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Sammanfattning 

Inledning: Uppsatsförfattarna skrev under utbildningens andra år en litteraturstudie vid namn 

Mat och klass - Perspektiv på relationen mellan smak och social ställning. Där konstaterades 

att det fanns ett samband mellan mat och klass. Med musikkonsumtion som ytterligare 

variabel går nu uppsatsförfattarna vidare med sociologiska studier kring mat och klass. 

 

Bakgrund: Både mat och musik har genom historien fungerat som distinktionsmedel för de 

högre sociala klasserna. I Pierre Bourdieus klassterminologi utgörs individens klass av dess 

symboliska kapital. På 1990-talet fick dock en ny teori fäste. En teori om att ett kulturellt 

allätande blivit det nya sättet för de övre klasserna att distansera sig. Ju fler kulturgenrer som 

konsumeras desto högre status i samhället kan individen tänkas erhålla. 

 

Syfte: Syftet med detta arbete är att undersöka om det finns ett samband mellan 

musikpreferenser, matvanor och samhällsklass bland universitetsstuderande ungdomar vid 

Örebro universitet. 

 

Metod och material: Uppsatsens bakgrund är främst baserad på 19 vetenskapliga artiklar 

samt Pierre Bourdieus verk Distinction. För att resultatet skulle kunna besvara syftet 

tillämpades den kvantitativa datainsamlingsmetoden enkät. 122 universitetsstuderande 

ungdomar vid Örebro universitet deltog i enkäten. Data från enkäten klassificerades och 

kodades för att kunna presenteras i resultatdelen. 

 

Resultat: Ju högre status respondentens föräldrars yrke hade, desto mer kultur konsumerade 

respondenten. Respondenter vars föräldrar hade olika utbildningsnivå var de största 

kulturkonsumenterna och vissa av dessa bedömdes som kulturella allätare. Män konsumerade 

i regel mer kultur än vad kvinnor gjorde. Vissa skillnader syntes även mellan de olika campus. 

 

Slutsats: Det fanns ett samband mellan musikpreferenser, matvanor och samhällsklass. 

Individer vars föräldrar har hög utbildningsnivå eller yrkesstatus konsumerar kultur på ett 

bredare plan, jämfört med de individer vars föräldrar har låg utbildningsnivå eller yrkesstatus. 

 

Nyckelord: social klass, social status, matvanor och kulturell allätare



 

 

Förord 

 

Under arbetet med vår B-uppsats blomstrade ett intresse för de sociologiska aspekterna av 

måltiden. Detta intresse kombinerat med en vilja att utveckla den litteraturstudie som då 

genomfördes drev oss till att skriva ett examensarbete inom samma kunskapsområde. 

Anledningen till att musik valdes som ny variabel beror på att vi i gruppen delar ett stort 

intresse för musik. Musiken upptar tillsammans med maten större delen av våra medvetanden, 

och samtliga har vi mer eller mindre framgångsrikt musicerat från unga år. Det har varit både 

intressant, lärorikt och utmanande att kombinera våra intressen för att få en djupare inblick i 

den sociologiska forskningen kring måltiden. 

 

Under arbetets gång har uppsatsförfattarna har fått en hjälpande hand av universitetets 

personal såväl som av våra medstudenter. Vår handledare Inger Jonsson vill vi tacka för de 

kontakter hon förmedlat och hennes ansträngning för att inkludera andra ämneskunniga i vår 

arbetsprocess. Stefan Wennström och framför allt Asgeir Nilsen har hjälpt oss med att 

transformera den data som insamlats till en sammanhängande och tydlig resultattext och det 

tackar vi för. Vidare tackar vi Marianne Pipping Ekström för hennes kommentarer och kritik 

av vårt arbete i ett avgörande skede. Vi vill även tacka Louise Frogner vid campus Örebro för 

hennes hjälp med att fullfölja en snabb och effektiv insamling av data. Slutligen riktar vi ett 

tack till Richard Tellström som fått oss intresserade av ämnet och som alltid inspirerar oss. 

 

Grythyttan, 26/5 2012 

Andreas Båtsman 

Morten Landström 

Jussi Soisalo 
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Inledning 

I uppsatsförfattarnas litteraturstudie, en B-uppsats vid namn Mat och klass - Perspektiv på 

relationen mellan smak och social ställning (2011), söktes ett samband mellan matvanor och 

samhällsklass. Slutsatsen blev att det finns tydliga kopplingar mellan den sociala klass man 

tillhör och den mat man trycker i sig eller varsamt med silfversked inmundigar. Klass 

definierades inte endast av ekonomiska medel utan även med hjälp av Pierre Bourdieus 

symboliska kapital. Den stora skillnaden som påträffades i studien var mellan medelklass och 

arbetarklass. Medelklassen var i större utsträckning mån om att äta hälsosam mat och genom 

sin smak söka social ställning. Arbetarklassen hade inte samma statusängslan kring mat utan 

sökte främst känslan av mättnad. 

 

I denna studie kommer uppsatsförfattarna undersöka om det finns ett liknande klassbetingat 

samband mellan matvanor och musiksmak. Lyssnar överklassen endast på Mahler och 

arbetarklassen på Hammerfall? Är uppskattandet av gåslever en indikator på någon som 

avnjuter klassisk musik och avslöjas hårdrocksfantasten genom sin fäbless för falukorv?  

De högre klasserna har genom tiderna hållit den breda massan på avstånd genom sin 

konsumtion av olika typer av finkultur. Distinktion har skett genom allt från kunskaper i vett 

och etikett till uppskattandet av rävjakt, kaviar och opera. Men vad skiljer klasserna åt idag 

när allt tycks vara tillgängligt för alla? Finns det några nya vapen i de högre klassernas 

distinktionsarsenal?    

 

Bakgrund 

Högre sociala klasser
1
 har genom historien försökt distansera sig från de lägre stående för att 

bibehålla makt och status
2
. Det har skett genom ett beteende eller en konsumtion som inte 

varit tillgänglig för alla (Curet & Pestle, 2010). I mitten av 1800-talet särskilde sig de högre 

klasserna genom kunskaper i vett och etikett (Conner, 2008). Författaren menar att 

särskiljningen därefter manifesterades genom medlemskap i exklusiva klubbar och 

organisationer. När resandet förenklandes under 1800-talet var plötsligt klubbmedlemskapen 

inte en lika stark källa till distinktion längre, då klubbarna var bundna till en specifik 

                                                 
1
 Klass, den samhällsvetenskapliga term som används vid indelning efter ekonomiska och sociala kriterier 

(Nationalencyklopedin, 2012). 

 
2
 Status, en persons ställning i en grupp eller gruppens ställning i samhället (Nationalencyklopedin, 2012). 
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geografisk plats (Conner, 2008). Författaren menar att intresset för konst då blev sättet för 

överklassen att särskilja sig. Genom ett delat intresse för konst kunde medlemmar av högre 

social klass känna igen varandra oavsett geografisk härkomst (Ibid.). I och med detta blev 

kunskap om finkultur ännu ett medel för de högre klasserna att genom sin estetiska smak 

distansera sig från de lägre klasserna. Begreppet finkultur omfattas av mer än bara konst, 

klassisk musik, och litteratur (Purhonen, Gronow & Rahkonen, 2011). Även gourmetmat, 

finare mode, elitsporter och inredning har blivit definierade som finkultur av samhällets högre 

sociala klasser (Ibid.). Finkulturen kan ställas i kontrast mot den mer lättillgängliga och 

lättförståeliga populärkulturen (Ne.se, 2012), vilken historiskt oftare konsumerats av de lägre 

sociala klasserna (Chan & Goldthorpe, 2006). 

 

Klassterminologi genom historien 

Karl Marx, som räknas som en av grundarna till sociologin, delade in klasserna enbart efter 

hur mycket individen äger. I denna indelning finns det två sorters människor – de som äger 

produktionsmedlen, kapitalisterna, och de som inte äger något annat än sin egen 

arbetsförmåga, proletariatet (Wallace & Wolf, 1999). Den tyske sociologen Max Weber ansåg 

också att klass bestäms av ekonomiska förutsättningar. Weber menade dock, till skillnad från 

Marx, att ägande av produktionsmedlen bara var en av många olika faktorer som bestämde 

den sociala klassen (Wallace & Wolf, 1999). Weber ansåg att individers klass är helt 

separerad från deras sociala status. Status är, enligt Weber, den symboliska aspekten av 

klasstrukturen, som i sig själv inte enbart är kopplad till ekonomi (Weber, 1968 i Chan & 

Goldthorpe). Thorstein Veblen, amerikansk ekonom och sociolog, sökte förstå de sociala 

klasserna genom att i slutet av 1800-talet undersöka livsstilar (Veblen, 1899 i Conner, 2008). 

Veblen menade att individer i de högre klasserna kunde identifieras genom mängden fritid de 

hade till förfogande (Ibid). De rika kunde alltså, enligt Veblen, visa hur privilegierade de var 

genom tiden som inte ägnades åt arbete. Under senare delen av 1900-talet började de högre 

sociala klasserna arbeta mer vilket istället gjorde stress, stor arbetsbörda och tidsbrist till 

statusmarkörer (Linder, 1970, i Sullivan & Katz-Gerro, 2007). Pierre Bourdieu, innehavare av 

den prestigefyllda professuren i sociologi vid Collège de France i Paris, utvecklade en teori 

om hur distinktion skapas av olika sorters kapital (Ne.se, 2012). Bourdieu anses vara 1900-

talets mest inflytelserika sociolog och verket Distinction räknas fortfarande som högrelevant 

inom ämnet (Ne.se, 2012).  



8 

 

Bourdieus klassteori 

Bourdieus (2000) klassterminologi baserades på konsumtion istället för det statiska 

klassystemet som är baserat på tillgång av ekonomiska resurser. Klassystemet utvidgades till 

att även innefatta andra typer av kapital. Bourdieu menade att individen klassificeras av sin 

kapitalvolym, vilket är summan av det sociala, ekonomiska, akademiska och kulturella 

kapitalet. Socialt kapital innebär det sociala nätverk individen har tillgång till medan 

ekonomiskt kapital är individens materiella tillgångar (Broady, 1991). Broady menar att med 

akademiskt kapital menas kunskap inom de vetenskapliga fälten och med kulturellt kapital 

menas allmänbildning samt förmåga att föra sig korrekt. Kapitalen kan enligt Bourdieu (2000) 

både vara tillskrivna från födseln och förvärvade genom till exempel utbildning och 

erfarenheter. Ekonomiskt och akademiskt kapital har inte lika stor inverkan på valet av kultur 

som individens tillskrivna klass (Bourdieu, 2000). 

 

Det sociala rummet och habitus 

Bourdieu kopplade även samman klassterminologin med estetiska smakpreferenser. 

Bedömaren avslöjar genom sin smakpreferens, både avsiktligt och oavsiktligt, sin sociala 

klass. “Taste classifies, and it classifies the classifier” (Bourdieu, 2000, s. 6). Bourdieu har 

visat att synen på mat, kultur och estetik är tydligt bundet till klass då individen konsumerar 

efter sin klasstillhörighet. Den estetiska smaken har stark koppling till position i det sociala 

rummet (Bourdieu, 2000). Med det sociala rummet menade Bourdieu ett system där 

individernas olika kapital sammanräknas och bildar distinktioner.  

 

Hur individer handlar och hur de uppfattar andras handlande är något som kan förklaras 

genom vilket habitus individen tillhör (Bourdieu, 2000). Enligt Bourdieu är habitus en social 

konstruktion som är underkastad klassamhället, vilket gör att olika habitus även delar in 

individer i klasser. Olika livsvillkor producerar olika habitus vilket får till följd ett system av 

klassificerbara handlingar och smaker som bildar en livsstil som i sin tur kan ge tillgång till 

ett nytt habitus (Bourdieu, 2000). Individer med liknande livsvillkor kommer ingå i samma 

habitus och därmed få liknande kulturella smakpreferenser, värderingar och strävan efter en 

viss livsstil (Bourdieu, 2000). 
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Distinktion 

Bourdieu (2000) hävdade att de mindre bemedlade utvecklar en smak för det de, på grund av 

ekonomiska begränsningar, tvingats konsumera - nödvändighetens smak. På samma sätt, 

menar Bourdieu, har de mer välbärgade utvecklat sina smakpreferenser efter valmöjligheterna 

de haft - valmöjlighetens smak. Alltså har ekonomiska skillnader skapat smakdistinktioner. 

Enligt Bourdieu är konsumtionen av kultur stratifierat på ett homologt sätt – det vill säga att 

högre klasser konsumerar finkultur och lägre klasser populärkultur (Bourdieu i Sintas & 

Álvarez, 2002). Bourdieu menade att finkultur är ett medel för de dominanta klasserna att 

utöva social makt, uteslutning och kulturell dominans (Bourdieu, 2000). Andra samtida 

forskare har uttryckt liknande tankar kring kulturella ojämlikheter. DiMaggio och Useem, 

(1978) menade att om preferenser går i arv inom familj och utbildningssystem och om 

klasshierarkin begränsar tillgång till kulturella former så kommer konsumtionen av finkultur 

variera tydligt mellan klasserna.  

 

Musik och mat som distinktionsmedel 

Antropologer har länge observerat hur skillnader i matvanor skapar kulturell differentiering 

(Curet & Pestle, 2010). ”Variation in what people eat reflects substantive variation in status 

and power, and characterizes societies that are internally stratified…” (Ross, 1987, s. 8). Även 

musikkonsumtion har ansetts vara av särskild signifikans när det gäller social uppdelning 

(Chan & Goldthorpe, 2006) ”Nothing more clearly affirms one’s class, nothing more 

infallably classifies, than taste in music” (Bourdieu, 2000, s. 18)  

 

Mat som statusgivare 

En individs smakpreferenser reflekterar dess sociala och kulturella bakgrund samt sociala 

ambitioner och kulturella kapital (Wright, Nancarrow & Kwok, 2001). Författarna menar 

dock att det ligger en skillnad i individens verkliga smak och den smak hon vill uppvisa. 

Individer med lågt kulturellt kapital deltar inte i det sociala rummets statussträvan på samma 

sätt som de med högt kapital (Bourdieu i Öygard, 2000). Öygard menar att de med högt 

kapital särskiljer sig från de med lägre genom att konsumera mat av fler anledningar än bara 

känslan av mättnad. Medelklassmödrar nämner till exempel oftare den goda smaken eller 

näringsvärdet i maten som det högst prioriterade medan mödrar från lägre klasser prioriterar 
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matens inköpspris samt övriga familjemedlemmars preferenser (Hupkens, Knibbe & Drop, 

2000). 

 

Individer som tillhör de lägre samhällsklasserna imiterar den estetiska smaken hos de övre 

klasserna, vilka i sin tur utvecklar nya smakpreferenser, då de gamla förlorat sitt statusvärde 

(Öygard, 2000). De som med hjälp av olika kapital nått elitposition i det sociala rummet har 

makten att manipulera olika aspekter av matval (Bourdieu i Curet & Pestle, 2010). Författarna 

menar att dessa elitgrupper genom historien har gått så långt att de i praktiken monopoliserat 

viss mat. Ett exempel på detta är sockret som nu är en vardagsvara men som tidigare, på 

grund av det höga priset, var något förbehållet de förmögna (Ekström, 1990). Författaren 

menar att statusvärdet inte kommer från produkten i sig utan för att de högre klasserna, i detta 

fall de förmögna, konsumerar den. Conner (2008) pekar också på att de högre klasserna 

förkastar vardaglig mat för att istället välja den mat som är dyr och ovanlig. Författaren menar 

att de högre klasserna på detta sätt skapar en exklusiv statusgrupp där deltagandet begränsas 

genom att bara vissa har ekonomiska medel nog att delta. 

 

Musik som statusgivare 

Musik anses spela en viktig roll när status bedöms genom individernas kulturpreferenser 

(Chan & Goldthorpe, 2006). Författarna pekar på att samhällsklass har lite att göra med 

musikkonsumtionen och menar att status och utbildning är av högre betydelse. Ju högre 

utbildning en individ har desto fler genrer uppskattas (van Eijck, 2001). Författaren menar att 

individer med hög status inte har fler favoritgenrer än andra men att de däremot lyssnar på fler 

genrer till och från. De som lyssnar på ett fåtal genrer av musik får låg status i samhället 

samtidigt som de som lyssnar på flera olika genrer får hög status (Chan & Goldthorpe, 2006). 

van Eijck visar även att individer med högre status ofta har ett större socialt nätverk och 

umgänge. Därför bildar vissa individer vad som kallas multikulturellt kapital vilket innebär att 

de uppskattar flera musikgenrer eftersom de umgås i vidare kretsar (van Eijck, 2001). 

 

I North och Hargreaves (1999) studie undersöks unga individer föreställningar kring 

musikpreferenser, personlighet och social klass. I författarnas studie ansågs de som lyssnar på 

klassisk musik komma från en högre social klass än de som lyssnar på indie- eller 

kommersiell popmusik. Författarna menar att unga konsumenter av indiepop, kommersiell 

pop och klassisk musik också ansågs ha olika värderingar och karaktärsdrag. Kulturellt 
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intresserade människor verkar generellt föredra jazz och blues (van Eijck, 2001). Enligt North 

och Hargreaves (1999) studie har musikpreferenser stor inverkan på individers sociala 

ställning, brittisk pop gav mest status medan country och balett gav minst. De som lyssnade 

på balett troddes dock vara de som skulle lyckas bäst senare i livet (North & Hargreaves 

1999). Författarnas studie visar även att ungdomar som lyssnar på upproriska former av 

populärmusik, så som hårdrock och hiphop, tros ha delinkventa tendenser. Musikens 

betydelse för individen avtar dock med ålder (LeBlanc m.fl. i Rentfrow & Gosling, 2006). 

Enligt författarna innebär detta att äldre individers musikpreferenser inte blir lika 

personlighetsbeskrivande som individens ekonomi, familjebakgrund och politisk ståndpunkt. 

 

Den kulturella allätarteorin 

Teorierna kring det kulturella allätarbeteendet började dyka upp i slutet av 1900-talet. Richard 

Peterson, professor i sociologi vid Vanderbilt University i Nashville, myntade 1992 begreppet 

kulturell allätare
3
 (Peterson & Simkus, 1992) och menade att den kulturella allätaren tillhör 

den nya sortens kulturelit (Peterson & Kern, 1996). Allätaren skiljer sig från dem som bara 

ägnar sig åt populärkultur, massan, och de som bara ägnar sig åt finkultur, snobbarna (Bennet, 

Savage, Silva, Warde, Gayo-Cal, Wright, 2009 i Purhonen m.fl., 2011). I Peterson och Kerns 

(1996) studie diskuteras huruvida allätarna håller på att ersätta snobbarna och därmed bli den 

nya kultureliten.  

 

I en studie av Peterson och Kern (1996) jämförs de högre klassernas musikpreferenser mellan 

åren 1982 och 1992. Författarna visar att av fem populärmusikgenrer visade de intellektuella 

1982 uppskattning av i medeltal 1,74 genrer. 1992 hade siffran stigit till 2,23. Det betyder att 

de intellektuella började lyssna på en halv populärmusikgenre mer, vilket författarna menar är 

en signifikant ökning av det kulturella allätandet. Cassidy Conners (2008) studie är en av få 

som visar på sambandet mellan musikaliskt och kulinariskt allätande. Författaren pekar på att 

musikaliska allätare konsumerar ett bredare spektrum av mat än både snobbar och den breda 

massan. Allätande betyder dock inte att allt uppskattas urskillningslöst utan att det finns en 

öppenhet till att uppskatta allt (Peterson & Kern, 1996).  

 

Andra studier pekar på att allätande kan ses bland högutbildade som inte längre försöker 

distansera sig från populärkultur utan som istället uppskattar den till viss del (Chan & 

                                                 
3
 Uppsatsförfattarnas översättning från engelskans omnivore  
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Goldthorpe, 2006). van Eijck (2001) bekräftar att hög klass inte längre behöver betyda 

snobbighet och avståndstagande från populärkultur. van Eijcks studie visar att individer med 

hög status gärna deltar i allehanda former av populärkultur. Chan och Goldthorpe (2006) 

pekar på att den stora skillnaden inte längre syns mellan snobbarna och massan. Författarna 

menar att den stora skillnaden idag är den mellan de kulturella allätarna och de som bara 

ägnar sig åt en sorts kultur. Sullivan och Katz-Gerro (2006) menar att allätande inte bara är 

relaterat till kultur och konsumtionsvanor utan även till arbete och mängden tid att spendera 

på fritidsaktiviteter. Författarna visar på att tydliga samband hittades mellan socialt, 

ekonomiskt och kulturellt kapital och mängden olika aktiviteter utanför hemmet. Studien 

pekar på att de kulturella allätarna arbetar mycket, konsumerar mycket, har ett högt 

levnadstempo och en bred kulturell repertoar (Sullivan & Katz-Gerro 2006).  

 

Sintas och Álvarez (2002) menar att allätaren är vanligast i de största städerna, att snobbar 

hittas i medelstora städer och att invånare i mindre städer mestadels tar del av populärkultur. 

Dessutom beskrivs ålder vara av stor betydelse, yngre individer tenderade att vara mer 

allätande (Sintas & Álvarez 2002) och uppskatta populärkultur i fler former än äldre individer 

(Peterson & Kern, 1996). Skillnader mellan män och kvinnor diskuteras också. Chan och 

Goldthorpe (2007) menar att kvinnor är kulturella allätare i större utsträckning än män och 

dessutom de största konsumenterna av finkultur, vilket bekräftas i Conners (2008) studie. 

Däremot visar Chan och Goldthorpes (2007) undersökning att män i större utsträckning är 

musikaliska allätare. North och Hargreaves (2006) studie visar också att det skiljer stort 

mellan kvinnors och mäns musikkonsumtion. Kvinnor sågs enligt studien som de största 

konsumenterna av kommersiell popmusik medan män ansågs lyssna på mer indiepop och 

klassisk musik. 

 

Allätarens person 

Chan och Goldthorpe (2006) beskriver allätaren som en tolerant individ med en öppenhet för 

flera kulturella stilar och en vilja att experimentera med olika typer av kulturell konsumtion. 

Peterson och Kern (1996) menar att allätaren per definition är fientlig till snobberi, men att 

allätandet inte bidragit till att distinktionerna mellan de högre och de lägre klasserna 

försvunnit. Chan och Goldthorpe (2006) beskriver det som att allätarens konsumtion till ytan 

verkar handla mer om självförverkligande än om att skapa statusmarkörer och social 

distinktion. Författarna menar dock att allätarna har skapat en ny sorts estetik, som förvisso är 
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mer inkluderande och kosmopolitisk än de tidigare kulturella eliterna, men som ändå är en 

demonstration av kulturell och social överlägsenhet (Chan & Goldthorpe, 2006). Allätarna 

kan fortfarande diskriminera de lägre sociala skikten genom att ironisera och vara nedlåtande 

mot viss populärkultur (Chan & Goldthorpe, 2006).  

 

Att allätaren är öppen för en mängd musikgenrer kan ses som en naturlig effekt av de högre 

klassernas utbildning (Warde, Wright & Gayo-Cal, 2007). Dock kan den skenbara toleransen 

maskera ett systematiskt ogillande av vissa genrer vars typiska publik har en lägre 

utbildningsnivå (Bryson, 1996). Allätaren markerar de symboliska gränserna genom att, trots 

att hon uppskattar en viss musikgenre, inte vill identifiera sig själv med genrens typiska fans 

(Peterson & Kern i Peterson & Kern 1996). Allätaren gör även, inom olika musikgenrer, 

tydlig skillnad på sådant som förknippas med hög status och sådant som förknippas med låg 

status (Warde, Wright & Gayo-Cal, 2007). Conner (2008) menar att allätaren också är en 

snobb när det gäller mat, men att snobbigheten demonstreras med en bred palett istället för 

med enbart exklusiv och dyr mat. Författaren menar därför att allätaren, precis som snobben, 

distanserar sig från den breda massan. Dock menar Warde m.fl. (2007) att allätaren inte alls 

tillhör någon dominant elitklass utan snarare en relativt privilegierad medelklass som inte 

använder sin kulturkonsumtion för att utesluta. Författarna ifrågasätter dessutom om den 

typiska allätaren, som en definierbar person, överhuvudtaget existerar.  

 

Allätandets uppkomst 

Det kulturella allätandet som inkluderar istället för utesluter kan enligt Peterson och Kern 

(1996) vara bättre anpassat till en alltmer globaliserad värld, där respekt för andras kulturella 

uttryck anses statushöjande. Författarna spekulerar i om högre levnadsstandard, mer 

utbildning och mer spridning av konst via media har gjort elitens estetiska smak mer 

tillgänglig för den breda massan. Chan och Goldthorpe (2006) menar att kulturell smak och 

konsumtion börjar förlora sin betydelse som social vattendelare. Författarna visar att andra 

aspekter som ålder, kön, etnicitet eller sexualitet kan vara minst lika viktiga som klass och 

status. Även Peterson och Kern (1996) pekar på dessa faktorer som främjande för det 

kulturella allätandets tillväxt. Författarna menar dessutom att generationsskillnader kan vara 

något som bidragit till allätandet. Uppskattandet av populärkultur anses numera som 

bestående livet ut, tidigare förväntades ungdomar gå vidare till mer seriös kultur när de blev 

äldre (Ibid). Idag är individer mer benägna till att forma sina egna livsstilar oberoende av sin 
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sociala position och istället genom konsumtionsmönster och uppvisande av estetisk smak 

(Chan & Goldthorpe, 2006).  

Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka om det finns ett samband mellan musikpreferenser, 

matvanor och samhällsklass bland universitetsstuderande ungdomar vid Örebro universitet. 

 

Frågeställningar 

 Hur ser studenters musik- och matkonsumtion ut?  

 Finns det musikaliska och kulinariska allätare bland studenter? 

 Påverkar individens samhällsklass den kulturella konsumtionen? 

 Kan det kulturella allätandet fungera som ett distinktionsmedel? 

Metod och material 

Nedan återges en beskrivning av hur undersökningen har genomförts. Metod- och 

materialavsnittet beskriver de tillvägagångssätt och tekniker som använts under den 

vetenskapliga undersökningen och ger läsaren möjlighet att se samband mellan de olika 

variabler som utgör uppsatsens resultat (Bryman, 2011). 

 

Databaser 

För bakgrundsinformation har sökningar i databaserna Google Scholar, FSTA och 

Sociological abstracts genomförts. Bibliografiska databaser är en viktig källa vid elektronisk 

datainsamling av vetenskapliga artiklar (Bryman, 2011). Google Scholar var den databas som 

gav flest relevanta artiklar och därför användes uteslutande material från denna databas. I de 

andra databaserna hittades förvisso intressanta artiklar, men dessa kunde även hittas i Google 

Scholar. Nitton vetenskapliga artiklar utgjorde tillsammans med relevanta böcker uppsatsens 

teoretiska bakgrund. De sökord som nyttjats och som var relevanta för syftet var music, 

preference, social class, food, social status, eating habits, och omnivore. De artiklar och den 

litteratur som använts har främst varit sociologiskt förankrad. 
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Metodval 

Arbetets syfte krävde att undersökningen utfördes på ett större antal individer. Därför valdes 

en kvantitativ enkät som metod. Kvantitativ forskning är inriktad på statistiska analyser efter 

mätningar av datainsamlingar (Patel & Davidson, 2009). En enkät är helt anonym och kan 

därför leda till mer sanningsenliga svar då respondenten inte påverkas av intervjuaren 

(Bryman, 2011). Enkäten i undersökningen hade både fasta och öppna svarsalternativ. Fasta 

svarsalternativ innebär att respondenten svarar på en fråga genom att välja flera 

svarsalternativ som uppsatsförfattarna formulerat i förväg (Patel & Davidson, 2009). Öppna 

svarsalternativ innebär att respondenten har möjlighet att fritt formulera svaret på frågan 

(Patel & Davidson, 2009). Kombinationen av fasta och öppna svarsalternativ möjliggör både 

en kvantitativ och till viss del kvalitativ analys av resultaten (Patel & Davidson, 2009).  

 

Urval 

Som population valdes studenter och urvalet bestod av studenter vid Örebro universitet, både 

från campus Grythyttan och från campus Örebro. Vid campus Grythyttan undersöktes 

förstaårsstuderande på programmen Hotell och värdskap, Kulinarisk kock och måltidskreatör 

samt Sommelier och måltidskreatör. Vid campus Örebro undersöktes förstaårsstuderande vid 

krimologiutbildningen. Undersökningen omfattade 122 respondenter, varav 64 från campus 

Grythyttan och 58 från campus Örebro. Det är inte ett representativt urval om Sveriges 

studentpopulation ska avspeglas eftersom undersökningen gjordes på endast ett universitet. 

För att säkerställa svarsfrekvensen gjordes ett så kallat bekvämlighetsurval, vilket betyder att 

undersökningen sker av individer som finns tillgängliga för forskaren (Bryman, 2011).  

 

Genomförande av undersökningen 

Enkäten utformades genom tvärsnittsdesign, vilket innebär att kvantitativ data samlas in från 

mer än ett fall, ofta väldigt många, vid en viss tidpunkt (Bryman, 2011). Enkäten testades på 

en student vid Restauranghögskolan i Grythyttan varav en fråga fick ändras. Den tredje maj 

2012 klockan 15:15 insamlades enkäterna från studenterna vid campus Gryhyttan. Den sjunde 

maj 2012 klockan 15:40 insamlades enkäterna från studenterna vid campus Örebro.  

 

Enkäten hade tre delar. Den första delen handlade om musikpreferenser och musikvanor. Del 

två handlade om matpreferenser och matvanor. Del tre bestod av demografiska frågor. 
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Enkäten inleddes med de frågor som ansågs minst känsliga för respondenten och avslutades 

med två frågor där den för vissa känsliga klassindelningen kunde antydas, se enkät (Bilaga 1) 

och motivering till enkätfrågorna (bilaga 2). Insamlad data kopplades sedan till 

bakgrundsmaterialet och analyserades för att upptäcka mönster och samband. 

 

Förväntade resultat 

Förväntningarna av undersökningen var att ett samband skulle finnas både mellan musikaliskt 

och kulinariskt allätande samt respondentens föräldrars utbildningsnivå eller yrke. Det 

förväntades att studenterna i Grythyttan skulle ge mer medvetna svar kring de frågor som 

rörde matvanor och måltidsattribut. Det antogs även att musikkonsumtionen inte skulle skilja 

sig särskilt mellan de campus som respondenterna huserade i. Dock antogs det att studenterna 

i Grythyttan på grund av skolans isolerade läge skulle ha svårare att aktivt delta i kulturen, det 

vill säga besöka konserter och restauranger.  

 

Analys av data 

För att enkätundersökningens rådata skulle kunna omvandlas till ett tydligt resultat krävdes att 

uppsatsförfattarna klassificerade och kodade informationen. Information omvandlas till siffror 

för att underlätta en kvantitativ analys (Bryman, 2011).  

 

Klassificering av allätare i denna studie 

Det kulturella allätandet har i flera studier (Holbrook m.fl., 2002; Warde m.fl., 2007; Conner, 

2008) visat sig handla om uppskattning av ett brett kulturellt spektrum. I frågan om antal 

uppskattade musikgenrer fanns totalt 12 alternativ att kryssa i. Uppskattade respondenten 6 

eller fler av dessa bedömdes hon i denna studie som en musikalisk allätare. I frågan rörande 

matvanor hade respondenten 10 alternativ att välja på. Valdes 5 eller fler alternativ så 

bedömdes respondenten som kulinarisk allätare. Om respondenten klassificerades som både 

en musikalisk allätare och en kulinarisk allätare utdelades epitetet kulturell allätare. De 

respondenter som varken var musikaliska eller kulinariska allätare definierades som kulturella 

monofager. I denna undersökning kan alltså de kulturella monofagerna, benämningen till 

trots, uppskatta mer än en musikgenre eller mer än en typ av mat.  

 

Klassificering och kodning av yrken och utbildning 



17 

 

Likt tabell 1 nedan visar kategoriserades respondenternas föräldrars yrken och sedan 

numrerades kategorierna. Yrken som normalt inte har något krav på utbildning, till exempel 

lokalvårdare, kodades med siffran 1. Yrken som kräver universitetsutbildning, till exempel 

lärare, med siffran 2. Yrken som kräver universitetsutbildning och dessutom bedömdes vara 

högavlönade, till exempel jurist, kodades med siffran 3. Yrkesklassificeringarna utgick från 

Statistiska centralbyråns standard för svensk yrkesklassificering (SCB, 2012). Om 

respondentens föräldrar hade yrken med olika status räknades ett medelvärde ut och 

klassificerades därefter. 

 

Tabell 1. Uppsatsförfattarnas bedömning av yrkesgrupper. 

Yrkesgrupp Medelvärde Förklaring 

1 1 Båda respondentens föräldrar har yrken med låg status. 

2 1,5 - 2 
En eller båda av respondentens föräldrar har yrken med 
medelstatus. 

3 2,5 - 3 
En eller båda av respondentens föräldrar har yrken med hög 
status. 

 

Tabell 2 visar klassificeringen av respondenternas föräldrars utbildning. Kategoriernakodades 

så att grundskoleutbildning fick siffran 1, gymnasieutbildning siffran 2 och 

högskoleutbildning siffran 3. Om respondentens föräldrar hade olika utbildningsgrad räknades 

ett medelvärde ut och klassificerades därefter.  

 

Tabell 2. Uppsatsförfattarnas bedömning av utbildningsgrupper. 

Utbildningsgrupp Medelvärde Förklaring 

1 1 - 2 Respondentens föräldrar saknar högskoleutbildning. 

2 2,5 En av respondentens föräldrar har högskoleutbildning. 

3 3 Båda respondentens föräldrar har högskoleutbildning.   

 

Etiska regler 

”Forskarens eget etiska ansvar utgör grunden i all forskningsetik. Forskaren har nämligen 

ytterst själv ansvaret att se till att forskningen är av god kvalitet och moraliskt acceptabel.” 

(Vetenskapsrådet, 2012a). Vetenskapsrådet menar att forskning på människor ska vara i 

överensstämmelse med god vetenskaplig praxis och att forskaren även ska vara insatt i den 

vetenskapliga litteraturen. De grundläggande etiska principer som Bryman (2011) beskriver, 

och som också överensstämmer med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för 
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humaniora och samhällsvetenskap (Vetenskapsrådet, 2012b), har tillämpats vid utformande 

och utdelande av enkäten. Respondenterna har informerats om undersökningens syfte 

skriftligen och även muntligt. Respondenterna meddelades om att deltagandet i enkäten är 

frivilligt, anonymt och att resultaten kommer behandlas konfidentiellt. Vidare garanterades att 

resultaten från enkäten endast användes för forskningsändamålet.  

Resultat 

I resultatdelen presenteras den data som framkommit av uppsatsförfattarnas 

enkätundersökning. För att tydliggöra denna information har tabeller kombinerats med 

löptext. I de tabeller som inkluderar antal och procentsats speglar värdena den specifika 

respondentgruppens storlek i förhållande till hela undersökningsgruppen. Då samma 

respondent kan tillhöra flera olika respondentgrupper är alltså summan av antalen och 

summan av procenten inte intressant. Det väsentliga tabellerna visar är skillnader mellan 

respondentgrupperna. 

 

Deltagarna i undersökningen fick börja med att svara på hur många musikgenrer de 

uppskattade. Som visas i Tabell 3 nedan bedöms en fjärdedel av samtliga respondenter i 

undersökningen vara musikaliska allätare, det vill säga att de uppskattar fler än sex genrer av 

tolv möjliga svarsalternativ. Tabellen åskådliggör även att drygt en tredjedel av 

undersökningsgruppen bedöms vara kulinariska allätare. De kulinariska allätarna konsumerar 

varje månad fem eller fler av de olika typer av mat som fanns att välja på i enkäten. Vidare 

kan utläsas att 13,9 % av respondenterna i undersökningen bedöms vara kulturella allätare. De 

kulturella allätarna är respondenter som både bedömdes vara musikaliska och kulinariska 

allätare. Strax över hälften av respondenterna var kulturella monofager. De kulturella 

monofagerna är de som varken är musikaliska eller kulinariska allätare. 

 

Tabell 3. Allätande. 

Respondentgrupp Antal Procent 

Musikaliska allätare 31 25,4 % 

Kulinariska allätare 45 36,9 % 

Kulturella allätare 17 13,9 % 

Kulturella monofager 63 51,6 % 

 



19 

 

Musikkonsumtion 
 

I tabell 4 nedan presenteras genomsnittliga värden för hur många musikgenrer som de olika 

respondentgrupperna uppskattade. Tabellen indikerar att föräldrarnas yrkesgrupp påverkar 

uppskattandet av antalet musikgenrer (se tabell 1). Ju högre status yrkesgruppen har desto fler 

genrer uppskattas. Samma förhållande syns dock inte när föräldrarnas utbildningsgrupp 

användes som variabel (se tabell 2), visserligen ökade antalet uppskattade musikgenrer från 

utbildningsgrupp 1 till 2 men istället för att öka ytterligare till utbildningsgrupp 3 så sjönk 

siffran.  

 

Starkt intresse inom en kultursort kan leda till en öppenhet för andra kulturella företeelser, det 

visas genom att de kulinariska allätarna uppskattar fler musikgenrer än snittet. Dessutom syns 

i tabell 4 en skillnad mellan män och kvinnor. Män visar sig uppskatta fler musikgenrer än 

kvinnor, vilket bekräftar den tidigare forskning som uppsatsförfattarna tagit del av. En olikhet 

kan även utläsas mellan olika campus. Respondenterna i Grythyttan uppskattar fler 

musikgenrer än respondenterna i Örebro. 

 

Tabell 4. Medeltal av uppskattade musikgenrer. 

Respondentgrupp Musikgenrer i snitt 

Samtliga respondenter 4,3 

Musikaliska allätare 8 

Kulinariska allätare 5,2 

Kulturella allätare 8,1 

Män 4,8 

Kvinnor 4,1 

Yrkesgrupp 1 3,7 

Yrkesgrupp 2 4,4 

Yrkesgrupp 3 4,6 

Utbildningsgrupp 1 4,1 

Utbildningsgrupp 2 4,8 

Utbildningsgrupp 3 4,1 

Campus Grythyttan 4,9 

Campus Örebro 3,7 
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Klassisk musik 

Uppskattandet av klassisk musik har ofta kopplats till de högre sociala klasserna. Tabell 5 

visar på skillnader i uppskattandet av klassisk musik bland respondenterna. De kulturella 

allätarna var mest benägna att uppskatta klassisk musik. Tabellen visar även att de kulinariska 

allätarna uppskattar klassisk musik i betydligt högre grad än genomsnittet. Det styrker 

antagandet att starkt kulturellt intresse inom ett område kan vara ett tecken på ett starkt 

kulturintresse i allmänhet. Vidare syns att män lyssnar mer på klassisk musik än kvinnor. 

 

En tydlig linjär ökning syns mellan yrkesgrupperna. Endast en fjärdedel av de respondenter 

vars föräldrar tillhör yrkesgrupp 1 uppger att de uppskattar klassisk musik, vilket kan 

jämföras med de respondenter vars föräldrar tillhör yrkesgrupp 3 där nästan hälften uppger att 

de uppskattar klassisk musik. Mellan utbildningsgrupperna syns inte samma tydliga 

skillnader. Likt uppskattandet av olika musikgenrer så sjunker siffran mellan utbildningsgrupp 

2 till 3. Tabell 5 visar även en stor skillnad mellan studenter i Grythyttan och studenter i 

Örebro. Mer än hälften av studenterna i Grythyttan uppger att de tycker om klassisk musik 

vilket kan jämföras med campus Örebro där mindre än en femtedel av respondenterna gör det.  

 

Tabell 5. Uppskattandet av klassisk musik. 

Respondentgrupp Antal Procent 

Samtliga respondenter 43 35,2 % 

Musikaliska allätare 24 77,4 % 

Kulinariska allätare 22 48,9 % 

Kulturella allätare 14 82,4 % 

Kulturella monofager 11 17,5 % 

Män 19 45,2 % 

Kvinnor 24 30 % 

Yrkesgrupp 1 5 25 % 

Yrkesgrupp 2 29 37,3 % 

Yrkesgrupp 3 8 42,1 % 

Utbildningsgrupp 1 15 34,9 % 

Utbildningsgrupp 2 12 37,5 % 

Utbildningsgrupp 3 16 36,2 % 

Campus Grythyttan 33 51,6 % 

Campus Örebro 10 17,2 % 
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Konsertbesök 

Respondenterna tillfrågades även om de har bevistat konserter under det senaste halvåret. 

Tabell 6 visar att det finns linjära skillnader i konsertbesök mellan de olika yrkesgrupperna. Ju 

högre status föräldrarnas yrkesgrupp har desto fler konsertbesök gör respondenten. Även 

tydliga skillnader mellan utbildningsgrupperna kan utläsas. Om respondentens föräldrar 

tillhör utbildningsgrupp 3 görs flest konsertbesök. Resultatet skiljer sig från de tidigare visade 

tabellerna då ingen minskning mellan utbildningsgrupp 2 och 3 kan utläsas. Istället ökade 

siffran i denna tabell avsevärt mellan dessa två respondentgrupper. 

 

Tabell 6 visar också på klara skillnader mellan män och kvinnor. Kvinnor går enligt resultaten 

på konsert oftare än män. Dessutom besöker kulturella monofager konserter till högre grad än 

de kulinariska allätarna. Här syns alltså inte det gränsöverskridande kulturintresse som 

tidigare tabeller indikerat. Örebrostudenter visade sig besöka konserter mer än studenter i 

Gryhyttan, vilket var förväntat med tanke på de skillnader i kulturellt utbud som borde finnas 

mellan staden Örebro och samhället Grythyttan. 

 

Tabell 6. Respondenter som gjort ett eller flera konsertbesök under det senaste halvåret. 

Respondentgrupp Antal Procent 

Samtliga respondenter 46 37,7 % 

Musikaliska allätare 14 45,2 % 

Kulinariska allätare 16 35,6 % 

Kulturella allätare 8 47,1 % 

Kulturella monofager 24 38,5 % 

Män 13 31 % 

Kvinnor 33 41,3 % 

Yrkesgrupp 1 5 25 % 

Yrkesgrupp 2 31 37,8 % 

Yrkesgrupp 3 10 50 % 

Utbildningsgrupp 1 14 32,6 % 

Utbildningsgrupp 2 11 34,4 % 

Utbildningsgrupp 3 21 44,7 % 

Campus Grythyttan 19 29,7 % 

Campus Örebro 27 46,6 % 

 

Hög- och lågstatusgenrer 

Olika musikgenrer har olika kopplingar till status i samhället. Klassisk musik, blues och jazz 

har i flera studier förknippats med högre social klass, medan country, hiphop och hårdrock har 

förknippats med lägre social klass. I Tabell 7 redovisas respondenternas uppskattande av 
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dessa sex specifika musikgenrer. Som framgår av tabellen är hiphop, bland dessa exempel, 

den mest populära genren i alla respondentgrupper och som allra mest populärt i 

utbildningsgrupp 3. Den minst populära genren i denna undersökning visade sig vara country, 

dock uppskattades den av en dryg femtedel av respondenterna. Uppskattandet av country 

skiljer sig också endast marginellt mellan respondentgrupperna i jämförelse med andra genrer. 

 

Uppskattandet av jazz skiljer sig stort mellan yrkesgrupp 1 och 2. Stora skillnader i 

jazzgouterande syns också mellan utbildningsgrupp 1 och 2 och dessutom syns en markant 

skillnad mellan kulturella monofager och musikaliska allätare. Hårdrock är den enda genre 

där uppskattandet sjunker från yrkesgrupp 1 till yrkesgrupp 3. Uppskattandet av hårdrock är 

annars relativt jämt fördelat mellan respondentgrupperna.  

 

Tabell 7. Uppskattandet av specifika musikgenrer. 

Respondentgrupp Klassisk Blues  Jazz Country Hiphop Hårdrock 

Samtliga respondenter 36,1 % 26,2 % 33,6 % 22,1 % 56,6 % 36,1 % 

Yrkesgrupp 1 25 % 25 % 15 % 20 % 55 % 40 % 

Yrkesgrupp 2 37,3 % 25,3 % 37,3 % 21,7 % 59 % 36,1 % 

Yrkesgrupp 3 42,1 % 31,6 % 36,8 % 26,3 % 47,4 % 31,6 % 

Utbildningsgrupp 1 34,9 % 27,9 % 25,6 % 16,3 % 46,5 % 37,2 % 

Utbildningsgrupp 2 37,5 % 34,4 % 46,9 % 31,3 % 56,3 % 43,8 % 

Utbildningsgrupp 3 36,2 % 19,1 % 31,9 % 21,3 % 66 % 29,8 % 

Kulturella monofager 22 % 13,2 % 17,6 % 15,4 % 51,6 % 27,5 % 

Musikaliska allätare 77,4 % 64,5 % 80,6 % 41,9 % 71 % 61,3 % 

Kulturella allätare 82,4 % 64,7 % 76,5 % 47,1 % 76,5 % 58,8 % 

 

Matkonsumtion 

I undersökningen tillfrågades respondenterna hur många typer av mat som de regelbundet 

konsumerar. Från tabell 8 kan utläsas att kulturella allätare konsumerar fler typer av mat än 

kulinariska allätare. Det kan även utläsas att musikaliska allätare konsumerar fler typer av mat 

än genomsnittet. Det kan ses som en bekräftelse på att brett kulturellt intresse medför ett 

större intresse inom specifika kulturella genrer. Dessutom kan allätande inom ett område leda 

till allätande inom ett annat. Tabellen visar också att män uppskattar fler typer av mat än vad 

kvinnor gör.  

 

I tabell 8 syns likt samtliga tabeller ovan en ökning i kulturell bredd från yrkesgrupp 1 till 

yrkesgrupp 3. Ju högre status föräldrarnas yrken har desto fler mattyper uppskattar 
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respondenten. En marginell skillnad syns mellan utbildningsgrupp 1 och de övriga två 

utbildningsgrupperna, men istället för att sjunka mellan utbildningsgrupp 2 och 3 så är siffran 

för dessa två grupper densamma. Tabellen visar även tydlig skillnad mellan respondenterna i 

Grythyttan och Örebro. Respondenterna i Grythyttan uppskattar i snitt fler typer av mat än 

respondenterna i Örebro. 

 

Tabell 8. Uppskattandet av olika typer av mat. 

Respondentgrupp Mattyper i snitt 

Samtliga respondenter 4 

Musikaliska allätare 4,9 

Kulinariska allätare 5,9 

Kulturella allätare 6,3 

Kulturell monofager 2,9 

Män 4,5 

Kvinnor 3,8 

Yrkesgrupp 1 3,7 

Yrkesgrupp 2 4 

Yrkesgrupp 3 4,7 

Utbildningsgrupp 1 3,8 

Utbildningsgrupp 2 4,2 

Utbildningsgrupp 3 4,2 

Campus Grythyttan 4,5 

Campus Örebro 3,6 

 

 

Snabbmat och fryst färdigmat 

Konsumtion av snabbmat och fryst färdigmat är förknippat med lägre sociala klasser. Tabell 9 

visar hur många av respondenterna som uppger att de äter snabbmat samt fryst färdigmat. Här 

kan utläsas att de kulturella monofagerna, alltså de som varken är kulinariska eller 

musikaliska allätare, äter minst snabbmat av alla grupper. Även när det gäller konsumtion av 

fryst färdigmat är värdet lågt för det kulturella monofagerna. Vidare visar tabell 9 att män äter 

mer snabbmat än kvinnor och att studenter i Grythyttan äter mer snabbmat än studenter i 

Örebro. De kulinariska allätarna ligger i topp i tabellen både när det gäller snabbmat och fryst 

färdigmat, vilket kan indikera att allätarna verkligen är benägna att uppskatta alla typer av 

mat. 
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Tabell 9. Konsumtion av snabbmat och fryst färdigmat. 

Respondentgrupp Äter snabbmat 
 

Äter fryst färdigmat 
 

 
Antal Procent Antal Procent 

Samtliga respondenter 83 68 % 23 18,8 % 

Musikaliska allätare 20 64,5 % 5 16 % 

Kulinariska allätare 40 88,9 % 15 33,3 % 

Kulturella allätare 14 82,2 % 4 23,6 % 

Kulturella monofager 37 58,7 % 7 11,1 % 

Män 30 71,4 % 8 19 % 

Kvinnor 53 66,3 % 15 18,8 % 

Yrkesgrupp 1 15 75 % 5 25 % 

Yrkesgrupp 2 54 65,9 % 16 19,5 % 

Yrkesgrupp 3 14 70 % 2 10 % 

Utbildningsgrupp 1 30 69,8 % 9 21 % 

Utbildningsgrupp 2 23 71,9 % 4 12,5 % 

Utbildningsgrupp 3 30 63,8 % 10 21,3 % 

Campus Grythyttan 46 71,9 % 11 17,2 % 

Campus Örebro 37 63,8 % 12 20,7 % 

 

 

Restaurangbesök 

Respondenterna tillfrågades även i vilken utsträckning de besökt restauranger det senaste 

halvåret. Tabell 10 visar att musikaliska allätare besöker restauranger i större utsträckning än 

kulinariska allätare, vilket kan ses som oväntat då de kulinariska allätarna borde vara mer 

intresserade av att konsumera kulturyttringar av detta slag. De kulturella allätarna besöker 

restauranger allra mest. Männen i undersökningen besöker fler restauranger per halvår än 

kvinnorna.  

 

Även i denna tabell syns en skillnad mellan yrkesgrupperna, där glappet mellan yrkesgrupp 1 

och 2 är markant. Antal besök stiger dessutom ytterligare till yrkesgrupp 3. Bland 

utbildningsgrupperna syns likt flera tidigare tabeller en uppgång i antalet besök mellan grupp 

1 och 2 och en nedgång mellan grupp 2 och 3. Som framgår av tabell 10 besöker studenterna i 

Grythyttan trots ett ytterst begränsat restaurangutbud oftare restauranger än de studenter som 

residerar i Örebro. Otillgängligheten till restauranger kan möjligtvis uppvägas av 

specialintresset för mat och dryck bland studenterna i Grythyttan.  
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Tabell 10. Antal restaurangbesök i snitt. 

Respondentgrupp Restaurangbesök senaste halvåret 

Samtliga respondenter 8,1 

Musikaliska allätare 10,2 

Kulinariska allätare 9,9 

Kulturella allätare 11,6 

Kulturella monofager 6,8 

Män 9,6 

Kvinnor 7,4 

Yrkesgrupp 1 5,4 

Yrkesgrupp 2 8,4 

Yrkesgrupp 3 9,9 

Utbildningsgrupp 1 7,8 

Utbildningsgrupp 2 8,7 

Utbildningsgrupp 3 8,1 

Campus Grythyttan 8,6 

Campus Örebro 7,6 

 

 

Måltidsattribut 

I enkäten fick respondenterna rangordna måltidsattribut på en inbördes skala mellan 1 och 6. 

Attributen nyttigt, miljö/rättvisemärkt och närproducerat var avsedda att indikera högre status 

medan attributen smak, mättande och billigt var avsedda att indikera lägre status. Tabell 11 

visar att samtliga respondentgrupper rangordnade smak som viktigast i en vardagsmåltid. Viss 

skillnad fanns dock mellan respondenterna i Grythyttan och respondenterna i Örebro. 

Studenterna i Grythyttan rangordnade smak högre än studenterna i Örebro, vilket bör vara ett 

naturligt utslag då utbildningarnas inriktningar tas i beaktande.  

 

Trots att respondenterna var studenter rangordnades billigt relativt lågt. Respondenter från 

campus Örebro rangordnade billig mat högre än respondenterna från campus Grythyttan. 

Studenterna i Grythyttan rangordnade närproducerat betydligt högre än genomsnittet för hela 

undersökningsgruppen. Rangordnandet av billig mat visar även på vissa skillnader mellan 

yrkesgrupperna. I yrkesgrupp 1 där respondentens föräldrar har lågstatusyrken anses billig 

mat vara viktigare än i yrkesgrupp 3 där respondentens föräldrar har högstatusyrken.   

Mättande mat troddes vara en indikator på lägre social klass. Det syns dock mycket liten 

skillnad mellan de olika yrkesgrupperna. Däremot syns en påtaglig skillnad mellan 
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utbildningsgrupperna, de respondenter vars föräldrar tillhör utbildningsgrupp 3 rankade 

mättande lägst.  

 

Tabell 11. Rangordning av vardagsmåltidsattribut. 
 

Respondentgrupp Nyttigt Smak Mättande Miljö/rättvisemärkt Närproducerat Billigt 

Samtl. respondenter 3,9 4,9 4,2 2,5 2,6 2,6 

Musikaliska allätare 3,6 5,4 4,4 2,4 2,7 2,2 

Kulinariska allätare 4 5 4,3 2,5 2,7 2,4 

Kulturella allätare 3,9 5,5 4,6 2,1 2,6 2,2 

Kult. monofager 4 4,8 4,1 2,6 2,6 2,8 

Män 3,7 5 4 2,6 3 2,6 

Kvinnor 4,1 4,9 4,3 2,5 2,5 2,6 

Yrkesgrupp 1 4,4 4,8 4,3 2,4 2 2,8 

Yrkesgrupp 2 3,8 5 4,2 2,5 2,7 2,6 

Yrkesgrupp 3 4 4,9 4,1 2,8 3 2,2 

Utbildningsgrupp 1 4,1 5,1 4,5 2,3 2,4 2,7 

Utbildningsgrupp 2 3,8 5,3 4,3 2,5 2,8 2,3 

Utbildningsgrupp 3 3,9 4,5 3,8 2,9 2,7 2,7 

Campus Grythyttan 3,6 5,3 4,3 2,7 3 2,3 

Campus Örebro 4,3 4,5 4,1 2,4 2,2 2,8 

 

Diskussion  

Diskussionsavsnittet har två delar. Först presenteras resultatdiskussionen och sedan följer en 

metod- och materialdiskussion. 

 

Resultatdiskussion 

Resultaten ger en indikation om att bakgrundsartiklarnas slutsatser fortfarande är aktuella, 

även i Sverige och för en mindre undersökningsgrupp. Undersökningens resultat stämmer i 

allmänhet med tidigare forskning och uppsatsförfattarnas förväntningar, dock syns vissa 

intressanta avvikelser som kommer diskuteras vidare nedan.   

 

Bourdieus kapital och habitus 

När det gäller att söka orsaken till kulturellt allätarbeteende hos respondenterna visar sig 

föräldrarnas yrken vara en bättre indikator än deras utbildning i denna undersökning. Det går 

tvärtemot tesen att kulturell konsumtion till högre grad påverkas av utbildning som Chan och 
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Goldthorpe (2006) visar i sin studie. Det skulle kunna vara ett tecken på att föräldrarnas 

ekonomiska kapital skulle ha högre betydelse än föräldrarnas akademiska kapital, när det 

gäller påverkan av kulturell konsumtion. Det kan dock även bero på att undersökningen bara 

omfattar universitetsstuderande. Oavsett vilken social status föräldrarna innehar så har 

respondenterna motiverats att studera på universitet, alltså kan föräldrarna ha ett större 

kulturellt kapital än vad deras utbildning indikerar. Eftersom de flesta allätarna har föräldrar 

som tillhör yrkes- eller utbildningsgrupp 3 kan det antas att de har tillgång till ett annat 

habitus än de övriga respondenterna. Bourdieus (2000) teori om att olika livsvillkor skapar 

olika habitus styrks i så fall, då värdesättandet av att konsumera många olika sorters kultur 

verkar vara något förbehållet samhällets högre klasser.  

 

Allätarna och det sociala rummet 

Det finns få tecken på snobbism bland de olika allätargrupperna i undersökningen. Visserligen 

lyssnar många av de kulturella allätarna på klassisk musik, men samtidigt äter denna grupp 

fryst färdigmat och snabbmat till högre grad än genomsnittet. Det ger en bild av att Bourdieus 

homologa kulturkonsumtionsteori (Bourdieu i Sintas & Álvarez, 2002) inte längre stämmer. 

Ett resultat som dock skulle kunna tolkas som ett tecken på snobbism är att de respondenter 

vars föräldrar tillhör utbildningsgrupp 3 uppskattar färre genrer och äter färre typer av mat än 

de respondenter vars föräldrar tillhör utbildningsgrupp 2. Det kan också vara ett tecken på att 

respondenter vars föräldrar tillhör utbildningsgrupp 2 får en större bredd i sin kulturella 

konsumtion då en av respondentens föräldrar innehar universitetsutbildning och en inte har 

det. Dock kan Bourdieus teori om estetisk smak som positionsskapare i det sociala rummet 

(Bourdieu, 2000) fortfarande vara aktuell om utgångspunkten är att allätandet, och inte 

konsumtionen av finkultur, är det som skapar position idag.  

 

Skillnader i matkonsumtion 

Resultatet visar även på vissa skillnader mellan de olika yrkesgrupperna när det gäller 

rangordningen av billig mat. Respondenter vars föräldrar tillhör yrkesgrupp 1 rangordnade 

billig mat som viktigare än de respondenter vars föräldrar tillhör yrkesgrupp 2. Respondenter 

med föräldrar tillhörandes yrkesgrupp 3 rangordnade billig mat som än mindre viktig än de 

två ovan nämnda respondentgrupperna. Det skulle kunna bekräfta Hupkens, Knibbe och 

Drops (2000) studie som visade att lägre klasser oftare prioriterar matens inköpspris. Det kan 

bero på att de lägre klasserna har mindre ekonomiska medel men också på grund av att de 
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utvecklat en smak för billigare mat, det som Bourdieu (2000) kallade nödvändighetens smak. 

Resultatet av undersökningen skulle alltså kunna styrka Bourdieus tes om att ekonomiska 

skillnader skapar smakdistinktioner. Något som vidare skulle kunna verifiera Bourdieus 

tankar om nödvändighetens smak är att rangordnandet av attributet mättande inte skilde sig 

mycket mellan de olika yrkesgrupperna. Det tyder på att ekonomiska medel inte har så stor 

inverkan på vikten av mättande mat. Då de olika utbildningsgrupperna jämfördes syntes en 

större skillnad, vilket kan indikera att smaken för mättande mat är kulturellt betingad. 

 

Allätande och distinktion 

De respondenter vars föräldrar tillhör yrkes- eller utbildningsgrupp 3 visar i denna 

undersökning inga tydliga tecken på specifika kulturella smaker. Däremot var allätandet mer 

representerat bland dessa respondenter. Idag kan det möjligtvis antydas att de högre klasserna 

istället för att utveckla nya smakpreferenser, vilket Öygard (2000) hävdar i sin studie, breddar 

sitt kulturella spektrum på ett sätt som hindrar de lägre sociala klasserna att följa med i 

utvecklingen. Det kan diskuteras om det sociala rummets elitgrupper idag kan monopolisera 

viss mat, som Curet & Pestle (2010) påstår att de en gång gjort. Att det mesta blivit 

tillgängligt för alla kan ha bidragit till att distinktion numera sker genom en bred konsumtion. 

Ett brett konsumtionsbeteende och inte specifika livsmedel kan vara det som idag är 

monopoliserat av samhällets högre klasser.  

 

Med undantag för den kulturella och den kulinariska allätaren äter den musikaliska allätaren 

flest typer av mat bland respondentgrupperna. Det kan styrka Conners (2008) studie som även 

den pekar på att musikaliska allätare konsumerar ett bredare spektrum av mat än både snobbar 

och den breda massan. Det verkar som de respondenter som konsumerar brett inom en viss 

kulturgren, speciellt inom musik, även uppvisar ett intresse för kultur i allmänhet.  

 

Skillnader i musikkonsumtion 

Resultaten ger en indikation på att musikkonsumtion kan vara ett bättre instrument än 

matkonsumtion när det gäller att identifiera olika sociala klasser, vilket även andra forskare 

belyser (Chan & Goldthorpe, 2006; Bourdieu, 2000). De musikaliska allätarna konsumerar 

kultur i högre grad än de kulinariska allätarna. De besöker fler konserter och går mer på 

restaurang, vilket skulle kunna styrka Sullivan och Katz-Gerros (2006) studie som visar på att 
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allätarna aktivt deltar i kulturen. Den musikaliska allätaren är dessutom oftare en kulturell 

allätare än den kulinariska allätaren. 

 

Chan och Goldthorpe (2006) menade i sin studie att de som lyssnar på flera olika musikgenrer 

får hög status i samhället och att de som lyssnar på ett fåtal genrer får låg status. De flesta 

respondenter i undersökningen som tillhör den musikaliska allätargruppen har föräldrar med 

hög utbildning eller högstatusyrken. Om status är en faktor i den sociala klasskonstruktionen, 

såsom Bourdieu (2000) menade, kan det ses som ett tecken på att samhällsklass går i arv. När 

respondentens föräldrars utbildningsgrad tas i beaktande för uppskattandet av klassisk musik 

syns dock inga märkbara skillnader. Det motsäger i viss mån DiMaggio och Useem (1978) 

vilka menade att konsumtionen av finkultur kommer variera tydligt mellan klasserna, om 

samhällsklass är något som ärvs. Undersökningen kan ge en indikation om att klasshierarki 

inte längre är något som begränsar tillgång till finkultur, alltså skulle DiMaggio och Useems 

(1978) studie inte längre vara aktuell.  

 

Musikgenrens status 

Uppskattandet av klassisk musik är en av de variabler som skilde sig mest mellan de olika 

respondentgrupperna, speciellt mellan undersökningens olika campus. Respondenterna i 

North och Hargreaves (1999) studie ansåg att de som lyssnar på klassisk musik kommer från 

en högre social klass än de som lyssnar på indie- eller kommersiell popmusik. I 

uppsatsförfattarnas undersökning visade sig återigen föräldrarnas yrkesgrupp vara en tydlig 

indikator på uppskattandet av klassisk musik. De respondenter vars föräldrar tillhör 

yrkesgrupp 3 uppskattar klassisk musik i högre grad än de respondenter vars föräldrar tillhör 

yrkesgrupp 2 och 1, vilket kan anses bekräfta respondenternas uppfattning i North och 

Hargreaves studie. Dock kan det inte anses bekräfta Bourdieus (2000) teorier om att de högre 

klasserna enbart konsumerar finkultur, då flera av de respondenter i uppsatsförfattarnas 

undersökning vars föräldrar tillhör yrkesgrupp 2 och 3 visade sig vara musikaliska allätare. 

 

Country, hiphop och hårdrock benämndes i Brysons (1996) studie som lågstatusgenrer. 

Klassisk musik, samt jazz och blues har ansetts som högstatusgenrer (North & 

Hargreaves,1999; van Eijck, 2001). Resultaten i uppsatsförfattarnas undersökning visar att det 

är större skillnad i konsumtion av högstatusgenrer mellan yrkesgrupperna och mellan 

utbildningsgrupperna. Det kan indikera att dessa genrer fortfarande kan anses vara 
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förknippade med högre social klass. Mindre skillnad syns inom lågstatusgenrerna, men det är 

fortfarande högstatusgrupperna som konsumerar dessa genrer flitigast. Hårdrock är den enda 

genre som konsumeras mer av de respondenter vars föräldrar tillhör yrkesgrupp 1 än de 

respondenter vars föräldrar tillhör de andra yrkesgrupperna. Dessutom konsumerar de 

respondenter vars föräldrar tillhör utbildningsgrupp 1 mer hårdrock än utbildningsgrupp 3. 

Undersökningen styrker därmed hårdrockens sammankoppling med lägre social klass.  

 

Hiphop är den mest populära genren bland de som ansågs ha låg status och även den genre 

som skiljer sig minst mellan respondentgrupperna. Då över hälften av respondenterna 

uppskattar denna genre hoppas uppsatsförfattarna att North och Hargreaves (1999) studie är 

missvisande angående det påstående att ungdomar som lyssnar på hiphop skulle ha 

delinkventa tendenser. I annat fall finns avsevärd risk att större delen av Örebros studenter 

skulle ha en benägenhet att ägna sig åt antisocialt beteende så som handgemäng och graffiti. 

 

Kön och kulturkonsumtion 

Flera forskare menar att kvinnor är kulturella allätare i större utsträckning än män och att de 

dessutom är de största konsumenterna av finkultur (Chan & Goldthorpe, 2007; Conner, 2008). 

Uppsatsförfattarnas undersökning visar något överraskande att män uppskattar både fler 

musikgenrer och fler olika typer av mat jämfört med kvinnor. Dessutom visar undersökningen 

att män lyssnar mer på klassisk musik än vad kvinnor gör. De föreställningar respondenterna i 

North och Hargreaves (1999) studie hade rörande män och kvinnors musikkonsumtion har i 

viss mån besannats i uppsatsförfattarnas undersökning. Det kan tänkas att både musik och mat 

är typer av kultur som i större grad konsumeras av män. Om någon annan typ av kultur, till 

exempel litteratur, skulle använts i undersökningen för att definiera den kulturella allätaren, 

kunde resultatet sett annorlunda ut. 

 

Den kulturella allätaren träder fram 

Respondenter med föräldrar från utbildningsgrupp 2 uppvisar ett större allätande än de vars 

föräldrar tillhör utbildningsgrupp 3. Resultatet avvek från vad tidigare forskning visat, då 

utbildning oftast ses som den mest betydande faktorn för kulturellt allätande. Det kan vara en 

antydan om att dessa individer har vad van Eijck (2001) kallar multikulturellt kapital. Då 

respondentens föräldrar har olika social bakgrund och därför möjligtvis olika kulturella 

preferenser, kan respondenten ha fostrats med att röra sig i vidare kretsar. 
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Thorstein Veblen undersökte livsstilar och definierade klass efter dessa (Veblen, 1899 i 

Conner, 2008). Veblen menade att klass kan bestämmas efter mängden fritid individen har att 

disponera. Idag betyder inte mer fritid högre klass (Linder, 1970, i Sullivan & Katz-Gerro, 

2007) och kanske är det hur fritiden används som identifierar de olika sociala klasserna. De 

kulturella allätarna i undersökningen går mer på konsert och besöker restauranger till högre 

grad än övriga respondentgrupper. Det kan ses som en bekräftelse på Sullivan och Katz-

Gerros (2006) studie som visar att de kulturella allätarna konsumerar mycket och har en bred 

kulturell repertoar.  

 

Peterson och Kern (1996) menade att allätande inte betyder att allt uppskattas urskillningslöst 

utan att det finns en öppenhet till att uppskatta allt. Resultatet av uppsatsförfattarnas 

undersökning indikerar att allätarna har en öppenhet att uppskatta de flesta genrer, vilket visas 

genom att ingen av de musikaliska lågstatusgenrerna ratades. Även country som är den minst 

populära av musikgenrerna uppskattades av nästan hälften av de kulturella allätarna. Hårdrock 

som är den genre som är mest förknippad med lägre social klass uppskattas också av 

majoriteten av de kulturella allätarna. Det tycks som om Brysons (1996) tes om systematiska 

ogillandet av de genrer som förknippas med en lägre utbildningsnivå inte förekommer i denna 

undersökning. Det kan dock tänkas att hårdrock, country och hiphop inte nedvärderas på 

samma sätt i Sverige som i USA där Brysons undersökning ägde rum. Antingen för att det 

svenska samhället inte är lika stratifierat som det amerikanska eller för att dessa genrer bland 

svenska ungdomar inte förknippas med låg status.  

 

Att den kulturella allätaren använder sitt allätarbeteende för att utesluta vissa klasser har 

ifrågasatts av Warde m.fl. (2007). Även Chan och Goldthorpe (2006) anser att kulturell smak 

och konsumtion börjar förlora sin betydelse som social vattendelare. Warde m.fl. (2007)  

menar även att existensen av en typisk allätare går att ifrågasätta. De kulturella allätarna i 

uppsatsförfattarnas studie kommer oftast från hem där föräldrarna har olika utbildnings och 

yrkesnivå. Ingen av de kulturella allätarna har två föräldrar med både hög utbildning och 

högstatusyrken. De har inte heller föräldrar med låg utbildning och lågstatusyrken. Då 

uppsatsförfattarnas undersökning visar att allätaren kommer från en diversifierad bakgrund 

och inte från något typiskt överklasshem kan Wardes m.fl. (2007) tes om att det inte finns 

någon definierbar allätare styrkas. 
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Metod- och materialdiskussion 

I metod- och materialdiskussionen presenteras de problem som uppstått under 

arbetsprocessen. Vidare diskuteras de källor som använts till den teoretiska bakgrunden. 

 

Metoddiskussion  

Urvalet i undersökningen kan anses vara snävt. Att endast studenter vid Örebro Universitet 

deltog i undersökningen kan ha bidragit till ett något ensidigt resultat. Då respondentens 

föräldrars yrkesstatus och utbildningsnivå har använts för klassificering har dock olika sociala 

bakgrunder blivit representerade. På campus Grythyttan är de flesta program måltidsinriktade 

vilket kan bidra till ett vinklat resultat. Därför utfördes även en undersökning vid campus 

Örebro vilket borde kunna väga upp resultaten. Tanken var först att undersöka 

musikskolestudenter men problem uppstod vid materialinsamlingen. För att säkerställa data 

blev undersökningsgruppen istället kriminologistudenter. Det visade sig vara för liten 

spridning i ålder bland respondenterna för att det skulle bli en intressant variabel att diskutera. 

Rentfrow och Goslings (2006) studie pekar på att musik har en mycket större betydelse i unga 

människors liv och att betydelsen minskar med åldern. Därför eftersöktes främst unga 

individer, men optimalt hade varit att även kunna se på skillnad mellan äldre och yngre 

respondenter 

 

Enkätens utformning 

Musikgenrerna i enkäten valdes dels utifrån bakgrundsartiklarnas olika uppdelningar och dels 

utifrån vad uppsatsförfattarna ansåg som aktuella och allmänt igenkännbara musikstilar. 

Eftersom få av respondenterna utnyttjade möjligheten att fylla i ytterligare genrer verkar det 

som om de mest populära genrerna var representerade.  

 

Om en kulturell allätare definieras som någon som både uppskattar finkultur och 

populärkultur kan enkätens fråga angående vad som äts en gång i månaden sakna en 

finkulturell genre. Då en månad är en rätt snäv tidsram är frågan hur många studenter som 

skulle kryssa i exempelvis ett fine dining-alternativ. Ett sådant alternativ skulle även kunna 

anses för lockande för elever vid campus Grythyttan att fylla i, då två av tre utbildningar i 

Grythyttan lägger stort fokus kring fine dining-begreppet. Det kan även diskuteras hur 

vedertaget detta begrepp är utanför en sådan kulinarisk miljö som campus Grythyttan. Det 
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finns en risk att studenterna vid campus Örebro skulle ha en helt annan definition av vad fine 

dining innebär. 

 

När det gäller frågan om antal middagar på restaurang per halvår syntes en remarkabel 

spridning av antal besök. Vissa respondenter angav att de inte ätit middag på restaurang det 

senaste halvåret medan andra påstod att de gick på restaurang 40 gånger under samma 

tidsperiod. Det finns en risk att vissa respondenter inte uppfattat frågan korrekt, och till 

exempel innefattat besök på lunchrestaurang. Frågan kan också ha lockat studenterna på 

Campus Grythyttan att ange en högre siffra än den egentliga. Då 30 % av studenterna i 

Grythyttan och 47 % av studenterna i Örebro varit på konsert det senaste halvåret kan det 

misstänkas att det är ett resultat av tillgång. Därför borde samma omständighet även gälla 

restaurangbesök. Här kan det antas att studenterna i Grythyttan, trots specialintresse, inte 

borde besöka restauranger så pass mycket mer än studenterna i Örebro. Wright, Nancarrow 

och Kwok (2001) menar att det finns en skillnad mellan individens verkliga smak och den 

smak hon vill uppvisa. Det skulle kunna vara fallet bland studenterna i Gryhyttan. Över 50 % 

av dessa studenter uppger att de uppskattar klassisk musik, vilket kan jämföras med 

respondenterna vid campus Örebro där motsvarande siffra är 17 %. 

 

Respondenterna fick i en senare fråga rangordna olika livsmedelsattribut inbördes med 

siffrorna 1-6, där 1 var viktigast och 6 var minst viktig. Siffrorna spegelvändes efter att 

enkäten samlats in då resultatet skulle bli tydligare att utläsa. Det krävdes en avgränsning för 

vilka attribut som skulle inkluderas i frågan. Uppsatsförfattarna valde att utgå från attributen i 

Öygards (2000) studie. Öygard använde sig av attributen mättande, billigt, traditionellt, 

hälsosamt och exotiskt. Då Öygards studie är tolv år gammal kändes inte attributen helt 

relevanta. För att aktualisera alternativen byttes traditionellt och exotiskt ut mot 

rättvisemärkt/miljömärkt samt närproducerat. Dessutom adderades smak som ännu ett attribut.  

 

Tre av alternativen, nyttigt, rättvisemärkt/miljömärkt och närproducerat skulle indikera högre 

social klass. Smak, billigt och mättande skulle indikera lägre social klass. Smak blev inte en 

fungerande indikator då samtliga respondenter rangordnade smak väldigt högt. Attributet 

nyttigt rangordnades högt av både yrkes- och utbildningsgrupp 1, vilket var oväntat. Nyttigt 

kan alltså i denna undersökning indikera lägre social status. Mättande rangordnades högt av 
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samtliga respondenter, därför kan alternativen rättvisemärkt/miljömärkt och närproducerat ses 

som de tydligaste indikatorerna på högre social klass. 

 

Två av frågorna i enkäten togs inte i beaktande i arbetets resultatdel. Både svaren som rörde 

vegetarianism och vegansim samt svaren på den demografiska frågan om ålder visade sig ha 

för liten spridning för att resultaten skulle bedömas som intressanta. Undersökningen 

omfattade betydligt fler kvinnor än män, vilket dock inte kan anses helt missvisande då det 

verkar finnas en tendens till majoritet av kvinnor på landets universitet. 

 

Etiska överväganden 

Ett etiskt dilemma påträffades när det skulle beslutas huruvida respondenterna öppet skulle 

informeras om klassaspekten i enkäten. Då klass kan vara ett känsligt ämne kan 

respondenterna, om de görs medvetna om det, försöka uppvisa en klass de vill tillhöra istället 

för den klass de egentligen tillhör. Efter överläggande beslutades att inte informera 

respondenterna om detta då deras svar till för stor grad ansågs kunna påverkas.  

 

Materialdiskussion 

Det fanns till en början ingen tanke att utforska allätarbegreppet utan det dök upp under 

artikelsökningarna. Allätarbegreppet bedömdes som en ny intressant infallsvinkel i den 

sociologiska kulturforskningen och ansågs högst relevant för uppsatsen. Det var vissa 

problem att hitta artiklar som behandlade ett samband mellan mat och musik. De flesta studier 

som rörde kulturellt allätande har främst handlat om musikkonsumtion och annan 

kulturkonsumtion. Mat ansågs av uppsatsförfattarna vara en del av den kulturella floran och 

artiklarna som behandlade den kulturella allätaren ansågs därför vara relevant 

bakgrundsinformation. 

 

Artiklarna kan anses något ensidiga då de sociologiska forskarna i flera fall refererar till 

varandras artiklar. Det kan vara ett resultat av en numerärt begränsad forskargrupp eller att det 

helt enkelt är de ledande forskarna inom ämnet. Trots nya teorier kring kulturell konsumtion 

som social distinktion är Bourdieus teorier fortfarande relevanta. I stort sett samtliga artiklar 

som använts i uppsatsen refererar till Bourdieu. Det är också en av anledningarna till varför 

Bourdieu behandlats så pass ingående i bakgrunden. Något som bör nämnas är att artiklarnas 
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ålder också skiljer sig markant. Som exempel kan Brysons (1996) artikel Anything but heavy 

metal nämnas. Idag är knappast hiphop och hårdrock lika starkt förknippat med kriminellt 

beteende som när artikeln skrevs, vilket kan göra att synen på mat- och musikpreferenser i 

vissa artiklar kan kännas förlegade. 

 

Slutsats 

Det finns ett samband mellan musikpreferenser, matvanor och samhällsklass. Individer vars 

föräldrar har högre utbildningsnivå eller yrkesstatus konsumerar kultur, i detta fall både mat 

och musik, på ett bredare plan jämfört med de individer vars föräldrar har lägre 

utbildningsnivå eller yrkesstatus.  

 

Bred kulturkonsumtion kan indikera att individen är en så kallad kulturell allätare. De 

kulturella allätarna kommer från en diversifierad bakgrund där föräldrarna har olika yrkes- 

och utbildningsnivå. Musikkonsumtion är i denna studie en bättre indikator än matkonsumtion 

för att identifiera den kulturella allätaren eftersom en större del av de musikaliska allätarna 

visade sig vara kulturella allätare. 

 

Konsumtionen av finkultur skiljer inte längre klasserna åt, då klassisk musik uppskattades i 

samma grad av oberoende av föräldrarnas utbildning. Mycket tyder alltså på att Pierre 

Bourdieus homologa kulturkonsumtionsteori inte längre stämmer. Estetisk smak är dock 

fortfarande en statusmarkör men idag är det allätandet, och inte konsumtionen av finkultur, 

som är det främsta medlet till distinktion. 

 

 

Förslag på vidare forskning 

Inte mycket forskning har gjorts om allätarfenomenet i Sverige men denna undersökning visar 

att det är ett område som är värt att vidare studera. För att få ett mer varierat resultat kan en 

liknande enkät som använts i denna uppsats användas för att undersöka en större grupp 

slumpmässigt utvalda människor. Eventuellt kan intervjuer även tillämpas som metod för att 

bättre ta reda på vad för slags beteende allätandet egentligen är. Uppsatsförfattarna har endast 

undersökt två delar av kulturen, musik- och matkonsumtion. Genom att inkludera annan 



36 

 

kulturell konsumtion som till exempel konst eller litteratur kan bilden av exakt vilka som är 

de egentliga kulturella allätarna nyanseras.  
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Källor och eget material 
 

Enkätsvar  

Enkätsvar från uppsatsens 122 respondenter förvaras hos en av uppsatsens författare Andreas 

Båtsman, Sjögatan 4 I, 712 60, Grythyttan. 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 1 

 
ENKÄT OM MAT OCH MUSIK 

 

 Vilka av följande musikgenrer uppskattar du? Gör ett eller flera kryss. 
 

Klassisk musik □  Jazz □ 

 

Rock/Pop □   RnB/Hiphop □ 

 

Indie/alternativ □  Elektronisk musik □ 

 

Country □   Hårdrock □ 

 

Blues □   Funk □ 

 

Världsmusik □  Punk □ 

 

 

Om annat, i så fall vad (en eller flera genrer)?_______________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Hur många gånger har du varit på konsert det senaste halvåret?________ 

 
Vad var det för slags konsert (artist och genre)?_____________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
 

 

Vad av följande äter du någon gång i månaden eller oftare? Gör ett eller 

flera kryss. 
 

Svensk husmanskost □  Snabbmat □ 

 

Asiatiskt □   Italienskt □ 

 

Inälvsmat □   Sushi □ 

 

Afrikansk mat □  Indisk □ 

 

Vegetariskt □  Fryst färdigmat □ 

 



 

Om annat, i så fall vad? (ett eller flera alternativ)____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Hur många gånger har du ätit middag på restaurang (ej snabbmats-

restaurang) det senaste halvåret?___________________________________ 

 

 

Är du vegetarian eller vegan? 

Ja □ 

Nej □ 

 

 

Vad är viktigast för dig i en vardagsmåltid? Rangordna alternativen 

inbördes från 1- 6 där 1 är viktigast och 6 minst viktigt. 
 

Nyttigt____ 

Smak____ 

Mättande____ 

Rättvisemärkt/miljömärkt____ 

Närproducerat____ 

Billigt____ 

 

 

Ålder    Kön  

18-25 □    Man □   

26-32  □    Kvinna □ 

33 eller över □    

 

Dina föräldrars yrken?  

 

Mor________________________________________________________________________ 

  

Far________________________________________________________________________ 

 

Dina föräldrars utbildning?  
 

Mor          Far 

Grundskola □   Grundskola □ 

Gymnasium □   Gymnasium □ 

Högskola/Universitet □   Högskola/Universitet □ 
  



 

  Bilaga 2  

Fråga Motivering 

1. Vilka av följande genrer 
uppskattar du? 

Denna fråga hade tolv musikgenrer som svarsalternativ men det 
fanns även en möjlighet för respondenten att fylla i genrer som 
eventuellt saknades bland dessa förslag. Det fanns ingen gräns 
för hur många alternativ som kan fyllas i. När respondenten själv 
fyller i genre finns risk att den till stor grad överensstämmer 
med de färdiga svarsalternativen. Därför gjordes en förenkling 
vid analysen – till exempel om respondenten skrev opera men 
redan hade kryssat i klassisk musik räknades det som en genre. 
Ju fler alternativ respondenten kryssade för desto större chans 
var det att respondenten var en kulturell allätare. 
Uppskattandet av klassisk musik bedömdes för sig då 
bakgrundsteorin visade på att klassisk musik ofta är en indikator 
på högre social klass. 

2. Hur många gånger har 
du varit på konsert det 
senaste halvåret? 

Frågan syftade till att ta reda på det fanns några skillnader 
mellan klasserna vad gäller deltagandet i kulturella aktiviteter.  

3. Vad av följande äter du 
regelbundet?  

 

Utformningen på denna fråga liknade fråga 1. Om respondenten 
fyller i många svarsalternativ är det troligt att det rör sig om en 
allätare. Syftet var att undersöka om samma respondenter 
visade upp tecken till att vara både musikaliska allätare och 
kulinariska allätare. 

 

4. Hur många gånger har 
du ätit middag på 
restaurang (ej snabbmat) 
det senaste halvåret? 
 

Likt fråga 2 syftade denna fråga till att ta reda på det fanns några 
skillnader mellan klasserna vad gäller deltagandet i kulturella 
aktiviteter.  

5. Är du vegetarian eller 
vegan?  
 

Vegetarianism eller veganism kan begränsa individers matval. 
Respondenter som är vegetarianer eller veganer skulle kunna 
kryssa i få matgenrer men ändå tillhöra allätarna. Denna grupp 
skulle även kunna besöka restauranger i mindre utsträckning då 
få restauranger riktar sig till just den målgruppen. 
 

6. Vad är viktigast för dig i 
en vardagsmåltid? 
Rangordna alternativen 
inbördes från ett till 1-6 
där 1 är viktigast och 6 
minst viktigt. 
 

Om alternativen nyttigt, rättvisemärkt/miljömärkt eller 
närproducerat rangordnades högt sågs det som ett tecken på 
individen tillhörde högre social klass. Om alternativen smak, 
mättande eller billigt rangordnas högt sågs det som ett tecken 
på lägre social klass.  
 

7. Demografiska frågor. 
Ålder, kön, respondentens 
föräldrars yrken samt 
respondentens föräldrars 
utbildning. 
 

Ålder var indelat i tre svarskategorier: 18-25 år, 26-32 år och 33 
år eller över. Ålder anses betydande för musikkonsumtion då det 
visat sig att musikens betydelse för individen avtar desto äldre 
individen blir. Kön var med för att se om det är någon skillnad på 
kvinnors och mäns kulturkonsumtion. Föräldrars yrke och 
utbildning fanns med för att kunna bedöma vilken social klass 
respondenten ansågs tillhöra. 


