.1 Ursprungsundersökningarnas genomförande, disposition och urval 

Den person som har varit ansvarig för ursprungsundersökningarna är Hans Turtell som är 

utvecklingsledare inom kultur- och fritidsförvaltningen i Karlstad kommun. Tillsammans med 

Region Värmland samt tio värmländska kommuner - Arvika, Eda, Forshaga, Grums, Hammarö, 

Karlstad, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng - har en kartläggning av medborgarnas kultur- och 

fritidsvanor åstadkommits.  

Syftet med ursprungsundersökningen har först och främst varit att bringa kunskaper om 

kommuninvånarnas kultur- och fritidsvanor. Genom att materialet har kunnat brytas ner i kön, 

åldersgrupper och kommundelar framgår en bild av hur kultur- och fritidsvanorna ser ut för en 

viss åldersgrupp i en viss stadsdel.  

Vidare kartläggs även hur deltagande i föreningslivet gestaltar sig och vad 

kommuninvånarna inte gör men är intresserade av att göra på sin fritid (Turtell 2007:7). 

Ett annat syfte är att de tio kommunerna eftersträvat en heltäckande bild; en så kallad 

Värmlandsbild, av hur kultur- och fritidsvanorna ser ut för medborgarna. Till detta ändamål är 

103 av enkätfrågorna identiska för att vara jämförbara mellan de tio kommunerna. De resterande 

frågorna är specifikt utformade för varje kommun för att överensstämma med de lokala 

förutsättningarna (ibid.).  

Totalt sett har 6201 respondenter besvarat ursprungsundersökningarna. Värmlands län hade 

år 2006 en folkmängd på 273 271 invånare. Detta utgör, med utgångspunkt från de 6201 svaren, 

ett urval på cirka 2,23 procent ur hela populationen under den period undersökningen ägde rum. 

Distributionen av undersökningarna har utförts per post utskickade enkäter till ett 

representativt urval av kommuninvånare i åldern 13-69 år. Varje kommun har genom ett 
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geografiskt informationssystem (GIS) tagit fram ett slumpmässigt urval bland kommuninvånarna 

vilket har skett med hänsyn till bl.a. ålder och geografisk spridning.1  

Fördelen med detta kvantitativa angreppssätt är att resultaten från ett slumpmässigt urval 

som regel kan generaliseras till en större population vilket inte är möjligt vid en kvalitativ metod. 

Förutsatt att det slumpmässiga urvalet av analysenheter är korrekt utfört kan man tala om en 

miniatyrkopia av en totalbefolkning. Vidare syftar den kvantitativa metoden till att beskriva, 

förklara och bevisa samband (Esaiasson m.fl.2007:195). 

Nedan redovisas de kommunvisa urvalen samt svarsfrekvensen för de tio 

ursprungsundersökningarna i tabell 2.1. 

 

 
Tabell 2.1: Urval och svarsfrekvensredovisning av primärundersökningarna 
 

Kommun Procentuellt urval Utskick Svarsfrekvens 

Arvika 10 % av hela befolkningen i åldersgrupp 13-69 år 1862 st. 1259 st. = 68 % 

Eda 21 % av hela befolkningen i åldersgrupp 17-69 år (1200 
st.). Alla skolungdomar i årskurs 7-9 (499 st.) 

1699 st. 1086 st. = 64 % 

Forshaga 10 % av hela befolkningen i åldersgrupp 16-69 år (770 
st.). Alla skolungdomar i årskurs 7-9 (610 st.) 

1380 st. 985 st. = 71 % 

Grums 10 % av hela befolkningen i åldersgrupp 17-69 år (620 
st.). Alla skolungdomar i åldern 12-16 år (564 st.) 

1184 st. 754 st. = 64 % 

Hammarö 10 % av hela befolkningen i Åldersgrupp 16-69 år (976 
st.). Alla skolungdomar i årskurs 7-9 (731 st.) 

1710 st. 1277 st. = 75 % 

Karlstad 8 % av hela befolkningen i åldersgrupp 13-69 år 4987 st. 2924 st. = 59 % 

Sunne 10 % av hela befolkningen i åldersgrupp 13-69 år 950 st. 555 st. = 58 % 

Säffle 16 % av hela befolkningen i åldersgrupp 13-69 år 1800 st. 1110 st. = 62 % 

Torsby Slumpmässigt urval i åldersgrupp 16-69 år. Utskick på 
1000 st. Alla skolungdomar i årskurs 7-9 (475 st.) 

1475 st. 1117 st. = 76 % 

Årjäng Slumpmässigt urval i åldersgrupp 13-69 år. Utskick på 
1000 st. vilket år 2005 motsvarade 10 % av 

totalbefolkningen 

1000 st. 665 st. = 67 % 

 

                                                           
1 Det finns ingen standardiserad riktlinje som anger den minst acceptabla svarsprocenten. Enligt Fowler ska den ligga på 75% för att betraktas 

som lyckad. Galtung menar att en svarsfrekvens på 60% är tillfredsställande (Halvorsen 1992:101). För de tio kommunernas del ligger 

svarsprocenten, med undantag för två kommuner, mellan Galtung och Fowlers rekommendationer.  
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Undersökningen är uppbyggd som sådan att svaren utmärker i vilken utsträckning 

kommuninvånarna i de tio kommunerna tar del av kultur- och fritidsutbudet samt i vilken 

utsträckning de är intresserade av att ta del av detta utbud. Respondenterna får ta ställning till hur 

ofta han/hon utövat ett visst antal verksamheter eller besöker specifikt angivna anläggningar, 

lokaler och/eller institutioner under det senaste året. I enkäterna är mätningen gjord på tre nivåer 

enligt följande: (1) Någon gång per vecka, (2) Någon gång per månad och (3) Någon gång per år. 

För de respondenter som svarat att de aldrig tagit del av kultur- och fritidsutbudet under det 

gångna året mäts intresset även på tre nivåer enligt följande: (1) Aldrig–men mycket intresserad, 

(2) Aldrig–men något intresserad och (3) Aldrig-inte intresserad. 

Genom denna metodik har varje kommun var för sig fastställt dels nyttjandefrekvensen, 

dels kunnat ringa in antalet kommuninvånare som aldrig besöker/använder en verksamhet men 

som samtidigt har ett intresse av att göra det (Turtell 2007:9). 

I enkäten har respondenterna fått besvara hur ofta hon hållit på med någon av de för 

undersökningen utvalda verksamheter under det senaste året eller säsongen under hennes lediga 

tid. Respondenten har fått sex svarsalternativ att förhålla sig till: (1) Någon/några gånger/vecka, 

(2) Någon/några gånger/månad, (3) Någon/några gånger/år, (4) Aldrig men mycket stort intresse, 

(5) Aldrig men något intresse samt (6) Aldrig/ inget intresse. 

 

 

2.2 Vad är fritid? 

Någon enhetlig och tydlig förklaring av begreppet fritid är förhållandevis svår att ge eftersom den 

saknar en giltig definition i adekvat mening. Enligt Bonniers svenska ordbok från 2006 är fritid 

den tid man är ledig från arbete.. I nationalencyklopedin från 2003 kan vi däremot läsa att fritid 

är den del av dygnet och veckan som inte upptas av arbete, måltider och sömn. Innebär detta att 

de som inte innehar ett förvärvsarbete bara har fritid eller helt saknar fritid? Är den tid jag upptar 

mig med nödvändiga hushållssysslor synonymt med min fritid? Uppslagsverkens definition av 

begreppet ger synbarligen en otillräcklig bild i behov av att bli mer nyanserad för att förstå hur 

fritiden kan variera utifrån ålder, kön, livsstil etc. Vi måste därför var till mans göra en 

avgränsning utifrån vår egen livssituation för att förstå fritidens betydelse för vår egen del.  

I alla tider har individer i större eller mindre utsträckning haft ledig tid som inte upptas av 

arbete men trots detta betraktas fritid som ett modernt fenomen. Först under 1950-talet började 
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ordet figurera i svenska uppslagsböcker (Karlsson 2005:125). Förutom att diskutera kring fritid 

utifrån hur vi själva disponerar över vår lediga tid kan fritid även ses utifrån aspekten av en 

erfarenhet som skänker oss värde i våra liv (SOU 1996:3:13). Nedan nämnda citat från 

sociologen Henri Lefebvre manifesterar denna tanke:  

 

”Fritiden rymmer således en ursprunglig- oskicklig eller skicklig- strävan efter en livsstil” 

(Karlsson 2005:125) 

 

Utifrån Lefebvres syn är fritiden en viktig del i individens livsstil och inte enbart en tidpunkt för 

förströelse och avkoppling. Generellt sett kan fritid delas in i tre dimensioner: 

• Kvantitativ dimension – denna dimension definierar fritid som en åtskild tidsperiod där 

individens arbete, fysiska behov och sociala förpliktelse är borträknade. 

• Kvalitativ dimension – denna dimension betonar upplevelse- och värdeperspektivet där fritid 

betraktas som något meningsfullt och inspirerande.  

• Aktivitetsdimension – denna dimension ämnar komplettera det tidsmässiga perspektivet med 

vissa typer av verksamheter som individen fritt väljer att tilldela sig, vilket skänker henne 

glädje och stimuli (Karlsson 2005:126) 

 

Vilken av dessa tre dimensioner är bäst att förhålla sig till då fritid ska definieras? Hur skiljer sig 

dessa dimensioner fördelat på olika individer och över tid? Var och en måste sättas i sin sociala 

och historiska kontext för att kunna bli dynamiskt och begripligt. Den kvantitativa dimensionen 

är otillräcklig på så vis att den enbart betraktar fritiden som ett rent tidsperspektiv. Det krävs 

någon form av meningsskapande och aktivitet för att fritid ska betraktas som meningsfullt.  

I denna uppsats kommer jag, med utgångspunkt från Ingemar Norling och den kvalitativa 

dimensionen, förhålla mig till fritid som den del av dygnet och veckan som inte upptas av arbete, 

måltider, sömn samt hygien och som ämnar skänka mening och inspiration (Norling 1994:9). 
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2.3 Tidigare forskning om fritid 

Den svenska fritidsforskningen är förhållandevis liten jämfört med den fritidsforskning som 

bedrivs i länder som Storbritannien och USA. 1984 bildades emellertid en instans för 

fritidsforskning vid Stockholms universitet. Ändamålet var dels att utvidga samarbetet mellan 

forskare som har fritiden som sitt forskningsområde, dels att främja ett tvärvetenskapligt 

forskningsarbete. Innan instansen upprättades hade inte fritidsområdet ställts i centrum för 

analyser utan enbart verkat i periferin vid andra forskningsstudier. Forumet är inte längre 

verksam vid Stockholms universitet utan förflyttad till Stockholms fritidsförvaltning där en 

forskningssektion byggts upp med Ulf Blomdahl och Stig Elofsson som aktiva forskare (SOU 

1996:3:20).  

Forskaren Ingemar Norling har både i egna undersökningar och utifrån internationella 

studier bedrivit forskning om fritid och hälsa. Vad Norling kommit fram till är att fritiden har 

större betydelse för individens hälsa och välbefinnande än vad arbete har. Vidare ansåg Norling 

att forskningen om fritidens betydelse har varit undermålig och har istället gett vika för forskning 

om arbete och boende. I kommunal verksamhet har dessutom begreppet fritid många gånger 

sammankopplats med kulturbegreppet menar Norling som förhållit sig kritisk till detta 

(Magnusson 2001:9). 

 

Leif Berggren är en fritidsforskare som i sin bok Fritidskulturer från år 2000 forskat om fritiden 

och dess betydelse för samtidens Sverige. Berggren betraktar fritiden som ett verktyg för 

individens identitetsarbete. De val av fritid som individen gör reflekterar individens karaktär, 

sociala positionering, livsföring och inte minst hennes livsvillkor. Fritiden bör därför diskuteras 

utifrån sammanhang för meningsskapande och de kulturer individen är en del av. Fritiden skall 

alltså inte reduceras till att innefatta enbart fri tid.  

I boken får vi följa femton forskare från olika forskningsinriktningar som utför en analys av 

fritiden i relation till bland annat klass, kön, etnicitet, demokrati, rättvisa, kultur, modernitet, 

funktionshinder, stil, rasism, friluftsliv, idrott, vuxenblivande, vuxenansvar och ledarskap 

(Berggren 2000:9).  
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Lars–Magnus Engström är en professor vid lärarhögskolan i Stockholm som under många år 

studerat fritidskulturer, idrotts- och motionsvanor i den svenska befolkningen. I Idrott som social 

markör från år 1999 har han genom en omfattande studie visat att motions- och idrottsvanor är en 

del av en livsstil som är starkt förankrat till ålder, kön och socioekonomisk position. Individens 

val att sysselsätta sig med motion eller att välja bort denna sysselsättning, liksom smaken och 

lusten för olika idrotts-, motions- och friluftsverksamheter, kan igenkännas socialt och ses som 

tydliga uttryck för social samhörighet och position.  

Boken bygger på en uppföljningsstudie av 2000 flickor och pojkar från tonåren till 

medelåldern. Studien påbörjades 1968 och har genom åren successivt utvecklats för att följa upp 

de från början ungdomarna i 15-årsåldern för att utvärdera deras idrotts- och motionsvanor fram 

till medelåldern (Engström 1999:7).  

Engströms slutsats är att smaken för idrott och sport går att avläsa socialt. Valen mellan 

olika motionsgrenar, liksom valet att avstå från detta, är inte en fråga om fysisk kapacitet eller 

lämplighet. Valmöjligheterna begränsas och styrs av den kulturella och sociala miljö individen 

vuxit upp i och som hon för närvarande tillhör. Det är en relation mellan habitus, utbud och 

kapitaltillgångar som ligger till grund för dessa vanor (Engström 1999:113).  

 

 

2.4 Vad är finkultur, folkkultur respektive masskultur?  

Ordet kultur kommer från det latinska cultura av cultus vilket betyder odling (Malmström 

2006:315). Kultur kan delas in i två grupper; en som betonar de samhälleligt överförda 

levnadssätt och vanor som individen har, en som ingriper andlig och konstnärlig odling och 

levnadssätt.  

Kultur hänför till verksamheter som inte är biologiskt styrda utan omfattar idéer, 

handlingsmönster, materiella och symboliska föremål som är formade av människan i löst 

sammanhållna organiserade system hos olika kollektiv eller samhällen. Alla de livsmönster, 

såsom språk, konst, sociala inrättningar och traditioner hos en befolkning som socialiserats från 

tidigare generationer till nästkommande betraktas som kultur. Det är med andra ord ett 

levnadssätt som karaktäriserar ett samhälle och det anträffas på beteendemönster, traditioner, 

klädstil, religion, moral och etik (Brante 1998:169).  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Latin
http://sv.wikipedia.org/wiki/Odling
http://sv.wikipedia.org/wiki/Beteende
http://sv.wikipedia.org/wiki/Seder
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A4der
http://sv.wikipedia.org/wiki/Religion
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Kultur uppfyller två roller. Dels skänker kultur meningssammanhang och kontinuitet, dels 

erbjuder den regler för socialt handlande. Eftersom kulturbegreppet är väldigt övergripande kan 

det vara svårt att uppfatta och fånga in alla de attribut som behövs i syfte att klassificera och göra 

distinktioner mellan olika kulturer (Brante 1998:169).  

 

I vårt samtida samhälle påträffas ett enormt antal olika kulturmiljöer med varierande sociala 

värden, seder och sociala betydelser. Schematiskt skiljer man ofta mellan högkultur, folkkultur 

och masskultur.  

Högkultur benämns även finkultur och anses vara de kulturformer som används i officiella 

och formella sammanhang såsom i skolor, ämbetsverk, domstolar och allmänt taget i 

institutionaliserade kontexter. Särskilt kan detta utläsas inom de kretsar och grupper som 

dominerar i samhället inom det sociala, politiska och ekonomiska området (Allardt 1985:69).  

Harald Swedner, som myntade uttrycket finkultur 1965, menar att denna kultur anses fin 

dels utifrån att den avser intressera den kulturella och ekonomiska samhällseliten, men även det 

faktum att den klassificeras och värderas som något värdefullt även bland de personer som inte 

härrör från de övre samhällsskikten. Således gestaltas finkultur som en allmängiltighet och en 

normgivande ram (Swedner 1971:64).  

Pierre Bourdieu betraktar finkulturens ställning i egenskap av symboliskt kapital. Ekonomi 

är inte begränsat till att enbart handla om pengar i det sociala umgänget menar Bourdieu, det 

inkluderar snarare allt som är föremål för acceptans och bekräftelse. Bland dessa återfinns det 

symboliska kapitalet vilket tjänar som syfte att vara en buffert av resurser som kan användas av 

individer för att vinna fördelar gentemot andra individer. I Bourdieus mening utgör finkultur 

klassisk musik, konst, opera-, konsert-, teater- och museibesök (Andersen & Kaspersen 

2007:266).  

Folkkulturen å andra sidan har sin grund i traditioner och sedvänjor som under en lång tid 

förekommit på gräsrotsnivå i olika lokalsamhällen. Många gånger används termen folkkultur för 

att specifikt framställa kulturen i bondesamhällen och blir genom detta liktydigt med termen 

bygdekultur.  

 

Masskulturen har något som är relativt nytt i förhållande till de två andra kulturinriktningarna. 

Den har kommersiella komponenter och skapas av elektronisk media såsom musik, tv och video. 
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Den får ofta utstå kritik, inte minst för sin kommersialisering och dess beroende av tekniska 

hjälpmedel, men den är samtidigt omtyckt av många mycket på grund av att den är lättförståelig 

och tillgänglig för en bred allmänhet (Allardt 1985:69).  

 

 
2.5 Tidigare forskning om finkultur 

Det finns talrika forskare och författare som behandlat ämnet finkultur. I detta stycke behandlas 

Pierre Bourdieu och Horace Engdahl.  

Finkultur är enligt Bourdieu den legitima och framträdande kultur som, under tiden för 

Bourdieus studier mot slutet av sextiotalet, främst anskaffades i elitskolor. Finkulturens signum 

är att den erkänts inom de institutioner som ingår i sociala fält där makt utövas och därmed vunnit 

sitt erkännande (Broady 1998:3,6-7).  

I Kultur och kritik gör Bourdieu bland annat återskildring från vad han publicerat i 

Distinktionen år 1979. Individers kulturella kapital är ojämnt fördelat i förhållande till varandra. 

De olika kulturella kapitalen ger vissa individer vinster och fördelar när det gäller 

utbildningsmarknaden men likaledes ger det vinster i form av distinktion utifrån social kontext. 

Bourdieu menar att kulturella tillämpningar är ett sätt för individen att distansera sig från det som 

anses alldagligt och enkelt. Dessa distingerande handlingar särskiljer sig från det alldagliga utan 

att uttryckligen eftersträva det (Bourdieu 1997:23). Distinktionen handlar således om en fostran 

inom skolor och traditioner att lära sig vad man som individ bör tycka om och denna smak syftar 

till att skilja sig från det som anses vanligt och trivialt.  

Bourdieu argumenterar för att denna distingering innebär en distansering mellan sociala 

klasser vilket resulterar i att tanken om en konst tillgänglig för alla därav blir meningslös. 

Förmågan att ta till sig av konstens abstrakta värde är inte något alla individer besitter utan de är 

knutna till en specifik plats i det sociala rummet (ibid. 24).  

Sålunda talar Bourdieu om finkultur som ett institutionellt erkännande varifrån det hämtar 

sin legitimitet.  

 

I kontrast till Bourdieu finner vi Horace Engdahls perspektiv. Engdahl är en svensk 

litteraturvetare som sedan 1997 är ledamot av Svenska Akademien. Den 29 mars 2006 höll 

Engdahl en föreläsning i börssalen i Stockholm, vilken publicerades i boken Högkultur som 

subkultur?.  
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I talet tar Engdahl upp finkulturens ställning i västvärlden och hur den har förändrats över 

tid. Engdahl argumenterar för att finkulturen tidigare haft en ledande plats i samhället och utgjort 

en normgivande riktlinje där bland annat annan konst och estetisk verksamhet bedömts utifrån. 

Finkulturens anhängare har länge yrkat på att finkulturen ska betraktas som generell, men i takt 

med att tiden förändrats har detta yrkande förlorat sin legitimitet vilket snarare mynnat ut i att den 

reducerats till en subkultur bland många andra subkulturer. Finkulturen förlorar sin legitimitet 

som norm och det går inte längre att kategorisera andra kulturer i förhållande till denna anser 

Engdahl (Engdahl 2006:14–16). 
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3 Teoretisk referensram  

Då uppsatsen behandlar ämnet finkultur är Harald Swedners teori adekvat då han under 1950–60-

talet studerade konsumtion av finkulturella verksamheter i Stockholm och Malmö. Utifrån dessa 

studier framförde Swedner fjorton hypoteser om varför det finns en skillnad i konsumtion av 

finkulturella verksamheter sorterat utifrån sociala klasser.  

Mike Featherstone, som förvisso inte forskat om finkultur i faktisk mening, tar upp en teori 

som skiljer sig från Swedners teori i den bemärkelsen att Featherstone menar att kultur överlag 

måste betraktas utifrån antagandet om postmodern konsumtionskultur. Övergången från moderna 

till postmoderna stilar har alstrat en ny social utbredning med friare konsumtionsflöde bortom de 

sociala klassernas determinism. 

 

 
3.1 Harald Swedner: Finkulturens förankring i högreståndskulturen  

Harald Swedner (1925-2004) bedrev under 1950- och 60-talet sociologiska undersökningar av 

kulturella institutioner i sex stora svenska städer, däribland Stockholm och Malmö. I studier om 

teateråskådare kom Swedner fram till att besöksfrekvensen av teaterföreställningar i Sverige är 

som social tradition ett grunddrag i den borgerliga kulturen (Swedner 1971:61). Orsaken till detta 

återfinns i historien där teaterkonsten från början ansågs vara det kungliga hovets ensak. Från 

drottning Kristina över Gustav III till 1839 fanns det i Sverige ett kungligt teatermonopol. 

Orsaken till detta härleds till att kungahuset och hovet stod för finansieringen av det svenska 

teaterlivet. Från mitten av 1800-talet övergick däremot en stor del av teaterlivet till att finansieras 

av borgerskapet och med detta fick teatern en stark borgerlig förankring i Sverige.  

Teaterbesök, tillsammans med konsertbesök, konstutställningsbesök, biblioteksbesök och 

åhörare av föreläsningar och föredrag anses som uttryck för godtagande av och medverkande i en 

kultur med sin förankring i en traditionell borgerlig livsstil. Konsekvensen av denna borgerliga 

förankring medför att högreståndskulturen tränger sig oerhört långsamt in i landsbygdsmiljön och 

arbetarklasser. Detta beror på att det finns en mängd hinder som avvärjer att en framväxt inom 

dessa skikt genomförs (ibid. 63-65). 

Swedner presenterar fjorton barriärer som hindrar den borgerliga finkulturen från att 

spridas till arbetarklassen och landsbygden: 
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(1) Finkultur kräver en intellektuellt och emotionellt aktiv mottagare. Arbetaren som är trött 

efter en lång arbetsdag har inte denna mottaglighet varpå det är lättare för denne att ägna sig åt 

passiv fritidssysselsättning som exempelvis tevetittande. Lång arbetstid i kombination med tungt 

kroppsarbete påverkar negativt den sinnesstämning som krävs för att vara mottaglig för estetiska 

intryck. Kortare arbetstid i kombination med sparsamt kroppsarbete underlättar mottagligheten 

för finkultur.  

(2) Finkultur kostar pengar vilket personer tillhörande socialgrupp tre inte har råd med. 

Socialgrupp ett har större budgetutrymme för finkultur än socialgrupp tre.  

(3) Finkultur ger ökat utbyte åt den som har kunskaper. De kunskaper som inte förvärvats 

under skoltiden är svåra att inhämta på egen hand senare i livet. Det estetiska sinnet övas upp 

under ungdomsåren och för detta ändamål har utbildning stor signifikans.  

(4) Vi lever i ett samhälle där ståndscirkulationen är föga stor. Personer tillhörande 

socialgrupp ett, två respektive tre kommer från familjer med samma sociala tillhörighet. Effekten 

blir att barnen socialiseras in i en kunskapsmässig miljö som antingen gynnar eller missgynnar 

mottagligheten av finkultur.  

(5) Reklamen för finkultur är ofta selektiv. De borgerliga tidningarna ger större utrymme åt 

recensioner av finkultur och finkulturella artiklar i större utsträckning än arbetartidningar.  

(6) Finkultur håller till i prestigepalats som ofta ligger mer geografiskt tillgängligt för 

personer i socialgrupp ett och två än socialgrupp tre. Som exempel på detta anger Swedner 

stadsteatern, stadsbiblioteket och museet i Malmö som alla tre ligger inom ett snävt område där 

socialgrupp ett bor. I Stockholm ligger de stora kulturinstitutionerna inom nära räckhåll för de 

som bor på Östermalm.  

(7) Masskulturen konkurrerar ut finkulturen då den förra är betydligt billigare och 

effektivare i sitt produktutbud. Veckotidningar och filmer gagnar lättare en bredare marknad och 

de erbjuder innehåll som är mer uppdaterade i förhållande till finkultur. Finkultur anses antingen 

omodern eller före sin tid i stora kretsar. Den är även betydlig mer svårsmält än den populistiska 

kulturen.  

(8) En rad bildningsorganisationer såsom ABF och SLS har arbetat synkront med 

fackföreningar och fungerat som en förmedlare av finkultur i arbetarkretsar. Denna ansträngning 

har inte varit framgångsrik utan snarare resulterat i förmyndarattityder där ansatser har vidtagits 
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att framtvinga ett specificerat utbud samtidigt som ett annat blivit fördömt. Valmöjligheten har 

ersatts av ett förmyndarskap. 

(9) Det finns en stark vi-känsla inom arbetarklassen som innebär att då arbetare betraktar 

sig som arbetare ger de uttryck för sin solidaritet med en specifik livsstil som de omges av inom 

sin umgängeskrets, familj, grannar och arbetskamrater. Denna livsstil erbjuder ett alternativ till 

den borgerliga finkulturen som betraktas med en viss avsmak.  

(10) Det finns en uttalad motvilja bland arbetarklassen och personer boende i 

landsbygdsmiljöer mot den publicitet och insidesprat som omger finkulturen, vilket manifesteras 

i tidningars kultursidor, i radio och teveprogram om kultur. De som genom brist på utbildnings- 

och erfarenhetsmässiga förutsättningar saknar förmåga att förstå de dialoger som förs om 

finkultur intar en avståndstagande position.  

(11) Många avståndstagare till finkultur anser att dess aktivitet består i att passivt uppleva 

och beskåda ett fenomen, snarare än att engagera och gripa tag i individen på ett aktivt sätt. 

Denna ytliga prestige anses isolerande för många tillhörande arbetarklassen och är därmed en 

flykt bort från en social och politisk verklighet.  

(12) Attityden till finkultur sprids lättast genom privata kontakter och inte genom 

massmedial reklam. Samtidigt finns det en social distans mellan borgare och arbetare vilket 

resulterar i att de privata kontakterna finns inom snarare än mellan socialklasser. Detta förhindrar 

att arbetarklassen socialiseras in i de attityder som är positiva till finkultur.  

(13) Skaparna av finkultur, dvs. författare, skådespelare, konstnärer m.m., lever i 

profiterande symbios med medel- och överklassen. De har sin publik och sina köpare i dessa 

samhällsskikt och härifrån erhåller de respons för sitt skapande.  

(14) Till sist handlar repertoaren i finkultur, främst beträffande teater, mestadels om 

borgerliga angelägenheter som inte arbetarklassen kan relatera till i samma utsträckning som 

borgarklassen. (ibid. 65-70). 

 

Dessa fjorton hypoteser om barriärer hindrar finkulturen att spela en betydelse i vardagslivet för 

en stor befolkningsgrupp i Sverige. Huruvida det är önskvärt att bryta dessa barriärer tar inte 

Swedner någon ställning till, snarare är hans roll begränsad till att de som därefter vill fördjupa 

sig ska ha möjlighet att analysera dessa strukturer närmare (ibid. 70).  
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Vad Swedner fastställer i sin forskning om malmöbornas besöksfrekvens av finkulturella 

verksamheter är att män är flitigare besökare av dessa verksamheter jämfört med kvinnor, bortsett 

från teaterbesök. Teaterbesök är den enda finkulturella aktivitet där majoriteten av besökarna 

utgörs av kvinnor (ibid. 63)2. 

 

 

3.2 Mike Featherstone: Konsumtionssfärens förändring i det postmoderna samhället 

Mike Featherstone (1945-) är en brittisk sociolog som bedriver analyser av konsumtionskultur 

enligt postmodernistisk anda. Hans samhällsteorier har en stark prägel av öppenhet och intresse 

beträffande nya teoretiska idéer och perspektiv, samtidigt uppvisar de en stark förankring i den 

klassiska traditionen präglad av Bourdieu och Simmel (Featherstone 1994:7–11).  

Featherstone har ägnat omfattande studier om vad han benämner som dagens konsumtionskultur. 

Kroppen och utseendet har en avgörande betydelse i konsumtionskulturen där skönhet, hälsa och 

sexualitet blivit alltmer viktigare komponenter i människors livsstilar.  

Konsumtionskulturen, som utvecklats under 1900-talet, har alstrat en ny social utbredning 

vilket har fått en ledande ställning i den rådande kulturen. Orsaken till detta återfinns i 

postmodernismens karaktär. Postmodernismen innebär förändringar inom det konstnärliga och 

intellektuella fältet. Detta beror på att maktbalansen mellan olika grupper förändras vilket 

resulterar till att produktionen, konsumtionen och omloppet av symboliska varor omskapas. Det 

postmoderna bidrar till att sociologiska förvandlingar äger rum vilket är ett resultat av 

samhälleliga och globala förändringsprocesser som är karakteristiskt för just postmodernismen. 

Stilar i det postmoderna får ett friare flöde i kontrast till ett modernt samhälle och de symboliska 

strukturerna är inte längre knutna till sociala positioner eller kännetecken för maktförhållanden.  

Den postmoderna kulturen leder till vardagslivets förändrade sedvänja vilket innebär nya 

sätt för individen att orientera sig och identifiera sig utifrån (Andersen & Kaspersen 2007:386). 

Den ökade tillgängligheten av produkter och upplevelser för individen att konsumera utgör 

konsumtionskulturens mest märkbara inslag och denna konsumtion är inte enbart ändamålsenlig. 

Genom den utbredda marknadsföringstekniken, mycket tack vare medias expansion, har den 

                                                           
2 Värt att beakta är att Swedners forskning är utförd under 1960-talet och är således inte dagsaktuell. Under perioden för hans studie hade män, på 
aggregerad nivå, högre utbildning än kvinnor. Utöver detta hade män även en högre inkomst än kvinnor. Huruvida dessa faktorer påverkar 
intresse- och/eller besöksfrekvensen av finkulturella verksamheter ger utrymme för spekulationer, men det är viktigt att ha detta i åtanke då 
utbildning och ekonomiska förhållanden har ändrats väsentligt under de fyra senaste decennierna.  
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ursprungliga uppfattningen om en produkts syfte upplösts. Det tidigare syftet dominerades av en 

varas bruksvärde och dess materiella nyttighet, detta har sedermera omvandlats till en 

konsumtion av tecken och symboler. Den ökade tillgängligheten och publiciteten tillskriver 

produkten nya bilder och tecken som gör att produkten relateras till en ny uppsättning känslor och 

föreställningar hos individen (Featherstone 1994:85–86).  

I konsumtionskulturen representerar individens livsstil graden av hennes individualitet. 

Hennes kropp, klädstil, fritidsintressen och smak är exempel på hennes individuella känsla för 

stil. Till skillnad från det moderna samhället har postmoderna individer fler valmöjligheter 

samtidigt som regler och bestämmelser blivit alltmer upplösta, innebärande att en mångfald av 

stilar och utföranden finns tillgängligt för individen där hon kan välja att bli den hon önskar. 

Därmed frigörs den individuella livsstilen från den determinism som karakteriserar det moderna 

samhället. Konsumtionskulturen sträcker sig därmed bortom klassbegränsningarna enligt 

traditionell mening (ibid. 67).  

Det har uppstått en ny särgrupp på den sociala arenan som Featherstone benämner de nya 

intelligenta. Dessa består av kulturförmedlarna. Denna syn på kulturkonsumtion går emot den av 

Bourdieu konstruerad, där det finns klara orsakssamband mellan kulturkonsumtion och utbildning 

såväl som familjetraditioner. Den postmoderna kulturen har producerat ett överflöd av 

information och en pluralism av bilder som inte stipulerat kan rangordnas i en ordning som 

motsvarar etablerade sociala skillnader. Detta innebär att det sociala inte är en lika signifikant 

källa för att härleda konsumtionsmönster (ibid. 9-10).  

 

 
3.3 Operationalisering av begrepp 

Följaktligen kan vi utläsa att de två utvalda teorierna står i kontrast till varandra vilket underlättar 

en teoriprövning enligt uppsatsens syftemål. Den tydliga olikheten exemplifierar hur 

förhållningssättet till finkultur har förändrats genom olika tidsepoker. 

Då vissa delar av teorin kan uppfattas omfångsrik och tämligen abstrakt avser detta stycke 

att åskådliggöra vissa utvalda delar ur teorin för att lättare kunna relateras till uppsatsens 

frågeställningar. Observera att varje utdrag från teorin har kompletterats med egna kommentarer i 

syfte att beskriva hur jag ämnar resonera kring teorin utifrån uppsatsens mätningar. 
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Gällande könets betydelse för finkultur menar Swedner att män är i förhållande till kvinnor 

flitigare besökare av finkulturella verksamheter, bortsett från teatergående. På grund av 

utbildningens betydelse för finkultur samt det faktum att då Swedner utförde dessa 

undersökningar hade män högre utbildning än kvinnor, vilket inte är fallet idag, är det svårt att 

urskilja ifall det är könet som sådant eller en hög utbildning som utgör den bakomliggande 

faktorn till ovanstående.  

Enligt Featherstone innebär postmodernism förändringar inom de konstnärliga och 

intellektuella fälten. Detta beror på att maktbalansen mellan olika grupper förändras vilket 

resulterar i att produktionen, konsumtionen och omloppet av symboliska varor omskapas. Stilar i 

det postmoderna får ett friare flöde jämfört med hur det är i ett modernt samhälle. De symboliska 

strukturerna är inte längre knutna till sociala positioner eller kännetecken för maktförhållanden. 

Som kommentar till detta kan sägas att maktbalansen mellan könen har förändrats under 

senmodern tid vilket kan innebära att konsumtionen av finkultur har påverkats från att ha 

dominerats av män till att bli mer utjämnat. 

 

Beträffande ålderns betydelse menar Swedner att finkultur kräver en intellektuellt och emotionellt 

aktiv mottagare. Arbetaren som är trött efter en lång arbetsdag har inte denna mottaglighet varpå 

det är lättare för denne att ägna sig åt passiv fritidssysselsättning som exempelvis tevetittande. 

Enligt detta resonemang skulle ökad ålder innebära mer tid över till finkultur då en individ 

tillhörande pensionsåldern normalt sett är befriad från det arbete som sysselsätter en arbetsför 

individ. 

Utifrån Featherstones teori går att applicera samma utdrag som gjordes angående könets 

betydelse. Detta innebär att konsumtionskulturen i den postmoderna samhällsepoken har medfört 

förändringar inom det konstnärliga och intellektuella fältet. Mottagligheten till finkultur är i detta 

avseende inte lika deterministiskt som i Swedners teori. Intellektuella och emotionellt aktiva 

mottagare förekommer således även bland den yngre befolkningen. 

 

Angående det geografiska avståndets betydelse menar Swedner att finkultur håller till i 

prestigepalats som ofta ligger mer geografiskt tillgängligt för personer i socialgrupp ett och två i 

större utsträckning än socialgrupp tre. Det geografiska avståndet utgör därmed en barriär för 

individer som bor på längre avstånd från de platser där de finkulturella verksamheterna äger rum. 
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Featherstone menar att den ökade tillgängligheten av produkter och upplevelser för 

individen att konsumera utgör konsumtionskulturens mest märkbara inslag. Genom mer utbredd 

marknadsföringsteknik, mycket tack vare medias expansion, har den ursprungliga uppfattningen 

om en produkts syfte upplösts. Möjligtvis bidrar den utökade marknadsföringstekniken enligt 

detta resonemang till att bryta den geografiska barriären genom att informationsflödet ökar från 

att tidigare ha begränsats till en sluten krets till att nå en större allmänhet. 
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4 Metod 

Vad som upptäcks och uppfattas under en forskningsprocess är helt beroende av den metod som 

används På förekommen anledning går det inte att bortse från metodens betydelse då en analys 

presenteras (Lundquist 1993:95). Men vad är då metod? Kort och gott kan det definieras som det 

instrumentella tillvägagångssätt för att samla in den mängd empiri som ska ligga till grund för en 

analys (Halvorsen 1992:13).  

 

 

4.1 Sekundäranalys  

Den metod som ligger till grund för uppsatsen består av en sekundäranalys av tio stycken tidigare 

genomförda kultur- och fritidsvaneundersökningar som Skandinaviska utvärderingsinstitutet i 

Halmstad på uppdrag av Hans Turtell och Region Värmland utförde år 2006. Dessa 

ursprungsundersökningar redogjordes för under rubrik 2.1. 

Utvalda delar från ursprungsmaterialet har bearbetats utifrån tre variabler: kön, ålder och 

postnummer. Dessa tre variabler faller sig naturliga att analysera materialet utifrån då de utgör de 

fulltaliga variablerna i ursprungsenkäterna. De tre variabelvärden bearbetas därefter i en statistisk 

sambandsanalys för att besvara uppsatsens frågeställningar.  

Ursprungsmaterialet är fullgott för att besvara dessa men har inte redogjorts för i 

ursprungsrapporten. För att undvika dubbelarbete lämpar sig därav en sekundäranalys. 

Anledningen till att man väljer en sekundäranalys som metod beror huvudsakligen på att 

det finns mycket källmaterial såsom enkätundersökningar, statistiska undersökningar, 

intervjuundersökningar etc. från olika utredningar som är kraftigt underutnyttjade då de 

inblandade forskarna blivit färdiga med sina egna undersökningar och analyser av underlaget. I 

och med detta har bara en begränsad del av materialet brukats för forskning. Bakom en 

enkätundersökning ligger många gånger stora arbetsinsatser och dess material kan användas till 

senare forskningsunderlag då nya intressanta ämnen och frågeställningar dyker upp inom 

forskarvärlden (Esaiasson m.fl.2007:317). 

Analysen har skett genom en granskning av rapporter, i form av worddokument, för 

respektive kommun. Jag har letat upp de fem verksamheter som står till grund för uppsatsen, se 

stycke 4.3, och sammanfört siffrorna för besöks- och intressefrekvensen i syfte att få en 

helhetsbild av respondenternas svar.  
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4.2 Statistiskt samband  

Den erhållna informationen från sekundäranalysen har bearbetats statistiskt utifrån tre 

variabelvärden. En statistisk sambandsanalys är lämplig då en statistisk mättnad efterfrågas vid 

ett kvantitativt angreppssätt. 

Den vanligaste metoden att beräkna statistiska samband görs genom 

korrelationskoefficienten Pearson´s r. Denna metod är uppkallad efter sin grundare Karl Pearson 

(1857-1936). Metoden anger styrkan och riktningen på det linjära sambandet mellan två 

variabler. Måttet varierar mellan -1 (fullständigt negativt samband) och +1(fullständigt positivt 

samband). En korrelation på eller nära 0 betyder att det inte finns något linjärt statistiskt samband 

mellan de två variablerna.  

Låt oss säga att ett variabelsamband mellan geografiskt avstånd och besök av finkulturella 

verksamheter uppnår måttet -0,8. Detta innebär att det finns ett starkt negativt samband mellan 

avstånd och besöksfrekvens. Ju längre avstånd desto lägre besöksfrekvens. Skulle måttet uppnå, 

låt oss säga, -0,4 innebär det att det inte finns något talande samband mellan geografiskt avstånd 

och besöksfrekvens.  

Ifall sambandet skulle bli noll kan det fortfarande existera icke-linjära samband mellan 

variablerna. Det kan finnas ett u-format eller kurvlinjärt samband men dessa går inte att räkna ut 

med hjälp av Pearson´s r (Esaiasson m.fl.2007:414f).  

 

  

4.3 Operationalisering 

Operationalisering utgör en kärnpunkt vid en undersökning (Lundquist 1993:99). En bristande 

operationalisering innebär att uppsatsen saknar validitet. Validiteten är oerhört viktig då syftet 

med operationaliseringen är att undersöka det som avses samt att denna undersökning sker 

noggrant (Goldmann 1997:284).  

En stringent undersökning ligger till grund för uppsatsens reliabilitet, d.v.s. att 

operationaliseringen görs möjlig att mätas precist. Detta innebär att resultatet ska vara identiskt 

vid upprepade mätningar och oberoende av vem som utför mätningen (Lundquist 1993:99).  
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Som redogjordes i bakgrundsdelen definierar Bourdieu finkultur som klassisk musik, konst, 

opera-, konsert-, teater- och museibesök (Andersen & Kaspersen 2007:266). För uppsatsens del 

innebär en operationalisering att konstruera mätbara definitioner utifrån denna 

begreppsförklaring.  

Jag har valt ut fem verksamheter som jag anser korrespondera med Bourdieus definition, 

dessa är: (1) Värmland Classic Festival, (2) Värmlands konstrunda, (3) Värmlandsoperan (fd 

Musikteatern, Karlstads teater), (4) Värmlands museum samt (5) Sinfoniettans konserter. 

För att motivera min operationalisering följer en kort redogörelse för var och en av dessa 

fem verksamheter.  

 

Värmland Classic Festival 

Värmland Classic Festival är en stiftelse som startade 1992. Stiftelsens funktion är att stödja och 

stärka det levande och aktiva musiklivet i Värmland. Målsättningen är att presentera musik och 

artister som vanligtvis inte upplevs i Värmland. Årligen besöker många Värmlänningar denna 

attraktion för att ta del av musik (Källa: www.varmlandclassic.org). 

 

Värmlands konstrunda 

Mellan Arvika och Kil finns en levande bygd beläget mitt i naturen. Där bor och arbetar nio 

konstnärer som två år i rad har arrangerat en konstrunda vid namn Värmlands hjärta. 

Konstrundan går i trakterna av Brunskog och Högboda i hjärtat av Värmland. 

Konstrundan har varit välbesökt mycket tack vare sin mediala uppmärksamhet samt 

lättillgänglighet från fem omkringliggande kommuner: Karlstad, Kil, Arvika, Sunne och Grums. 

Bland annat finns konstverk i form av glas, textil, keramik, målning och träskulpturer. (Källa: 

www.varmlandshjarta.net). 

 

Värmlandsoperan 

Värmlandsoperan startades 1975 vid namn Musikteatern i Värmland. Värmlandsoperan 

tillhandahåller ett vidsträckt urval av opera-/musikal- och orkesterproduktioner av hög 

konstnärlig kvalitet för värmlänningar och även tillresande. För närvarande har Värmlandsoperan 

sju sångare samt orkestern Sinfoniettan som består av 34 heltidsmusiker. Utöver uppträdanden på 

hemmascenen bedrivs turnéverksamhet både inom och utanför Värmland. Även utanför landets 

gränser. Värmlandsoperan har också en vidsträckt barn- och ungdomsverksamhet: Av samtliga 
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ordinarie opera- och musikalproduktioner ges alltid ett antal skolföreställningar på dagtid. 

Dessutom bedriver två musikpedagoger en interaktiv och pedagogisk teater- och 

musikverksamhet gentemot och i överensstämmelse med barn och ungdomar. (Källa: 

www.varmlandsoperan.se). 

 

Värmlands museum i Karlstad 

Värmlands Museum är en stiftelse som bildades 1980 av Värmlands läns landsting, Karlstads 

kommun och Värmlands Fornminnes- och Museiförening (nu Värmlands Museiförening). 

Museet är beläget på Sandgrundsudden mitt i Karlstad. För tillfället har museet nio fasta 

utställningar som visar vägen genom 10 000 år av Värmland. Från jägarfolkens första trevande 

steg i den värmländska jorden till 1900-talets månlandningar. I konstavdelningen presenteras den 

värmländska konsten. Varje år visar museet även ett tiotal tillfälliga utställningar. (Källa: 

www.varmlandsmuseum.se) 

 

Sinfoniettans konserter 

Värmlandsoperans Sinfonietta är en orkester som bildades 1988 och består idag av 34 fast 

anställda musiker som medelst ett metodiskt arbete alltmer vunnit anseende om sig att vara en av 

Sveriges bästa orkestrar i det mindre formatet. Genom samarbete med internationellt erkända 

solister och dirigenter har de genom åren utvecklats i hög grad och vunnit erkännande för sin 

samspelthet. (Källa: www.varmlandsoperan.se) 
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5 Resultat 

Nedan presenteras resultatet av studien i sex till antalet överskådliga tabeller.  

Tabell 1-2 åskådliggör sambandet mellan besöks- och intressefrekvens av finkulturella 

verksamheter och kön. Dessa två tabeller innehåller en procentuell sammanslagning av samtliga 

tio kommuners besöks- respektive intressefrekvens. 

Tabell 3-4  åskådliggör sambandet mellan besöks- och intressefrekvens av finkulturella 

verksamheter och åldersintervall. Både ett procentuellt- och ett korrelationssamband har 

beräknats för att på så vis framhålla sambanden. 

 Tabell 5-6 åskådliggör sambandet mellan besöks- och intressefrekvens av finkulturella 

verksamheter och geografiskt avstånd. Även i dessa har både ett procentuellt- och ett 

korrelationssamband beräknats. 

Med tanke på att antal studerade kommuner är begränsat till tio bör sambandsmåttet vara 

väldigt högt för att indikera att det överhuvudtaget råder ett samband. Något minimumtal att 

referera till, likt Esaiasson m.fl. 2007, presenteras inte. Dock kommer en diskussion föras i 

analysdelen kring de siffror som framgår i resultatdelen, vilket jag anser vara det mest rättmätiga 

istället för att helt avfärda ett lågt samband. 
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Tabell 5.1: Samband mellan besöksfrekvens och kön  
 

Kommun Värmland 
Classic Festival 

Värmlands 
Konstrunda 

Värmlands 
operan 

Värmlands 
Museum 

Sinfoniettans 
Konserter 

Karlstad Kvinnor = 7% 
Män = 6% 

Kvinnor = 20% 
Män = 14% 

Kvinnor = 37% 
Män = 22% 

Kvinnor = 67% 
Män = 54% 

Kvinnor = 14% 
Män = 7% 

Hammarö Kvinnor = 6% 
Män = 5% 

Kvinnor =17% 
Män = 10% 

Kvinnor = 36% 
Män = 21% 

Kvinnor = 59% 
Män = 45% 

Kvinnor = 11% 
Män = 8% 

Forshaga Kvinnor = 5% 
Män = 4% 

Kvinnor = 17% 
Män = 12% 

Kvinnor = 27% 
Män = 17% 

Kvinnor = 42% 
Män = 30% 

Kvinnor = 8% 
Män = 5% 

Grums Kvinnor = 4% 
Män = 2% 

Kvinnor = 18% 
Män = 7% 

Kvinnor = 20% 
Män = 9% 

Kvinnor = 40% 
Män = 27% 

Kvinnor = 4% 
Män = 2% 

Säffle Kvinnor = 4% 
Män = 1% 

Kvinnor = 10% 
Män = 4% 

Kvinnor = 16% 
Män = 7% 

Kvinnor = 26% 
Män = 15% 

Kvinnor = 4% 
Män = 4% 

Sunne Kvinnor = 1% 
Män = 1% 

Kvinnor = 35% 
Män = 22% 

Kvinnor = 16% 
Män = 5% 

Kvinnor = 30% 
Män = 19% 

Kvinnor = 2% 
Män = 3% 

Arvika Kvinnor = 3% 
Män = 2% 

Kvinnor = 25% 
Män = 12% 

Kvinnor = 18% 
Män = 7% 

Kvinnor = 27% 
Män = 17% 

Kvinnor = 3% 
Män = 3% 

Årjäng Kvinnor = 1% 
Män = 1% 

Kvinnor = 13% 
Män = 4% 

Kvinnor = 11% 
Män = 5% 

Kvinnor = 16% 
Män = 14% 

Kvinnor = 2% 
Män = 2% 

Torsby Kvinnor = 1% 
Män = 1% 

Kvinnor = 22% 
Män = 11% 

Kvinnor = 11% 
Män = 5% 

Kvinnor = 21% 
Män = 14% 

Kvinnor = 3% 
Män = 2% 

Eda Kvinnor = 2% 
Män = 1% 

Kvinnor = 16% 
Män = 7% 

Kvinnor = 8% 
Män = 3% 

Kvinnor = 17% 
Män = 7% 

Kvinnor = 2% 
Män = 2% 

Alla kommuner 41,67% högre 
besöksfrekvens 
bland kvinnor 
än bland män 

87,3% högre 
besöksfrekvens 
bland kvinnor 
än bland män 

98% högre 
besöksfrekvens 
bland kvinnor 
än bland män 

42,6% högre 
besöksfrekvens 
bland kvinnor 
än bland män 

39,7% högre 
besöksfrekvens 
bland kvinnor 
än bland män 

 
Kommentar: Bland samtliga fem verksamheter är kvinnor flitigare besökare än männen. Beträffande 
Värmlandsoperan och Värmlands konstrunda är detta samband avsevärt framträdande.  
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Tabell 5.2: Samband mellan intressefrekvens och kön  
 

Kommun Värmland 
Classic Festival 

Värmlands 
Konstrunda 

Värmlands 
operan 

Värmlands 
Museum 

Sinfoniettans 
Konserter 

Karlstad Kvinnor = 54% 
Män = 34% 

Kvinnor = 44% 
Män = 25% 

Kvinnor = 41% 
Män = 30% 

Kvinnor = 19% 
Män = 25% 

Kvinnor = 42% 
Män = 60% 

Hammarö Kvinnor = 54% 
Män = 32% 

Kvinnor = 46% 
Män = 25% 

Kvinnor = 36% 
Män = 28% 

Kvinnor = 25% 
Män = 25% 

Kvinnor = 43% 
Män = 26% 

Forshaga Kvinnor = 37% 
Män = 23% 

Kvinnor = 32% 
Män = 19% 

Kvinnor = 33% 
Män = 15% 

Kvinnor = 29% 
Män = 29% 

Kvinnor = 29% 
Män = 17% 

Grums Kvinnor = 33% 
Män = 23% 

Kvinnor = 29% 
Män = 23% 

Kvinnor = 32% 
Män = 21% 

Kvinnor = 29% 
Män = 23% 

Kvinnor = 26% 
Män = 15% 

Säffle Kvinnor = 40% 
Män = 17% 

Kvinnor = 33% 
Män = 18% 

Kvinnor = 41% 
Män = 19% 

Kvinnor = 37% 
Män = 27% 

Kvinnor = 34% 
Män = 12% 

Sunne Kvinnor = 40% 
Män = 20% 

Kvinnor = 34% 
Män = 22% 

Kvinnor = 34% 
Män = 19% 

Kvinnor = 43% 
Män = 29% 

Kvinnor = 35% 
Män = 16% 

Arvika Kvinnor = 43% 
Män = 27% 

Kvinnor = 39% 
Män = 25% 

Kvinnor = 39% 
Män = 22% 

Kvinnor = 43% 
Män = 29% 

Kvinnor = 37% 
Män = 22% 

Årjäng Kvinnor = 25% 
Män = 13% 

Kvinnor = 27% 
Män = 17% 

Kvinnor = 31% 
Män = 14% 

Kvinnor = 32% 
Män = 25% 

Kvinnor = 20% 
Män = 9% 

Torsby Kvinnor = 35% 
Män = 19% 

Kvinnor = 27% 
Män = 18% 

Kvinnor = 39% 
Män = 16% 

Kvinnor = 42% 
Män = 33% 

Kvinnor = 29% 
Män = 12% 

Eda Kvinnor = 38% 
Män = 18% 

Kvinnor = 31% 
Män = 15% 

Kvinnor = 43% 
Män = 15% 

Kvinnor = 47% 
Män = 30% 

Kvinnor = 30% 
Män = 11% 

Alla kommuner 76,5% högre 
intressefrekvens 
bland kvinnor 
än bland män 

65,2% högre 
intressefrekvens 
bland kvinnor 
än bland män 

85,4% högre 
intressefrekvens 
bland kvinnor 
än bland män 

25,8% högre 
intressefrekvens 
bland kvinnor 
än bland män 

62,5% högre 
intressefrekvens 
bland kvinnor 
än bland män 

 
Kommentar: För de respondenter som uppger att de inte besökt verksamheterna under det senaste året men som är 
något respektive mycket intresserade utgör kvinnor en majoritet. Beträffande Värmlandsoperan och Värmland 
Classic Festival finner vi intresset vara allra störst. 
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Tabell 5.3: Samband mellan besöksfrekvens och åldersintervall 
  

Åldersintervall Värmland 
Classic Festival 

Värmlands 
Konstrunda 

Värmlands 
operan 

Värmlands 
Museum 

Sinfoniettans 
Konserter 

1 (13-19 år) Kvinnor = 1% 
Män = 1% 

Kvinnor = 6% 
Män = 3% 

Kvinnor = 21% 
Män = 13% 

Kvinnor = 34% 
Män = 34% 

Kvinnor = 2% 
Män = 2% 

2 (20-29 år) Kvinnor = 1% 
Män = 1% 

Kvinnor = 8% 
Män = 3% 

Kvinnor = 16% 
Män = 11% 

Kvinnor = 34% 
Män = 26% 

Kvinnor = 2% 
Män = 1% 

3 (30-39 år) Kvinnor = 2% 
Män = 2% 

Kvinnor = 12% 
Män = 8% 

Kvinnor = 21% 
Män = 10% 

Kvinnor = 41% 
Män = 34% 

Kvinnor = 3% 
Män = 2% 

4 (40-49 år) Kvinnor = 2% 
Män = 4% 

Kvinnor = 18% 
Män = 9% 

Kvinnor = 23% 
Män = 12% 

Kvinnor = 45% 
Män = 29% 

Kvinnor = 8% 
Män = 3% 

5 (50-59 år) Kvinnor = 8% 
Män = 3% 

Kvinnor = 30% 
Män = 16% 

Kvinnor = 30% 
Män = 15% 

Kvinnor = 51% 
Män = 34% 

Kvinnor = 12% 
Män = 7% 

6 (60-69 år) Kvinnor = 8% 
Män = 7% 

Kvinnor = 34% 
Män = 22% 

Kvinnor = 31% 
Män = 21% 

Kvinnor = 53% 
Män = 42% 

Kvinnor = 14% 
Män = 9% 

Pearson`s 
korrelation 

Kvinnor =0,884 
Män =0,891 

Kvinnor =0,972 
Män =0,959 

Kvinnor =0,869 
Män =0,725 

Kvinnor =0,981 
Män =0,578 

Kvinnor =0,957 
Män =0,895 

 
Kommentar: Ett starkt positivt samband mellan hög ålder och hög besöksfrekvens av samtliga verksamheter. 
Beträffande Värmlands museum är korrelationsvärdet för män lågt då åldersintervall 1 uppvisar en högre 
besöksfrekvens än åldersintervall 2. Från åldersintervall 4 och uppåt sker däremot en märkbar ökning. 
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Tabell 5.4: Samband mellan intressefrekvens och åldersintervall  
 

Åldersintervall Värmland 
Classic Festival 

Värmlands 
Konstrunda 

Värmlands 
operan 

Värmlands 
Museum 

Sinfoniettans 
Konserter 

1 (13-19 år) Kvinnor = 16% 
Män = 7% 

Kvinnor = 13% 
Män = 7% 

Kvinnor = 24% 
Män = 7% 

Kvinnor = 13% 
Män = 12% 

Kvinnor = 12% 
Män = 5% 

2 (20-29 år) Kvinnor = 31% 
Män = 15% 

Kvinnor = 32% 
Män = 13% 

Kvinnor = 45% 
Män = 20% 

Kvinnor = 28% 
Män = 21% 

Kvinnor = 25% 
Män = 12% 

3 (30-39 år) Kvinnor = 45% 
Män = 23% 

Kvinnor = 44% 
Män = 20% 

Kvinnor = 48% 
Män = 28% 

Kvinnor = 35% 
Män = 27% 

Kvinnor = 40% 
Män = 19% 

4 (40-49 år) Kvinnor = 52% 
Män = 33% 

Kvinnor = 47% 
Män = 33% 

Kvinnor = 41% 
Män = 28% 

Kvinnor = 36% 
Män = 37% 

Kvinnor = 38% 
Män = 26% 

5 (50-59 år) Kvinnor = 57% 
Män = 34% 

Kvinnor = 46% 
Män = 29% 

Kvinnor = 39% 
Män = 29% 

Kvinnor = 34% 
Män = 32% 

Kvinnor = 45% 
Män = 25% 

6 (60-69 år) Kvinnor = 54% 
Män = 35% 

Kvinnor = 41% 
Män = 30% 

Kvinnor = 36% 
Män = 24% 

Kvinnor = 27% 
Män = 23% 

Kvinnor = 45% 
Män = 29% 

Pearson`s 
korrelation 

Kvinnor =0,921 
Män =0,955 

Kvinnor =0,760 
Män =0,902 

Kvinnor =0,222 
Män =0,714 

Kvinnor =0,552 
Män =0,597 

Kvinnor =0,909 
Män =0,958 

 
Kommentar: Det finns ett tydligt samband mellan hög ålder och intresse för att besöka de fem verksamheterna. 
Undantag finns för Värmlandsoperan där vi ser en nedgång i intresset för kvinnor i åldersintervall 4, 5 och 6 samt 
Värmlands museum där vi märker ett avtagande intresse både för kvinnor och män i åldersintervall 5 och 6. Intresset 
för att besöka Värmlandsoperan är som störst i åldersintervallerna 2 och 3 och för Värmlands museum är intresset 
som allra störst i intervallerna 3, 4 och 5. 
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Tabell 5.5: Samband mellan besöks- & intressefrekvens och geografiskt avstånd 1 
 

Kommun Antal 
kilometrar 
till Karlstad 

Total 
besöksfrekvens 

kvinnor 

Total 
besöksfrekvens 

män 

Total 
intressefrekvens 

kvinnor 

Total 
intressefrekvens 

män 

Karlstad 0 125 89 156 149 

Hammarö 7 112 79 158 111 

Forshaga 20 82 56 128 84 

Grums 26 68 40 120 82 

Säffle 56 50 27 152 75 

Sunne 66 49 28 152 84 

Arvika 73 51 29 162 100 

Årjäng 98 30 22 108 61 

Torsby 101 36 22 145 80 

Eda 107 29 13 158 74 

Pearson`s 
korrelation 

 -0,940 -0,910 -0,064 -0,695 

 
Kommentar: Ett starkt negativt samband råder mellan geografiskt avstånd och besöksfrekvens för de fyra 
verksamheterna belägna i Karlstads kommun. Detta gäller både för de kvinnliga som för de manliga respondenterna. 
Avståndet har däremot ingen som helst betydelse för intressefrekvensen bland de kvinnliga respondenterna. 
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Tabell 6: Samband mellan besöks- & intressefrekvens och geografiskt avstånd 2 
 

Kommun Antal 
kilometrar 

till 
Brunsberg3 

Total 
besöksfrekvens 

kvinnor 

Total 
besöksfrekvens 

män 

Total 
intressefrekvens 

kvinnor 

Total 
intressefrekvens 

män 

Arvika 27 25 12 39 25 

Sunne 34 35 22 34 22 

Grums 37 18 7 29 23 

Forshaga 46 17 12 32 19 

Karlstad 47 20 14 44 25 

Hammarö 53 17 10 46 25 

Eda 61 16 7 31 15 

Torsby 69 22 11 27 18 

Säffle 72 10 4 33 18 

Årjäng 85 13 4 27 17 

Pearson`s 
korrelation 

 -0,669 -0,655 -0,425 -0,715 

 
Kommentar: Sambandet mellan geografiskt avstånd och besöksfrekvens till Värmlands konstrunda mellan Arvika 
och Kil är inte lika stort som till verksamheterna i Karlstad kommun. Betraktar vi tabellen mer noggrant kan vi utläsa 
att Säffle och Årjäng har längst avstånd till konstrundan och påvisar lägst besöksfrekvens både bland kvinnor och 
bland män. Samtidigt uppvisar Sunne, som ligger närmast efter Arvika, den högsta besöksfrekvensen.  
 
 
I nästa kapitel kommer resultat som presenterats ovan att analyseras mer ingående. Utifrån de två 
utvalda teorierna kommer vi därtill nå en mer fördjupad förståelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 
Värmlands konstrunda är belägen mellan Arvika och Kil. Avståndet mellan dessa två kommuner är 54 kilometer. Avstånd från Brunsberg till 

Arvika är 26,8 kilometer. Avstånd från Brunsberg till Kil är 27,3 kilometer. Brunsberg  ligger någorlunda mellan Arvika och Kil. 
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6 Analys 

Uppsatsens två frågeställningar lyder som bekant ifall det (1) förekommer ett påtagligt samband 

mellan besöks- och intressefrekvens av finkulturella verksamheter som fritidssysselsättning och 

kön, ålder och geografiskt avstånd samt (2) hur detta eventuella samband står i relation till 

Swedners och Featherstones teorier.  

Uppsatsens analysdel är uppdelad i tre stycken där var och en innehåller två partier. I första 

partiet redogörs min analys i fri text utifrån tabellerna i kapitel fem. Här framgår svaret på 

uppsatsens första frågeställning. I det andra partiet betraktas analysen i relation till Swedners och 

Featherstones teorier för att se huruvida det finns likheter respektive skillnader i resultaten. Här 

framgår svaret på uppsatsens andra frågeställning.  

 

Enligt min analys har jag kommit fram till att i samtliga fem verksamheter är kvinnor (på 

aggregerad nivå) flitigare besökare av finkulturella verksamheter än män. Sambandet är betydligt 

framträdande beträffande Värmlandsoperan och Värmlands konstrunda. I dessa båda 

verksamheter har kvinnor nästintill den dubbla besöksfrekvensen. Även bland de som uppger att 

de inte besökt verksamheterna under det senaste året men som är något respektive mycket 

intresserade utgör kvinnor en majoritet. Beträffande Värmlandsoperan och Värmland Classic 

Festival finner vi intresset vara som allra störst. 

Betraktar vi intresset av att besöka Värmlands Museum märker vi att i Karlstad, Hammarö, 

Forshaga och i Grums råder en jämn intressefrekvens bland kvinnor och män. Detta gäller 

följaktligen de respondenter som uppgav att de inte besökt just denna verksamhet under det 

senaste året men som är något respektive mycket intresserade av att göra ett besök. Med avseende 

på besöksfrekvensen till Sinfoniettans konserter märker vi att i kommunerna Säffle, Sunne, 

Arvika, Årjäng, Torsby och Eda råder en jämn besöksfrekvens bland kvinnor och män. 

Sinfoniettans konserter utgör därmed tillsammans med Värmlands Museum den verksamhet som 

är mest jämnt fördelad mellan könen. För övriga verksamheter uppvisar kvinnor en övervägande 

intressefrekvens.  

Att kvinnor har större besöksfrekvens än män talar mot Swedners undersökning av 

Malmöbornas besöksfrekvens mellan åren 1962-1964. Där fastställde Swedner att män är 

flitigare besökare av samtliga finkulturella verksamheter, med enda undantaget från teatergående.  
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Då uppsatsens resultatdel enbart beskriver faktiska förhållanden går det inte att förklara könets 

egentliga betydelse för intresset av finkulturella aktiviteter. Detta problematiserar dessvärre inte 

Swedner vilket får till följd att det passar sig bättre med en teoriutveckling kring denna punkt.  

Ett sätt att förstå denna problematik är utifrån trevariabelhypotesen. Denna hypotes 

förutsäger i detta specifika fall att kvinnor och män, allt annat lika, har samma inställning och 

intresse för finkulturella verksamheter. Det vi söker är då en mellanliggande variabeln i vår 

orsakskedja som utgör en beroende variabel i förhållande till könsvariabeln. Den mellanliggande 

variabeln vi söker kan exempelvis vara utbildningsgrad. Samtidigt skulle könet vara en 

oberoende variabel till besöks- och intressefrekvens av finkulturella verksamheter (Esaiasson 

m.fl.2007:89). Då vi med säkerhet vet att utbildningsgraden har förändrats sedan mitten av 1960-

talet kan trevariabelhypotesen vara en användbar modell då vi vill nå en förklaring och inte 

enbart en beskrivning. 

Ovan diskussion kan vidgas ytterligare utifrån Featherstones teori där vi kan se att 

maktbalansen, vilket i detta fall kan betraktas som utbildningsgrad, har i Sverige förändrats till 

kvinnors fördel. I de samtliga tio kommunerna innehar kvinnor högre procentandel 

eftergymnasial utbildning. Med detta som utgångspunkt stärks antagandet att utbildningsgrad 

utgör en mellanliggande variabel.  

Slutsatsen är att kvinnor har större besöks- och intressefrekvens av samtliga fem 

finkulturella verksamheter och detta samband är, bortsett från intresset för att besöka Värmlands 

museum samt besöksfrekvensen till Sinfoniettans konserter, skäligen påtagligt och talar därmed 

mot Swedners slutsats. Ett avfärdande av Swedners teori ligger dock ej för handen, snarare skulle 

en teoriutveckling vara på plats utifrån trevariabelhypotesen för att eventuellt finna en 

mellanliggande variabel som är beroende i relation till könsvariabeln. 

 

Det finns ett starkt samband mellan hög ålder och hög besöksfrekvens av samtliga fem 

finkulturella verksamheter. Beträffande Värmlands museum är korrelationsvärdet för män lågt då 

åldersintervall 1 uppvisar en högre besöksfrekvens än åldersintervall 2. Från åldersintervall 4 och 

uppåt ser vi däremot en påtaglig ökning. 

Den tilltagande besöks- samt intressefrekvensen i relation till respondenternas ålder innebär 

att Swedners tes går att applicera på ålderns betydelse då den högsta åldersintervallen normalt 

sett har mer fritid än de föregående åldersintervallerna. Den höga åldern kan innebära en mer 
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intellektuellt och emotionellt aktiv mottaglighet då den högsta åldersintervallen normalt sett är 

befriade från lång arbetstid och tungt kroppsarbete vilket har en negativ inverkan på den 

sinnesstämning som är en förutsättning för den estetiska mottagligheten. Swedner för detta 

resonemang huvudsakligen utifrån socialgrupp tre i förhållande till socialgrupp ett där den senare 

uppvisar som regel kortare arbetstid. Att besöksfrekvensen är så hög i åldersintervall 5 och 6 kan 

förklaras med att personer i den åldern upplever större estetisk mottaglighet till följd av 

exempelvis minskad arbetstid eller minskat kroppsarbete på grund av minskat eller upphört 

arbete.   

Det starka sambandet mellan hög ålder och besöksfrekvens går att till synes inte förklara 

utifrån Featherstones teori då förändringar inom det konstnärliga och intellektuella fältet skulle 

ha inneburit att ålderns betydelse reducerats. Vi märker således en determinism beträffande 

mottagligheten till finkultur enligt Swedners uppfattning.  

Gällande de respondenter som uppger att de inte besökt verksamheterna under det senaste 

året men som är något respektive mycket intresserade finns ett tydligt samband med 

respondenternas tillhörande åldersintervaller med undantag för Värmlandsoperan där vi ser en 

nedgång i intresset för kvinnor i åldersintervall 4, 5 och 6 samt Värmlands museum där vi märker 

ett avtagande intresse både för kvinnor och män i åldersintervall 5 och 6. Intresset för att besöka 

Värmlandsoperan är som störst i åldersintervallerna 2 och 3 och för Värmlands museum är 

intresset som allra störst i intervallerna 3, 4 och 5. Ponera att tidsbrist ligger till grund för att 

respondenterna inte har möjlighet att besöka dessa verksamheter trots uppvisat intresse, då kan 

exempelvis den yrkesverksamma livshållningen medföra negativa inverkningar på 

respondenternas estetiska mottaglighet. 

Slutsatsen är att det finns ett tydligt samband mellan hög besöksfrekvens och hög ålder både 

bland de kvinnliga och manliga respondenterna, där besöksfrekvensen för samtliga fem 

verksamheter är som störst i den högsta åldersintervallen, dvs. 60-69 år. Intressefrekvensen börjar 

märkbart tillta i åldersintervall 2, dvs. 20-29 år, för att fortsätta öka synkront med tilltagande 

ålder.  
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Beträffande sambandet mellan geografiskt avstånd och besöksfrekvens märker vi att det råder ett 

starkt negativt samband både bland de kvinnliga och manliga respondenterna, främst till de fyra 

verksamheterna belägna i Karlstad kommun. Detta innebär att ju närmre Karlstad kommun 

respondenterna bor, desto större är besöksfrekvensen.  

Vid en första anblick råder däremot en viss oklarhet beträffande ett tydligt samband mellan 

geografiskt avstånd och besöksfrekvens till Värmlands konstrunda mellan Arvika och Kil. I dessa 

mätningar har jag valt att utgå från Brunsberg. Sambandet i tabell 6 är betydligt lägre än i tabell 5 

men då vi betraktar tabell 6 mer noggrant observerar vi följande. Säffle och Årjäng har längst 

avstånd till konstrundan och påvisar lägst besöksfrekvens både bland kvinnor och bland män. 

Samtidigt uppvisar Sunne, som ligger närmast efter Arvika, den högsta besöksfrekvensen. Sunne 

uppvisar samtidigt ingen hög besöksfrekvens till de fyra verksamheterna i Karlstad. Detta talar 

för att avståndet har en avgörande betydelse även för besöksfrekvensen till Värmlands 

konstrunda.  

Vad som i högsta grad är intressant är att avståndet har inget som helst samband för 

intressefrekvensen för de kvinnliga respondenterna. I Eda uppvisar kvinnor större 

intressefrekvens än de kvinnliga respondenterna i Karlstad, trots att respondenterna i Eda har det 

längsta avståndet till dessa verksamheter, samtidigt som de kvinnliga respondenterna i Hammarö 

och Karlstad uppvisar störst intresse av att besöka Värmlands konstrunda trots att de har nästan 

det dubbla avståndet till denna verksamhet jämfört med respondenterna i Arvika.  

Att marknadsföringstekniken, som har utökats under senmodern tid, har bidragit till att 

bryta ner den geografiska barriären genom att informationsflödet ökar från en sluten krets till en 

mer större allmänhet är i detta avseende angeläget. Då intressefrekvensen bland kvinnor inte går 

att härleda till geografiskt avstånd kan Featherstones tankegång vara högst sannolikt kring denna 

punkt då medias expansion bidragit till att den ursprungliga uppfattningen om en produkts syfte 

upplösts. 

Slutsatsen är att det förekommer ett mycket påtagligt samband mellan geografiskt avstånd 

och besöksfrekvens. Ju närmre verksamheterna respondenterna bor, desto större är 

besöksfrekvensen. Intressefrekvens hos kvinnor går inte att härleda till avstånd, detta samband 

förekommer däremot hos män. 
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7 Reflektioner 

Utifrån resultatet kan vi se att könet har en mycket stor betydelse för besöks- och 

intressefrekvensen, likaså ålder och geografiskt avstånd. Det är väldigt viktigt att ha i åtanke det 

faktum att ett påträffat samband inte är synonymt med ett orsakssamband. Ur detta perspektiv är 

Swedners undersökning av Malmöbornas besöksfrekvens av finkulturella verksamheter mellan 

åren 1962-1964 intressant. Där fastställde han att män,, i förhållande till kvinnor, är generellt sätt 

flitigare besökare av finkulturella verksamheter med undantag från teatergående. Vad som 

dessutom framgår av Swedners undersökning är att under denna tid hade män högre utbildning än 

kvinnor inom respektive socialgrupp.  

I de tio kommuner som undersökts i uppsatsen har kvinnor i genomsnitt högre utbildning än 

män. Detta gäller för samtliga kommuner. En hypotes är att utbildning spelar en större roll än 

könet som sådant. Vad Swedner gjorde i sin undersökning var att granska respondenterna i 

förhållande till tillhörande socialgrupp och därefter jämföra dessa socialgrupper i relation till 

varandra. Liknande tillvägagångssätt har inte varit möjligt i min studie då jag enbart utgått från 

kön, ålder och geografiskt avstånd.  

Det hade varit intressant att i framtida forskning studera ifall denna omdaning i 

besöksfrekvens, från att ha dominerats av män till att domineras av kvinnor, har en förankring i 

utbildningsnivån. Med ökad utbildning kanske ökad kunskap om konstens interna referenssystem 

tilltar, vilket även Swedner argumenterar för i sin forskning. 

Featherstone menar att maktbalansen mellan olika kollektiv förändras i ett postmodernt 

samhälle vilket ger till följd att, såsom han uttrycker; produktionen, konsumtionen och omloppet 

av symboliska varor omskapas.  Jag valde att relatera detta resonemang till kön då män har till en 

viss del, åtminstone under modern tid, betraktats överordnade kvinnor. Med tanke på att denna 

uppdelning blivit mindre påtaglig i dagens Sverige, tack vare patriarkatets förfall, kunde man 

tänka sig att det utifrån denna tes blivit jämnare fördelat mellan könen vad gäller besöks- och 

intressefrekvens av finkulturella verksamheter.  

Med tanke på att kvinnor utgör en påtaglig majoritet av besöks- och intressefrekvensen 

faller förvisso detta resonemang på sin rimlighet. En mer jämnare fördelning mellan könen hade i 

så fall talat mer för Featherstones fördel utifrån hur jag valt att förankra hans teori till 

könsvariabeln.   
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En annan viktig aspekt att beakta är den roll likvida medel spelar in i konsumtion av 

finkultur. Då Swedner utförde sina undersökningar fastställde han att finkultur kostar mycket 

pengar vilket socialgrupp tre inte har råd att spendera. Under senaste decennier har Sverige haft 

en statlig subventionering av kultur vilket underlättar för resurssvaga individer att uppträda som 

konsumenter. Detta innebär att den ekonomiska barriären kan försvinna vilket minskar 

uppdelningen bland konsumenterna. Utifrån detta kan vi diskutera kring Featherstones teori.  

Featherstone menar att postmodern konsumtionskultur sträcker sig bortom 

klassbegränsningar i traditionell mening. Denna tes får en ökad genomslagskraft ifall vi betraktar 

fallet med Sverige, tack vare det ekonomiska understödet staten skjuter till. Detta understöd 

kanske bidrar till att bryta en av de barriärer som länge hindrat socialgrupp tre från att besöka 

finkulturella verksamheter.  

Då man ser till Swedner och även Bourdieu, betonar de båda utbildningens betydelse för 

intresset av finkulturella verksamheter. Featherstone, å andra sidan, hävdar att stilar i det 

postmoderna får ett friare flöde jämfört med hur det är i ett modernt samhälle. De symboliska 

strukturerna är inte längre knutna till sociala positioner eller kännetecken för maktförhållanden 

(se teoridel). Beträffande intressefrekvensen av att besöka Värmlands museum har 

respondenterna i Eda kommun ett större intresse av att besöka museet än invånarna i Karlstad. 

För invånarna i Karlstad är intresset bland kvinnor 19 procent och bland män 25 procent. I Eda är 

intresset bland kvinnor hela 47 procent och bland män 30 procent. Då vi ser till 

kommunstatistiken på statistiska centralbyråns hemsida kan vi se att andelen med eftergymnasial 

utbildning totalt uppgår till 17 procent för Eda kommun och för Karlstad uppnår det till 42 

procent4. Förutsatt att denna statistik är jämförbar med varandra underminerar det utbildningens 

väsentliga roll för finkultur5.  

Möjligtvis har det friare flödet av stilar underminerat finkulturens legitimitet som norm ur 

vilken andra kulturer kategoriseras utifrån. Engdahls tes om att finkulturens ledande plats i 

samhället och normgivande riktlinje i takt med att tiden förändrats, förlorat sin legitimitet och 

snarare mynnat ut i att den reducerats till en subkultur bland många andra subkulturer, talar för 

det uteblivna sambandet med hög utbildning. 

 

                                                           
4 Detta gäller för år 2006, dvs. samma år som undersökningarna ägde rum. 
5 Huruvida Karlstads höga utbildningsnivå på aggregerad nivå är fördelat över befolkningen framgår inte. Måhända utgörs majoriteten av dessa av 
unga akademiker. 
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