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     Sammendrag 
I tidligere studier av kulturelt konsum har det fremkommet en sammenheng mellom et sosialt 

og kulturelt hierarki. Denne sammenhengen kommer til syne ved at personene sin smak 

systematisk fordeler seg på bakgrunn av klassetilhørighet. I denne oppgaven har jeg ved hjelp 

av lineær regresjonsanalyse undersøkt om det norske konsumet følger en fordeling som kan 

sies å være preget av homologi, individualisering eller et omnivore-univore teorien. Gjennom 

oppgaven har jeg til hensikt å undersøke hvilke av de tre teoriene som kan forklare det norske 

konsumet i perioden 1991 og frem til 2012.  

Jeg har valgt å undersøke forholdet mellom klasse og kultur med utgangspunkt i et 

høykulturelt og et lavkulturelt konsumhierarki. Konsumentene som deltar i aktiviteter 

innenfor de to hierarkiene kan tenkes å ha ulik klasseposisjon. For å skape et bredt kulturelt 

mål, har jeg valgt å ta utgangspunkt i seks kulturelle domener – musikk, scenekunst, kunst, 

litteratur, fjernsyn og radio. Hvert domene består av aktiviteter som den tidligere forskningen 

har vist at kan klassifiseres som høy- og lavkultur. Personene sin klassetilhørighet 

operasjonaliseres ved hjelp av en kombinert klassemodell utviklet ved Universitet i Oslo. 

Modellen omtales som ORDC-skjemaet og gjør det mulig å skape større nyanser enn hva 

tidligere studier har kunnet, ettersom personer klassifiseres på bakgrunn av både 

kapitalmengde og kapitaltype. 

For det første har jeg undersøkt om de to konsumhierarkiene fordeler seg systematisk på 

bakgrunn av klasseposisjon. En slik fordeling tar utgangspunkt i at personer som besitter en 

stor kapitalmengde og en spesiell kapitalsammensetning, deltar i flere høykulturelle 

aktiviteter og færre lavkulturelle aktiviteter enn de øvrige klassene. En slik fordeling omtales 

som homologiteorien. I analysene har jeg vist at det finnes tendenser til et slikt mønster 

innenfor høykultur, men ikke lavkultur. De empiriske resultatene gav derfor delvis støtte til et 

mønster, men det samlede konsumet kan ikke sies å følge en annen fordeling.    

For det andre har jeg undersøkt om det kulturelle konsumet er fritt for systematisk 

sammenheng fra klasse. Ifølge individualiseringsteorien kan det antas at sammenhengen 

mellom klasse og kulturelt konsum har forsvunnet som følge av et epokeskifte. Om teorien 

kan forklare det norske konsumet, bedømmes på bakgrunn av om klasse har en effekt på 

konsumet eller ikke. I den tidligere forskningen har teorien oppnådd liten empirisk støtte. I 

mine analyser finner jeg en sammenheng mellom konsum og klasse innenfor det høykulturelle 
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konsumhierarkiet. Med utgangspunkt i teorien sin kjerne, og en forventning om at klasse ikke 

har en strukturerende effekt på konsumet, kan ikke teorien forklare sammenhengen mellom et 

sosialt og kulturelt hierarki i Norge. At teorien ikke kan forklare det norske konsumet gis 

støtte i sensitivitetsanalyser av mangfoldet i konsumet og separate analyser av kulturelle 

domener.   

Den tredje mulige sammenhengen mellom konsum og klasse tar utgangspunkt i forskjellene 

mellom et mangfoldig og et ensidig konsum. Et bredt kulturelt konsum er vanlig hos 

overklassen, mens et ensidig konsum er vanlig hos arbeiderklassen. Med utgangspunkt i et 

skille mellom et omnivore (mangfoldig) og et univore (ensidig) konsum er det forventet en 

sammenheng mellom klasse og konsum. Det har med andre ord vokst frem en ny relasjon 

mellom klasse og konsum, der det gamle skille mellom overklassen kontra arbeiderklassen er 

for gammeldags til å kunne beskrive det antatte sammenhengen. Resultatet ble gitt videre 

støtte i en analyse basert på et samlemål av alle de kulturelle aktivitetene. Avslutningsvis viste 

sensitivitetsanalysene at overklassen deltar i et stort antall høy- og lavkulturelle aktiviteter 

innenfor domenene musikk og scenekunst. Teorien gis desidert mest støtte, noe som er i tråd 

med den internasjonale forskningen.  

Oppgaven hadde til hensikt å vise hvordan konsumet hadde utviklet seg i perioden 1991 og 

frem til 2012. Dette gjøres ved hjelp av et samspill mellom klasse og tid. Et fåtall studier har 

undersøkt konsumendringer over tid, og kun et mindretall benytter et tidsrom på over 20-år. 

Det ble antatt at det var behov for å undersøke konsumet over et lengre tidsrom siden dette 

ifølge homologiteorien har sammenheng med praksisen er kroppsliggjort og innenfor 

individualiseringsteorien som tilsier et epokeskifte. Selv om jeg benyttet et langt tidsrom var 

det ikke mulig å finne endringer i konsumet. Jeg har derfor konkludert med at det norske 

konsumet har forholdt seg stabilt i hele perioden. Jeg er inne på at denne stabiliteten har 

sammenheng med at Norge er en av de nordiske velferdsstatene, og betydning av klasse er av 

mindre relevans.  

Hovedfunnene i oppgaven indikerer at klasse har en effekt på det kulturelle konsumet, men 

den systematiske fordelingen er ikke så sterk som homologiteorien antar. Det er med andre 

ord ikke et en-til-en forhold. Hovedsakelig finnes det forskjeller mellom de som innehar et 

mangfoldig og ensidig konsum. Det ble avslutningsvis konkludert med at resultatene stemmer 

overens med omnivore-univore-teorien, og at mine resultater skriver seg inn i den 

eksisterende forskningen på en god måte.  
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    1. Innledning 

Tidligere analyser av sammenhengen mellom et sosialt og et kulturelt hierarki har vist at 

klasse har en strukturerende effekt på livsstil (Bourdieu 1984; Peterson & Simkus 1992; 

Peterson & Kern 1996). Sammenhengen mellom et kulturelt og et sosialt hierarki kan 

forklares ved hjelp av ulike teorier som forutsetter ulike former for sammenheng. Den første 

teorien omtales som homologiteorien, og antar at det finnes et en-til-en forhold mellom et 

kulturelt og sosialt hierarki. Den andre teorien omtales som individualiseringsteorien og antar 

at det kulturelle hierarkiet er fritt for systematisk sammenheng fra klasse. Den tredje teorien 

antar at konsumet kan forklares gjennom et nytt relasjonsforhold. Perspektivet tar 

utgangspunkt i at det tradisjonelle skille mellom elitene og massene har forsvunnet og blitt 

erstattet med et skille mellom et mangfoldig (omnivore) og ensidig (univore) konsum. 

Nasjonalt og internasjonalt har det vært uenighet rundt hvilke av de tre teorien som best er i 

stand til å forklare det kulturelle konsumet, der flere studier viser til motstridende resultater. 

Det er derfor behov for flere studier som kan avdekke hvilke av de tre teoriene som i størst 

grad kan forklare det helhetlige konsumet.  

I denne oppgaven vil jeg undersøke hvordan kulturelt konsum fordeler seg etter klasse i 

Norge i perioden 1991 og frem til 2012. Den kulturelle fordelingen tar utgangspunkt i et bredt 

kulturmål, noe som anbefales i tidligere studier. Det kulturelle konsumet undersøkes gjennom 

separate analyser av et høy- og lavkulturelt konsumhierarki. En slik tilnærming har mindre 

grad blitt brukt i den tidligere forskningen som stort sett legger vekt på separate domener.  

Analysene vil føre frem til en separat vurdering av de tre teorien. Jeg formulerer følgende 

forskningsspørsmål: 

Hvilken sammenheng er det mellom klasseposisjon og kulturelt konsum i 

Norge? Hvordan har sammenhengen utviklet seg i perioden 1991og frem til 

2012?  

Begrepene om «kultur» og «konsum» danner fundamentet i denne oppgaven, men siden de 

ikke er intuitivt forståelig er det nødvendig med en definisjon. I oppgaven vil begrepene 

oppfattes som praksiser og ideer tilknyttet ulike aktiviteter. Praksisen danner grunnlag for 

klassifisering på bakgrunn av noen tenkte kvalitetskriterier, men har ikke til hensikt å beskrive 

de lavere klassene sitt konsum på en negativ måte, ved å skille mellom høykultur og 
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lavkultur. Eksempler på aktiviteter som inngår i et høykulturelt konsum er opera, kunst og 

litteratur, mens lavkulturelle aktiviteter blant annet er country musikk, radio eller fjernsyn. 

For å kartlegge sammenhengen er det ønskelig å bygge videre på tidligere studier og 

metodiske tilnærminger. Undersøkelser av sammenhengen mellom et kulturelt og sosialt 

hierarki har vært populært de siste 30-årene, noe som har ført frem til en omfattende og 

sprikende forskningslitteratur. Studier av kulturelt konsum har vært spesielt populært i 

England og Nederland og det kan pekes på at den økte oppmerksomheten kommer som følge 

av en «kulturell vending» innenfor klasseforskningen (Atkinson 2010:9-10). Den kulturelle 

vendingen har ført til at forskningen etter klasse har blitt mer oppsplittet og små kulturelle 

forholdet, som tidligere har blitt ansett som ubetydelig, blir undersøkt (Atkinson 2010:9-10). 

Populariteten tilknyttet kulturelt konsum har vært størst internasjonalt og jeg har observert at 

et lite antall norske studier har tatt utgangspunkt i å forklare forholdet mellom klasse og 

konsum ved hjelp av de tre teoriene. Fra mitt ståsted er det mye som tyder på at studier av 

kulturelle sammenhenger er et underutviklet felt i den norske forskningen.  

Målsettingen med denne studien har vært å utvide vår kunnskap om sammenhengen mellom 

et sosialt og kulturelt hierarki. Det har blitt oppdaget en rekke ankepunkter ved tidligere 

studier, som jeg i denne oppgaven vil forsøke å løse. For det første, har tidligere studier tatt 

utgangspunkt i at omnivore-univore teorien har vært best i stand til å forklare et moderne 

konsum. Dette til tross for at homologiteorien, individualiseringsteorien og omnivore-univore 

teorien ikke har blitt undersøkt samlet i de fleste land. Ved å behandle de tre teoriene under ett 

bidrar jeg til å drive forskningen fremover og trekke inn individualiseringsteorien som et 

forholdsvis nytt perspektiv i forskningen. 

 

For å utvide vår kunnskap om kulturelt konsum har jeg tatt hensyn til at det burde konstrueres 

et bredt kulturelt mål, slik som foreslått i artiklene til Van Rees, Vermunt & Verboord (1999) 

og Lopez-Sintas og Garcia-Alvarez (2002). Et slikt mål består av ulike kulturuttrykk fordelt 

på flere kulturelle domener. Datamaterialet jeg har tilgang til er omfangsrikt og gjør det mulig 

å konstruere et mål, bestående av kulturell praksis, som går på tvers av ulike kulturelle 

domener. Det er ikke nødvendig å fokusere utelukkende på musikk (Bryson 1996,1997; Van 

Eijck 2001; Chan & Goldthorpe 2007;Coulangen & Lemel 2007) eller litteratur (Van Rees 

m.fl 1999; Torche 2007), slik tidligere studier har vist tendenser til. 
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Det andre målet med denne studien var å knytte et sterkere bånd mellom forskning på 

kulturell og sosial lagdeling. En studie av kultur kan bidra til å forklare hvordan sosiale 

strukturer opprettholdes, ved at kultur fungerer like strukturerende på personer som økonomi. 

Å koble forskning på kultur og klasse kan altså medføre at vi klarer å gi en bedre beskrivelse 

av samfunnet enn hva som har vært mulig tidligere. Dette gjelder spesielt dersom de to 

målene kobles sammen og det kulturelle konsumet undersøkes på tvers av ulike teoretiske 

retninger. Ved å undersøke hvilken fordeling det kulturelle konsumet følger på bakgrunn av 

klasse, vil det være mulig å si noe om personer som er kulturelt ressurssterke og kulturelt 

ressurs svake og hvordan disse kobles til strukturen.  

 

I dette innledende kapittelet har det blitt nevnt at oppgaven tar sikte på å undersøke hvilke av 

de tre teoriene som i størst grad kan forklare det norske kulturelle konsumet, før det ble gitt en 

gjennomgang av det sentrale forskningsspørsmålet som skal undersøkes. Videre ble det 

oppstilt to hovedmål som studien har til hensikt å besvare, der begge målene vil bidra til å 

utvide kunnskapen rundt sammenhengen mellom et kulturelt og sosialt hierarki. Det kulturelle 

hierarkiet har blitt undersøkt ved hjelp av ulike modeller for hierarkisering og det er her denne 

studien mener at den største svakheten ved den tidligere forskning befinner seg. En 

redegjørelse for hvordan klassemodellen som benyttes i denne studien skiller seg fra tidligere 

tilnærminger vil derfor gjennomgås i neste delkapittel.  Videre i dette introduksjonskapitelet 

vil det gis en redegjørelse av studiens samfunnsmessige relevans, før det blir gitt en 

presentasjon av oppgavens overordnede struktur. I kapittel to vil det gis en gjennomgang av 

de tre teoriene, før det gis en presentasjon av hvilke resultater den tidligere forskningen har 

kommet frem til. Det vil avslutningsvis bli utledet seks hypoteser på bakgrunn av teori og 

tidligere forskning som undersøkes i analysekapittelet. I kapittel 3 gis en kort gjennomgang av 

den metodiske tilnærmingen før analyseresultatene presenteres i kapittel 4. I kapittel 5 

gjennomgår jeg noen sensitivitetsanalyser før jeg avslutningsvis vil det bli gitt en konklusjon 

rundt hvilke av de tre teoriene som best kan forklare det norske konsumet og en gjennomgang 

av svakheter ved studien.  
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1.1   Behandling av sosial lagdeling 

Som nevnt tidligere anser jeg måten klasse har blitt konseptualisert på som den største 

svakheten ved den tidligere forskningen. Dette gjelder blant annet i studier som undersøker 

omnivore-univore teorien. Studiene, som er en kritikk av homologiteorien, tilsier at det vokst 

frem en ny konsumrelasjon. Jeg mener at dette har sammenheng med at klassemodellene er 

utilstrekkelige, og de ikke benytter et skille mellom kapitalmengde og kapitaltype. Jeg er 

skeptisk til om slike studier kan ansees som en kritikk når de ikke følger det teoretiske 

rammeverket.  

Tak Wing Chan og John Goldthorpe (2005, 2007a, 2007b, 2007c, 2010) har undersøkt de tre 

teoriene ved hjelp av et statushierarki fremfor et klassehierarki og mener at en slik tilnærming 

vil være mer korrekt. Max Webers (2000) skille mellom klasse og status blir gjennomgått i 

alle grunnkurs i sosiologi, og jeg er enig i at statusbegrepet har en viss aktualitet. Problemet 

med statusmodellen er at den bygger på mange av de samme forklaringsfaktorene som klasse, 

og en kan derfor undres på om begrepet har blitt konseptualisert på riktig måte. 

Statusmodellen kan muligens påvise en spesifikk sammenheng, men denne sammenhengen 

kan forsvinne ved bruk av en klassemodell. Jeg er av den oppfatning at bruken av 

statusmodellen vil gi ganske like resultater som bruken av en klassemodell og jeg stiller meg 

skeptisk til om Chan og Goldthorpe sin modell får frem forskjellene mellom klasse og status i 

stor nok grad. Når det er sagt, så er modellen detaljert og benyttes i et stort antall studier. 

Videre i oppgaven vil jeg for ordensskyld holde meg unna den stadig tilbakevendende 

debatten om klasse eller status er best egnet til å forklare kulturelle sammenhenger. 

Bourdieu (1984) benyttet korrespondanseanalyse til å undersøke hvordan personenes 

kapitalmengde og kapitaltype påvirket konsumet. En kombinert klassemodell basert på flere 

faktorer skaper en bedre klassifisering enn enkle dikotomier og kategoriske modeller kun 

basert på utdanning eller yrkesposisjon. Til tross for at idealet burde være å benytte 

kombinerte modeller, har jeg observert at slike i liten grad har blitt benyttet i undersøkelser av 

individualiseringsteorien og omnivore-univore teoriene. Et unntak er selvsagt statusmodellen 

til Chan og Goldthorpe. Statusmodellen er i større grad differensiert, men forutsetter at det 

finnes et statushierarki og ikke et klassehierarki. Selv om modellens gyldighet har blitt påvist 

i Norge (Chan, Birkelund, Aas & Wiborg 2011), tar ikke modellen utgangspunkt i Bourdieus 

eget rammeverk, og det vil derfor være stor usikkerhet knyttet til om modellen er konstruert 
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på en slik måte at den kan fange opp en homologisammenheng. Mønsteret Bourdieu (1984) 

selv peker på, ble oppdaget ved å undersøke klasse.  

I et forsøk på å forklare sammenhengen på en bedre måte, har jeg valgt å ta utgangspunkt i en 

kombinert klassemodell som ingen studier har benyttet i et forsøk på å undersøke forholdet 

mellom konsum og klasse. Ved å benytte Pierre Bourdieus teori om det sosiale rommet som 

en verktøykasse, har jeg konstruert en modell som tillater et akseskille mellom kapitalmengde 

og kapitaltype. Klassemodellen gjør det mulig å skape flere nyanser enn hva tidligere 

modeller har vært i stand til, og har av den grunn tatt utgangspunkt i populasjonsdata. Selv om 

modellen har blitt konstruert for bruk på populasjonsdata, benytter denne studien et såpass 

omfangsrikt datamateriale at klassemodellen kan konstrueres på en tilfredsstillende måte. 

Modellen har blitt utviklet ved Universitet i Oslo og The Oslo Register Data Classification 

(heretter kalt ORDC-skjemaet (Hansen, Andersen, Flemmen og Ljunggren 2013:25)). 

En fordel ved klassemodellen er at den følger samme rammeverket som homologiteorien, 

men gjør det mulig å benytte statistiske metoder som er i tråd med individualiseringsteorien 

og omnivore-univore-teorien. Ved å benytte en modell som i større grad er i tråd med alle 

rammeverkene, er mitt ønske å tilby en større grad av nyanser enn hva tidligere studier har 

kunnet. Det er så vidt meg bekjent, ingen tidligere studier av individualiseringsteorien eller 

omnivore-univore-teorien som har kunnet undersøke forskjeller innad i samme klasse. Dette 

er en mulighet når ORDC-skjemaet.  
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1.2 Kulturelle forskjeller i Norge? Oppgavens   

samfunnsmessige relevans 

Sosial ulikhet er et viktig og interessant fenomen å studere av flere grunner. For å vise at 

kulturell lagdeling eksisterer og har betydning i det norske samfunnet, vil jeg trekke frem 

noen tiltak som har blitt iverksatt fra myndighetenes side, og noen argumenter som omhandler 

betydningen av å kartlegge kulturell ulikhet. 

Tidligere studier av sosial ulikhet har vektlagt økonomisk, fremfor kulturell ulikhet. Et 

hovedargument for å vektlegge den økonomiske ulikheten, er at dette at denne utgjør en 

maktform som er lettere å legitimere enn kulturell makt (Haarr og Krogstad 2011:21). Makt 

innenfor ulike kulturelle domener forutsetter en stor grad av kunnskap og det vil være 

nødvendig med en enighet rundt hvilke kvalitetskriterier som ansees som høyverdige. Siden 

det er begrensninger knyttet til hvilke klasser som har kjennskap til kriteriene, kan disse 

blokkere for sosial mobilitet og det skapes en lukning i overklassen (Flemmen 2009). En slik 

luking vil hindre sosial mobilitet hos de kulturelt svake, mens de som besitter en stor mengde 

ressurser vil oppnå en maktposisjon.  

Selv om kulturell makt er vanskelig å legitimere, er det til en viss grad enighet om at denne 

finnes. Den norske stat har erkjent at det finnes forskjeller i deltakelse og det har blitt 

iverksatt tiltak som «Den kulturelle skolesekken». Gjennom slike tiltak får elever i skolen 

tilgang til profesjonelle kulturuttrykk uavhengig av økonomi, etnisitet eller sosial bakgrunn 

(St.meld. nr. 8 [2007–2008]). Dette var en ordning som ble styrket med over 12 millioner 

kroner i 2015, noe som viser at det norske samfunnet fremdeles er preget av kulturelle 

forskjeller (Regjeringen 18.8.2015). En studie av kulturelt konsum kan til en viss grad bidra 

til å undersøke om skolens rolle som portåpner fungerer, eller om det bør iverksettes andre 

tiltak med større effekt. 

Studier av kulturelt konsum er av betydning utenfor de faglige rammene. Ved å undersøke 

konsumet over tid, kan det etableres en forståelse for kulturelle trender. Det er ingen grunn til 

å tro at bruken av kulturtilbud ikke følger trender i markedet på samme måte som økonomien. 

Gjennom å undersøke trender i markedet kan det fremkomme et mønster som viser at de 

høykulturelle kulturinstitusjonene har færre besøkende enn de lavkulturelle. Det vil da være 

en kamp om økonomiske goder, der ulike institusjoner vil flagge sin status som viktig bærer 
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av den norske kulturarven. Ved å benytte et slikt argument kan institusjonene oppnå større 

bevilgninger fra staten, noe som kan bety forskjellen på nedleggelse eller opprettholdelse. Et 

rent økonomisk og politisk mål, vil altså være en viktig samfunnsmessig begrunnelse.  

Avslutningsvis vil studier av konsum ha en relevans i seg selv. Studier av sosiale fenomener 

vil kunne bidra til å forklare samfunnsutviklingen og gi kunnskap om folks atferdsmønster. 

Denne kunnskapen kan benyttes både politisk, økonomisk og sosialt til å analysere personene 

sine vaner og til å spå trender. Å undersøke konsumet kan derfor sies å inngå i et refleksivt 

samfunnsmessig prosjekt.  

Hvilke trender som er gjeldende, kan ha betydning for hvilke aktiviteter som oppnår 

økonomiske tilskudd. Om et stort antall personer frekventerer høykulturelle aktiviteter og 

slike aktiviteter har blitt alminneliggjort, vil kulturinstitusjonene i mindre grad ha behov for 

bevilgninger. Hvis de høykulturelle kulturinstitusjonene ikke klarer å dekke utgiftene i 

forbindelse med konserter og forestillinger, kan de kreve bevilgning gjennom å flagge sin 

status som viktig bærer av den norske kulturarven. Undersøkelser av kulturelt konsum er 

dermed viktig på et overordnet økonomisk nivå og kan fortelle noe om fordelingen av 

kulturellemidler. På den måten har undersøkelsen et rent økonomisk og politisk perspektiv. 

Studier som omhandler kulturell ulikhet kan sies å ha en verdi i seg selv. Den 

samfunnsmessige relevansen er i stor grad knyttet til studiens overordnede mål om å skape en 

større forståelse for kultur og gi kunnskap om ulike fordelinger av konsum etter 

klasseposisjon. Ved å undersøke fordelingen vil studien bidra til å øke kunnskapen om et 

viktig samfunnsfenomen som angår alle uansett klassebakgrunn, etnisitet, alder eller 

økonomi. Slik sett vil en studie som omhandler kulturell ulikhet kunne avgjøre om vårt liv er 

preget av frihet eller fangenskap. Ulrich Beck (1992), Anthony Giddens (1991) og Zygmunt 

Bauman (1988) har vektlagt at individet er refleksivt og i stand til å forme sin egen identitet. 

Den stadig økende betydningen av individualiseringen, medfører at klasse ikke lenger 

fungerer strukturerende (Featherstone 1991; Lash 1994). Tidligere studier har i liten grad 

støttet et slikt syn, men siden denne studien velger å sammenlikne flere teorier, kan den sies å 

inngå i et samfunnsmessig refleksivt prosjekt. 
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1.3   Oppgavens struktur 

Jeg vil i dette kapittelet gi en oversikt over oppgavens struktur og videre gang. De kommende 

kapitelene har til hensikt å besvare oppgavens grunnleggende forskningsspørsmål: Hvilken 

sammenheng er det mellom klasseposisjon og kulturelt konsum i Norge? Hvordan har 

sammenhengen utviklet seg i perioden 1991og frem til 2012?  

I kapittel 2 vil jeg gi en gjennomgang av de tre teoretiske tilnærmingene som kan tenkes å 

forklare det kulturelle konsumet. Innenfor hvert av de tre perspektivene følger det kulturelle 

konsumet en spesiell fordeling på bakgrunn av klasseposisjon. Den første teorien jeg vil 

presentere er homologiteorien. Teorien tilsier en korrespondanse mellom klasse og konsum, 

der kapitalmengde og kapitaltype har betydning for hvilke aktiviteter og hvor mange 

aktiviteter som konsumeres. Teorien tilsier at klasse fremdeles har en effekt på konsumet. 

Den andre teorien som presenteres er individualiseringsteorien. Teorien tilsier ingen 

systematisk sammenheng mellom klasse og konsum og står dermed i et motsetningsforhold til 

homologiteorien. Innenfor et slikt perspektiv er det forventet at klasse har mistet sin 

strukturerende effekt på konsum som følge av et epokeskifte. Avslutningsvis vil jeg 

presentere omnivore-univore teorien som er den nyeste av de tre teorien og spesielt rettet mot 

å studere kulturelt konsum. Ifølge teorien fungerer klasseposisjon strukturerende, men det 

skapes et skille mellom et mangfoldig og ensidig konsum fremfor et skille mellom elitene og 

massene. Etter en gjennomgang av de tre teoriene, vil jeg presentere den tidligere 

forskningen. Kapittelet er lagt opp slik at jeg først gjennomgår forskning i forbindelse med de 

tre teoriene, før jeg presenterer artikler som har hatt til hensikt å besvare hvilke av de tre 

teoriene som kan forklare det kulturelle konsumet. Etter en kort presentasjon av studiene, 

gjennomgår jeg noe norske studier. Det vil avslutningsvis utledes seks hypoteser på bakgrunn 

av teori og tidligere forskning. Hypotesene vil besvares i kapittel 4.   

Det gjennomføres en metodisk diskusjon i kapittel 3. Jeg vil først presentere datamaterialet og 

hvorfor dette egner seg godt til å undersøke sammenhengen mellom klasse og konsum. Jeg vil 

også presentere operasjonaliseringen av de enkelte variablene. Det er nødvendig med en 

grundig gjennomgang av operasjonaliseringen av klasse og kultur, siden konseptene utgjør 

fundamentet i analysene. Videre vil jeg presentere den statistiske analyseteknikken. Her vil 

det svares på hvorfor den er godt egnet til å besvare forskningsspørsmålet og sentrale 

forutsetninger som må være oppfylt. Det vil avslutningsvis gis en gjennomgang av et tidligere 
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metodisk opplegg. I arbeidet har jeg prøvd ulike analysestrategier før jeg landet på det 

endelige opplegget. De tidligere analysene støttet hovedresultatene i studien, men ble for lite 

differensierte.  

I kapittel 4 undersøkes forholdet mellom klasseposisjon og kulturelt konsum ved hjelp av 

lineær regresjonsanalyse. Analysene undersøker hypotesene som utledes i kapittel 2. Jeg vil 

først presentere analysen av det høykulturelle konsumhierarkiet og gi en gjennomgang av 

hvilke hypoteser som gis støtte i de empiriske resultatene. Videre gjennomgår jeg det 

lavkulturelle konsumhierarkiet og undersøker hvilke av hypotesene som gis støtte. For å 

konstruere et mer leservennlig forskningsdesign vil hypotesene gjennomgås fortløpende. Det 

vil avslutningsvis gis en sammenfatning og diskusjon på bakgrunn av de empiriske 

resultatene.  

I kapittel 5 blir det først gjennomført en analyse som har til hensikt å undersøke bredden i det 

kulturelle konsumet. Hovedsakelig gjennomføres denne analysen for å gi et helhetlig blikk på 

konsumet. Videre gjennomfører jeg noen sensitivitetsanalyser tilknyttet de kulturelle målene. 

Her vil jeg undersøke om de kulturelle domenene som benyttes til å konstruere de to 

konsumhierarkiene følger samme fordeling etter klasse, eller om det er mulig å finne avvik. Et 

rimelig kulturelt mål vil ta utgangspunkt i at domenene følger en identisk fordeling. 

Analysene vil kunne bedømme resultatene mine, men vil også kunne bidra til å skape et større 

sammenlikningsgrunnlag i forhold til studier som kun undersøker kulturelle domener.  

Kapittel 6 er et diskusjons- og konklusjonskapittel. Her vil jeg ta opp tråden fra de foregående 

kapitlene og det vil gis en vurdering av hvilken teori som oppnår størst empirisk støtte. Det vil 

videre gis en gjennomgang av potensielle problemer med studien, før det gis indikasjoner på 

hva den kommende forskningen kan undersøke.   
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2 Kulturell lagdeling:      

 Teori og tidligere forskning 

I første del av dette kapittelet vil jeg redegjøre for de tre teoriene som forklarer forholdet 

mellom klasse og kulturelt konsum. Den første teorien som vil presenteres er 

homologiteorien, der det antas å være et en-til-en forhold, noe som fremkommer som en 

systematisk sammenheng mellom et kulturelt og sosialt hierarki. Teorien tilsier en sterk 

sammenheng med klasse og kan anses for å være en form for ortodoks lære på feltet. Den 

andre teorien jeg vil presentere er individualiseringsteorien. I følge teorien er samfunnet 

preget av et epokeskifte, der den systematiske sammenhengen mellom et kulturelt og sosialt 

hierarki har forsvunnet. Begrepet knyttes ofte til Pakulski og Waters (1996) sitt begrep om 

«death of class». Den tredje teorien jeg vil presentere er omnivore-univore teorien. Teorien 

kan sies å utgjøre en mellomposisjon i forhold til homologi- og individualiseringsteorien og 

forholdet mellom klasse og konsum omtales av Van Eijck og Knulst (2005) som et 

smaksdemokrati.
1
 Det er ikke en systematisk sammenheng mellom klasse og konsum, men et 

skille mellom et mangfoldig (omnivore) og ensidig (univore) konsum.  

Ved å presentere tre teorier som alle kan forklare forholdet mellom et kulturelt og sosialt 

hierarki, tydeliggjøres sentrale forskjeller i måten konsumet overlapper med klasse. Siden den 

tidligere forskning på de tre teoriene er omfattende, vil jeg begrense meg til kun å forklare 

kjernen i hver av teoriene. Dette går imidlertid på bekostning av hvilke nyanser og 

motsetninger jeg har mulighet til å påpeke. Leseren bør være oppmerksom på at det kunne 

vært tegnet et annerledes bilde av sammenhengen dersom teoriene ble presentert i sin helhet.  

Etter en kortfattet presentasjon av de tre teoriene vil jeg presentere tidligere studier som 

undersøker sammenhengen mellom kulturelt konsum og sosiodemografiske forhold. 

Individualiseringsteorien er i liten grad utforsket tidligere og det vil være nødvendig med et 

alternativt perspektiv. Videre gjennomgås tidligere forskning, før jeg utleder seks hypoteser 

som undersøkes i kapittel 4.    

 

                                                 
1
 Van Eijck og Knulst (2005) definerte ikke hva de mener med begrepet smaksdemokrati i sin artikkel, men 

vektlegger at en høykulturell smak ikke er av betydning i Nederland.  



12 

 

2.1   Homologiteorien 

Homologiteorien er opprinnelig fremsatt av Herbert Gans (1974) som finner en systematisk 

sammenheng i forholdet mellom lavkultur, middelklassekultur, høykultur og sosioøkonomisk 

status i USA. I en senere artikkel gir Gans (1999) støtte til den originale teorien, men med 

noen få endringer.  

I perioden etter Gans (1974) presenterer Bourdieu (1984) sin homologiteori, som tilsier en 

sterkere sammenheng enn hva Gans (1974) forutsatte mellom klasse og konsum.
2
 Teorien 

bygger på det sosiale rommet, en teori det er nødvendig å gi en kortfattet presentasjon av for å 

forstå den antatte systematiske sammenhengen. Det sosiale rommet tar utgangspunkt i tre 

akser eller dimensjoner som personer kan plasseres innenfor (Bourdieu 1984:114). Den første 

aksen, er en vertikal akse som plasserer personer på bakgrunn av deres kapitalmengde. 

Kapitalmengden kan knyttes til inntekt og eiendom som utgjør den økonomiske kapitalen, 

mens utdanning, bøker eller kjennskap til malerier utgjør den kulturelle kapitalen. 

Avslutningsvis finnes det en sosial kapital som omhandler nettverk og yrkestitler (Atkinson 

2010:46). En endring i kapitalmengden er mest vanlig ved sosial mobilitet og det er slike 

forskjeller som undersøkes i en endimensjonal klassemodell (Bourdieu 1984:132). 
3
  

Den andre aksen er en horisontal akse som skiller personer på bakgrunn av om de har en 

overvekt av kulturell eller økonomisk kapital. Siden det sosiale rommet legger opp til at 

personene kan studeres på bakgrunn av kapitalsammensetningen, er det mulig å studere 

forskjeller innad i klassene. Konsumforskjellene mellom personer med en overvekt av 

økonomisk og kulturell kapital, betegnes som forskjellen mellom to kulturer (Bourdieu 

1984:283). Den kulturelle kapitalen eksisterer i tre former: institusjonalisert, objektivert og 

kroppsliggjort (Esmark 2006:89; Prieur, Rosenlund og Skjott-Larsen 2008:49). Av de tre 

kapitaltypene er det den kroppsliggjorte kapitalen som fremkommer i form av smak, tale, 

klesstil og fakter (Esmark 2006:89). Personer med en stor mengde kapital, uavhengig av om 

det er kulturell eller økonomisk kapital, kan benytte rekonverteringsstrategier til å overføre 

økonomisk kapital til kulturell kapital eller omvendt (Bourdieu 1984:125). Kapitalen fungerer 

                                                 
2
 Homologi begrepet benyttes av Bourdieu selv til å forklare sammenhengen mellom klasse og konsum 

(Bourdieu 1984:175-177).  
3
 EGP-klasseskjemaet er et eksempel på en endimensjonal modell.  
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dermed som en ekstra ressurs individet besitter og denne gir en ekstra fordel i møte med 

samfunnet (Danielsen 1998:78; Lareau & Weininger 2003:567).
4
   

Den tredje aksen gjør det mulig å studere hvordan personene sin kapitalsammensetning endres 

over tid (Atkinson 2010:47). Siden det kan antas at kapitalsammensetningen endres over tid, 

bidrar dette til å underbygge viktigheten av å studere konsumforskjeller over et lengre 

tidsrom. Før jeg går nærmere inn på den systematiske sammenhengen, også kalt 

korrespondanse, kan det nevnes at klasseposisjonene i det sosiale rommet sees i forhold til 

hverandre (Atkinson 2010:47). Ettersom klasseposisjonene står i forhold til hverandre, kan 

man ikke definere hvilke personer som besitter en stor mengde kulturell kapital uten å si noe 

om mengden økonomisk kapital. 

Den systematiske sammenhengen innenfor det sosiale rommet, fremkommer som en 

korrespondanse mellom flere rom som projiseres over hverandre. Siden et sosialt rom skal 

sammenfalle med et kulturelt rom, bestående av kulturell smak og praksis, viser dette til en 

sammenheng mellom klasse, smak, praksis og kunnskap. Personene sin smak styres av 

klassehabitusen som fungerer som en mekanisme.
5
 Habitusen utgjør de kroppsliggjorte 

disposisjonene som den enkelte har med seg fra oppveksten og som stadig transformeres i 

møte med samfunnet (Bourdieu & Wacquant 1992: 133). At noe er kroppsliggjort betyr at vi 

lærer ved å bruke kroppen og oppnår en viss følelse for hva som er akseptert og uakseptert 

innenfor enkelte sosiale kretser (Bourdieu 2000:141). Begrepet om habitus som en 

strukturerende mekanisme kan slik sett kobles til begrepet om dannelse (Larsen 2013:22). 

Både habitusen og dannelsen vil fremkomme som kjennskap til kvalitetskriterier som danner 

utgangspunktet for en legitim smak (Bourdieu 1984:29; Bourdieu 1985:737). Forskjellene på 

smak og avsmak finnes innenfor flere kulturelle felter og viser til et dominansforhold. I 

Distinksjonen forklares forskjellene på en legitim og illegitim kultur ved hjelp av klær, mat og 

sport (Bourdieu 1984:206-218).   

Habitusen er tenkt å styre en person sine handlinger i møte med samfunnet, der hensikten er å 

maksimere den enkeltes profitt, uavhengig av om denne måles gjennom økonomisk eller 

kulturell kapital (Bourdieu 2000:55). Ved å benytte en slik nyttemaksimerende tilnærming 

                                                 
4
 Når de tre kapitaltypene: kulturell, økonomisk og sosial blir (mis)tolket som legitim, kalles dette symbolsk 

kapital. Det er med andre ord snakk om en symbolsk kapital i tilfeller der høykulturen, som kun konsumeres av 

overklassen, blir tolket som den eneste legitim kulturen.   
5
 Mekanismeforklaringen til Bourdieu kritiseres av Elster (1981) som mener det er vanskelig å forstå hvilke 

strategier som legges til grunn for smaksdistinksjonen.  
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benyttes kapitalen ikke bare som en ekstra ressurs, men som en måte å dominere grupper med 

mindre kapital. Dominansforholdet vil fremkomme gjennom handlinger som skaper en annen 

livsstil sett i forhold til de øvrige klassene. Det er i den forbindelse at kvalitetskriteriene og 

dannelsen jeg nevnte tidligere kommer inn i bildet. Det er tydelig at det kulturelle feltet, i 

likhet med det økonomiske er preget av en konstant konflikt mellom grupper (Chan & 

Goldthorpe 2010:4).  
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2.2   Individualiseringsteorien 

Ifølge individualiseringsteorien kan det antas at samfunnet er preget av et epokeskifte fra et 

moderne til senmoderne eller postmoderne samfunn. Et epokeskifte medfører strukturelle 

endringer som får betydning for hvilken effekt klasseposisjon har på det kulturelle konsumet. 

I et postmoderne samfunn er den tradisjonelle eliten forsvunnet og konsumet er preget av 

større variasjoner (Anderson 1998:82). Siden klasseeffekten er svekket, omtales overgangen 

fra et moderne til et postmoderne samfunn som «from habitus to freedom» av Alan Warde 

(1997:8).  

Individualiseringsteorien tilsier at den systematiske sammenhengen mellom et kulturelt og 

sosialt hierarki har forsvunnet. Teorien kan kobles til teoretikere som Ulrich Beck (1992, 

2009), Anthony Giddens (1991) og Zygmunt Bauman (1988, 2000). Margaret Archer støtter 

individualiseringsteorien, men kritiserer Beck, Bauman og Giddens for å legge for stor vekt 

på at den sosiale lagdelingen skal ha forsvunnet (Archer 2007:55). Selv om Archer i stor grad 

kan sies å støtte det teoretiske rammeverket, nevnes hun ikke i forbindelse med forskning på 

kulturelt konsum.  

I det nye samfunnet foregår identitetsskapingen uavhengig av klasse og knyttes i større grad 

til hva som gagner den enkelte i ulike sosiale situasjoner (Beck & Beck-Gernsheim 2002:26). 

Siden betydningen av klasse er svekket etter et epokeskifte, omtales klasse som en zombie-

kategori (Beck 2009:26; Bauman 2000:8). Innenfor teorien skilles det mellom en sterk og 

svak individualiseringsteori, der den sterke teorien tar utgangspunkt i at sammenhengen 

mellom klasse og konsum forsvinner over tid.
6
 Teoretikerne benekter ikke at klasse har hatt 

en strukturerende effekt på det kulturelle konsumet på et tidligere tidspunkt, men mener at det 

gamle klassebegrepet er for lite differensiert til å forklare de nye identitetene som konstrueres 

på tvers av sosiale situasjoner (Beck & Willms 2004:105). Hvilke identiteter som er gjeldene 

avhenger av den sosiale situasjonen individet befinner seg i og det konstrueres en identitet for 

familien, venneflokken, som arbeidskollega eller student. Den økte individualiseringen skaper 

med andre ord ulike forventninger til personene avhengig av tid og sted, der identitetene 

fungerer som en overlappende symbiose i hverdagen (Beck 2009:27). Individet er dermed 

avhengig av å velge sin egen livsstil som endres kontinuerlig (Giddens 1991:80-81).   

                                                 
6
 Det er den sterke individualiseringsteorien som nevnes av Bauman, Beck og Giddens.  
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Det tradisjonelle forholdet mellom elitene og massene kan ikke lengre forklare det nye 

konsumet (Prieur m.fl 2008:64). Det er derfor grunn til å tro at personene må tilpasse seg et 

nytt samfunn. En radikal tilnærming er teorien om «Liquid Modernity» fremsatt av Bauman 

(2000). Teorien tar, i likhet med Beck (2009), utgangspunkt i at de faste referansepunktene i 

samfunnet har forsvunnet. Det radikale ved tankegangen er at individene ikke kobles til nye 

strukturer, men forblir løsrevet. Dette omtales som «No beds are furnished for re-embedding» 

(Bauman 2000:33-34). 

Jeg har frem til nå vist at individualiseringsteorien står i et motsetningsforhold til 

homologiteorien. Selv om teorien står i et konkurranseforhold til homologiteorien, er den ikke 

spesielt konstruert for å undersøke kulturelt konsum. Den kan forklare det materiale konsumet 

like godt som det kulturelle og det er ingen grunn til å tro at teorien ikke har gyldighet 

innenfor andre forskningsfelter. Siden teorien er en generell teori som forklarer de nye 

strukturene i det postmoderne samfunnet, kan dette være en forklaring på at teorien har blitt 

lite benyttet innenfor forskning på kulturelt konsum. Et viktig poeng som trekkes frem av 

blant annet Chan og Goldthorpe (2010) er at teorien er uten empirisk forankring (Chan & 

Goldthorpe 2010:7). Slik jeg forstår det, mener de at det ikke nødvendigvis kan påvises et 

skifte fra et moderne til et postmoderne samfunn. Det vil derfor være usikkerhet tilknyttet om 

teorien kan forklare konsumforskjeller. For det andre vektlegger de at det teoretiske 

rammeverket ikke har blitt påvist gjennom statistiske analyser. Dette er en sannhet med 

modifikasjoner, siden Atkinson (2010:33) trekker frem at Beck (2000) selv benytter et 

tallmateriale for å vise teorien sin gyldighet.  
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2.3   Omnivore-univore teorien 

Omnivore-univore teorien kan sees som en kritikk av den systematiske sammenhengen som 

forutsettes av Bourdieu (1984). Teorien ble fremsatt av Richard Peterson (1992) og hans 

kompanjonger (Peterson & Simkus 1992; Peterson & Kern 1996) og tar utgangspunkt i et 

relasjonsskifte mellom et sosialt og kulturelt hierarki. Det antas at konsumet ikke følger et en-

til-en forhold mellom de to hierarkiene og det gamle skille mellom «snob vs slob» er derfor 

ikke hensiktsmessig for å forklare konsumforskjellene (Peterson 1992:252).  

De nye konsumforskjellene tar utgangspunkt i et mangfoldig og ensidig konsum, noe som 

betegnes som forskjellene mellom et omnivore og univore konsum.
7
 De kulturelt omnivore 

tenkes å konsumere mer høykultur, men også mer middelklassekultur og lavkultur enn de 

kulturelt univore. Det er de ressurssterke som karakteriseres som kulturelt omnivore, mens de 

ressurssvake er kulturelt univore. Klasseforskjellene er fremdeles gjeldene innenfor teorien, 

men det er ikke nødvendigvis et dominansforhold slik som innenfor homologiteorien. Et 

omnivore konsum kan i større grad knyttes til en tanke om selvrealisering og en nysgjerrighet 

ovenfor et bredt antall aktiviteter (Van Rees m.fl 1999:353).  

Omni betyr alt og sikter til at personer har et mangfoldig konsum. Det er urealistisk å tenke at 

personene kan konsumere alle typer aktiviteter. Et kulturelt konsum, er i likhet med et 

materielt konsum, preget av trender i markedet. Trendene kan tenkes å ha innvirkning på 

hvilke aktiviteter som konsumeres og hvor stor deltakelse det er innenfor hver aktivitet. Siden 

et fåtall vil kunne delta i et stort antall aktiviteter, kan et omnivore konsum knyttes til et 

eklektisk fremfor mangfoldig konsum. Personer velger spesifikke aktiviteter innenfor ulike 

kulturelle hierarkier som den enkelte konsumerer og definerer som en del av sin identitet 

(Bellavance 2008:189). Eksempelvis konsumerer de kulturelt omnivore i liten grad musikk 

innenfor tungmetall sjangeren, noe som støtter et syn på konsumet som eklektisk fremfor 

mangfoldig (Bryson 1996:895). I Peterson sine tidlige arbeider vektlegges det at et 

mangfoldig konsum ikke betyr at de konsumerer alle former for kultur, men det «signifies an 

openness to appreciating everything» (Peterson & Kern 1996:904).  

                                                 
7
 I en oversiktsartikkel skrevet av Peterson (2005:262) blir det foreslått et nytt og mer differensiert skillet 

bestående av fire former for kulturelt konsum: Han fortsetter med det tradisjonelle skille mellom høykulturelt 

omnivore og lavkulturelt univore, men legger til høykulturelt univore og de lavkulturelt omnivore.  
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Et omnivore konsum er vanlig hos personer som opplever oppadgående mobilitet.
8
 

Klassemarkørene vil dermed utviskes i større grad enn tidligere siden individene tar med sin 

kulturelle praksis fra opphavsklassen samtidig som de konsumerer klassespesifikk kultur (Van 

Eijck 1999:312; Friedman 2012:467; Chan 2015:3). Den økte utdanningen er et viktig trekk 

ved det vestlige samfunnet på 1900-tallet og bidrar til at et økt antall personer får kjennskap 

og kunnskap til å konsumere høykultur (Van Eijck 1999:310). I Chan (2013:2) sin 

demografiske profil av de kulturelt omnivore, viser det seg at dette er personer med høy 

utdanning, høy sosial status, de er kvinner uten barn, og bor i urbane områder.  

Sett under ett bidrar omnivore-univore teorien til å skape et nytt relasjonsforhold mellom 

klasseposisjon og kulturelt konsum, men selv om klassene er mer inkluderende finnes det 

klasseskiller mellom de kulturelt omnivore og univore. De omnivore er derfor sosialt og 

kulturelt overlegene, iallfall sammenliknet med de univore. Som vi kan se utgjør konsumet en 

form for mellomposisjon, mellom homologi og individualisering. Det todelte forholdet har 

oppnådd stor støtte i den tidligere forskningen, selv om ikke alle resultatene har vært like 

overbevisende.  

Peterson og Kern (1996) foreslår fem faktorer som kan ha påvirket overgangen til et 

omnivore-univore konsum. For det første har samfunnet vært preget av strukturelle endringer, 

der en større andel av befolkningen tar høyere utdanning. Dette medfører generelt større 

kunnskap om de tradisjonelle høykulturelle kulturuttrykkene. Økt tilgang til en høykulturell 

smak er ikke alene nok til å forklare et mangfoldig konsum. Individene som opplever 

mobilitet må nødvendigvis ta med det lavkulturelle konsumet, fra blant annet mediene, 

oppover i klassehierarkiet og det skapes i større grad en blandet kulturell smak (Coulangeon 

& Lemel 2007:94). For det andre kan det trekkes frem en gradvis endring innenfor kulturelle 

verdier. For det tredje har det vært en endring innenfor kunstverden, der kunst har blitt 

tilgjengelig for et større publikum. Dette henger ifølge Peterson og Kern sammen med det 

sterke fokuset på markedet. For det fjerde har det vært et generasjonsskifte. Unge var 

forventet å høre på pop og rock i ung alder, for å bevege seg i retning av et høykulturelt 

konsum i voksen alder. Den siste faktoren som kan ha påvirket det omnivore konsumet er en 

                                                 
8
 Chan identifiserer tre former av sosial mobilitetsargumentet som en konkurrent til omnivore-univore. Det vil 

ikke bli gitt noen beskrivelse av dette argumentet, men det kan gjenfinnes i Chan (2015) Where Do Cultural 

Omnivores Come From? The Implications of Educational Mobility For Cultural Consumption. 
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endring innenfor status markører, der et høykulturelt konsum ikke er like vanlig 

(Peterson&Kern 1996:905-906).    

Bennett, Savage, Silva, Warde, Gayo-Cal og Wright (2009) er av den oppfatning at det hefter 

fire sentrale problemer ved omnivore-univore perspektivet (Bennett m.fl 2009:77-78). Det 

første og kanskje viktigste problemet, er at forskning på kulturelt konsum i seg selv kan være 

problematisk. Undersøkelser av det objektive konsumet, i form av aktiviteter, blir for lite 

nyansert og det er like viktig å undersøke hvordan konsumet praktiseres (Bennett m.fl 

2009:78). Tankegangen kan knyttes til den kroppsliggjorte kapitalen som nevnes av Bourdieu 

(1984). Det andre problemet er knyttet til bredden i konsumet. Siden det finnes grenser for 

hvor stort mangfold i konsumet en person kan besitte, er det viktig å velge ut de riktige 

kulturelle aktivitetene når det kulturelle konsumet skal måles. Et tredje problem er at det har 

blitt benyttet et skjevt antall indikatorer for å måle det kulturelle konsumet. Det betyr at det 

enten har blitt benyttet for mange høykulturelle- eller lavkulturelle indikatorer. Avhengig av 

analysestrategien som har blitt benyttet i tidligere oppgaver, kan dette ha ført til at resultatene 

hadde større sannsynlighet for å slå ut innenfor den ene eller andre kulturtypen. For det fjerde 

har tidligere studier vektlagt å måle høykultur i større grad enn lavkultur. Bennett m.fl (2009) 

trekker frem Bourdieus studie av musikk som et eksempel. I studien benyttes musikkstykket 

Blue Danube til å måle et arbeiderklassekonsum, mens Well-Tempered Clavier måler et 

overklassekonsum (Bourdieu 1984:17). Problemet er bare at begge de to er klassiske 

musikkstykker (Bennett m.fl. 2009:77).  
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2.4      Tidligere studier 

Vi har frem til nå sett på tre teoretiske tilnærminger som kan forklare forholdet mellom 

kulturelt konsum og klasseposisjon. I kapittel 2.4.1-2.4.5 gjennomgår jeg flere studier som 

undersøker effekten klasse, status, utdanning, alder og kjønn. Den tidligere forskningen 

grupperes på bakgrunn av hvilken teoretisk tilnærming studiene har hatt til hensikt å forklare. 

Etter en kort gjennomgang av studier som har undersøkt teoriene separat, presenterer jeg noen 

studier som har undersøkt teoriene samlet sett. Et lite antall studier benytter en slik 

tilnærming, men materialet er stort nok til at det gir mening å behandle forskningen separat. 

Avslutningsvis i kapittel 2.4.5 gir jeg en gjennomgang av norske studier som undersøker 

hvilken sammenheng det er mellom klasse og konsum.   

2.4.1 Tidligere studier av homologiteorien 

I kapittel 2.1 gjengir jeg det teoretiske rammeverket i homologiteorien. Siden teorien er 

utledet på bakgrunn av empiriske resultater velger jeg å ekskludere Bourdieu (1984) sin egen 

studie fra den tidligere forskningen. Det vil i større grad legges vekt på nyere studier som 

forsøker å replisere rammeverket med bakgrunn i samme metodiske fremgangsmåte og 

teoretiske forutsetninger. Studiene som trekkes frem benytter derfor korrespondanseanalyse 

slik at studiene skal kunne replisere Bourdieu (1984) sitt akseskille. 

Flesteparten av studiene er gjennomført med utgangspunkt i England, men Bennett, 

Emmerson og Frow (1999) sin studie av det australske samfunnet på 1960-tallet viser 

tendenser til en strukturert sammenheng mellom klasse og konsum. Til forskjell fra Bourdieu 

(1984), foretar Bennett m.fl (1999) et annet skille når det gjelder hvilke yrker som tilhører 

samme klasse. Det forutsettes ikke at personer som innehar en profesjon eller er ledere 

tilhører samme klasse (Bennett m.fl. 1999:268). I analysene fremkommer det klasseforskjeller 

mellom arbeiderklassen og overklassen, men disse skiller mellom en kulturell begrensning 

fremfor eksklusivitet. At personene begrenser konsumet til noen få høykulturelle aktiviteter er 

slik jeg leser teorien, i tråd med det teoretiske rammeverket til Bourdieu (1984). Selv om det 

gis visse indikasjoner på at forholdet mellom klasse og kultur er preget av homologi, kan det i 

analysene til Bennett m.fl (1999) ikke konkluderes med at teorien kan forklare 
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hovedmønsteret i analysene. Grunnen til dette er at overklassen ikke utgjør en sosial elite, noe 

som er en forutsetning for teorien sin gyldighet (Bennett m.fl. 1999:269).
9
  

På midten av 2000-tallet får forskning på sosial lagdeling et oppsving i England etter at boken 

til Wendy Bottero (2005) publiseres. Resultatene viser at det engelske samfunnet er preget av 

forskjeller mellom overklassen og arbeiderklassen, noe som aktualiserer klassedebatten. I 

årene etter publiseres et større antall studier enn tidligere, der flere artikler forsøker å replisere 

Bourdieu (1984) sin sammenheng mellom klasse og konsum. En studie gjennomført av 

Savage, Gayo-Cal, Warde og Tampubolon (2005) rundt samme tidsrom som de to bøkene 

utgis, viser en tydelig sammenheng mellom et kulturelt konsum og klasse. Studien støtter 

dermed homologiteorien sin gyldighet i England.  

Et år senere gjennomføres en ny studie av Silva (2006) som i likhet med de tidligere studiene 

viser at ulike kulturuttrykk følger en systematisk fordeling på bakgrunn av respondenten sin 

klasseposisjon. I studien ble den kulturelle kapitalen ansett for å være en viktig strukturerende 

faktor som bidrar til å skape skillelinjer mellom en legitim og illegitim smak (Silva 

2006:1173-1175). Studien er ikke den eneste av nyere dato som konkluderer med 

kapitalbegrepet sin relevans i det engelske samfunnet. LeRoux, Rouanet, Savage og Warde 

(2008) finner et tilsvarende resultat i sin studie. I likhet med Silva (2006) blir det benyttet 

korrespondanseanalyse, slik at det teoretiske og metodiske rammeverket følges.
10

 I modellen 

benyttes det totalt syv ulike felter fordelt på musikk, litteratur, kunst, fjernsyn, film, sport og 

restaurant besøk (LeRoux m.fl. 2008:1054). Dette er for øvrig de samme feltene som benyttes 

i Bennett m.fl (2009) sin studie, noe som bidrar til å underbygge at feltene følger en spesifikk 

klassefordeling.  

Ifølge undersøkelsen til Bennett m.fl (2009) består det engelske samfunnet av en mer 

kompleks differensiering enn tidligere. Selv om utviklingen har gått i retning av større 

differensiering mellom personene, påpeker de at kunstfeltet er et relativt eksklusivt felt sett i 

forhold til musikkfeltet (Bennett m.fl. 2009:130-131). Det kan videre påpekes at analysene 

viser at flesteparten av personene er sentrert rundt midten i det sosiale rommet (Bennett m.fl. 

2009:55). Dette indikerer en økende middelklasse og generelt et mindre eksklusivt konsum. 

Kulturen følger allikevel et strukturert mønster (Bennett m.fl. 2009:56).  

                                                 
9
 At overklassen skal utgjøre en sosial elite påpekes også av Erzsebet Bukodi (2010:167).  

10
 LeRoux m.fl (2008) omtaler i sin artikkel bruken av geometriske dataanalyser. Dette er kun en 

samlebetegnelse på blant annet korrespondanseanalyse og principal-component-analyse (PCA).  
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Felles for alle studiene jeg nevner i dette delkapittelet er at de støtter Bourdieu (1984) sin 

systematiske fordeling av kulturelle aktiviteter på bakgrunn av klasse. Resultater fra Great 

British Class Survey (GBCS) viser at det britiske samfunnet er lagdelt og at sosiale forskjeller 

har betydning for hvilke kulturelle domener personene velger å delta innen. Studien kan 

allikevel sies å legge opp til å skulle finne klasseforskjeller, der den første setningen i studien 

lyder som følger «It has often been said that the British are obsessed with class.» (Silva 

2015:389). Det er ifølge Silva (2015) behov for større refleksjoner rundt klasse i 

Storbritannia.
11

 

2.4.2 Tidligere studier av Individualiseringsteorien 

Av de tre teoriene som er ment å kunne forklare forholdet mellom et sosialt og kulturelt 

hierarki i Norge, er det individualiseringsteorien som er minst utforsket. Det finnes kun et 

fåtall artikler om kulturelt konsum som benytter teorien som en av flere muligheter. Siden 

forskningsbidragene som gjør bruk av alle de tre teoriene behandles i et separat kapittel, er det 

nødvendig med en alternativ tilnærming i dette delkapittelet. Siden få studier benytter 

individualiseringsteorien, vil jeg komme med noen betraktninger knyttet til bruken av teorien 

i den tidligere forskningen.  

Fra mitt ståsted benyttes teorien som et kontrastelement til homologiteorien og omnivore-

univore teorien. Tidligere artikler som gjør bruk av teorien, gir i liten grad en introduksjon til 

det teoretiske rammeverket. Teorien blir som oftest trukket frem i diskusjonsdelen hvor det 

nevnes at klasse er av betydning, ergo kan ikke samfunnet være individualisert. Sett fra et 

slikt perspektiv, begrunnes teorien utelukkende ved å undersøke hvilke klasseeffekter som 

finnes i samfunnet. Det antas dermed at dette er den beste tilnærmingen. Som vi så i 

teoridelen betegnes klasse som en zombi-kategori i det nye samfunnet, et konsum som 

utelukkende undersøker klasse virker derfor rimelig sett fra et slikt ståsted. Til tross for 

begrepet, som henviser til at individet er viktigst, tar en slik tilnærming utgangspunkt i 

samfunnsstrukturene. Spørsmålet er derfor, er det viktigst å studere samfunnsstrukturene eller 

individet? Tidligere studier velger å anse de strukturerende effektene som viktigst, se blant 

annet Chan og Goldthorpe (2005, 2007a, 2007b, 2007c, 2010), Berghman og Van Eijck 

(2009) og Prieur m.fl (2008).  

                                                 
11

 Se Silva (2015) for gode refleksjoner rundt betydningen av klasse i Storbritannina og bruken av BBC sin Great 

British Class Survey (GBCS).  
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Individualisering er et viktig begrep innenfor markedsføring, men ved å følge tilnærmingene 

ovenfor kan det ikke finnes individuelle variasjoner i et samfunn der klasse har betydning. 

Sett fra et strukturelt perspektiv, der klasse har betydning for konsumet, kan ikke 

individualisering og et klassedelt konsum eksistere samtidig. Med tanke på måten begrepet 

benyttes innenfor markedsføring er dette pussig. Jeg mener derfor at det er behov for en større 

forskning rundt et kvalitativt så vel som et kvantitativt materiale.
 12

 Det er kun på den måten 

vi kan gi en korrekt og detaljert beskrivelse av sammenhengene.  

At teorien kan benyttes til å forklare et materielt konsum like godt som et kulturelt konsum, 

kan være et vesentlig argument for at teorien benyttes i mindre grad. Det er i større grad et 

generelt perspektiv på samfunnsendring enn en spesifikk konsumteori. Enkelte studier kan 

derfor anse teorien som for vag til å kunne benyttes som et reelt perspektiv. Det er allikevel 

viktig å teste ulike konsummønstre for å etablere en helhetlig forståelse av sammenhengen 

mellom klasse og konsum.  

2.4.3 Tidligere forskning på Omnivore-univore teorien 

Omnivore-univore teorien, som er et alternativ til homologiteorien, oppnår stor støtte i den 

tidligere forskningen. Et stort antall studier undersøker om det finnes en sammenheng i ulike 

land, målt på ulike måter. Peterson (1992) og hans kompanjonger (Peterson & Simkus 1992; 

Peterson & Kern 1996) undersøker hvordan musikkonsumet i Amerika er strukturert. Her 

finner de forskjeller mellom et mangfoldig konsum hos overklassen og et ensidig konsum hos 

arbeiderklassen. Teorien blir ofte tolket i retning av at overklassen konsumerer alle 

kulturformer, men dette har Bethany Bryson (1996) vist at ikke er tilfellet. Overklassen har 

aversjoner mot å konsumere heavy metal, noe som gjenspeiles i artikkelen sin tittel «Anything 

but heavy metal». Bryson viser også at andre sjangere som country og rap i større grad unngås 

av personer som innehar et omnivore konsum. Ettersom enkelte aktiviteter ikke konsumeres 

av en spesiell gruppe personer, er det grunn til å tro at vi kan skille mellom ulike former for 

omnivore konsumenter. Den tidligere forskningslitteraturen foreslår blant annet et skille 

mellom det mangfoldige og eklektiske konsumet. Det eklektiske konsumet påpekes av enkelte 

(Bellavance 2008; Chan & Goldthorpe 2010), men det fremkommer ikke et gjennomgående 

mønster på tvers av studier.  

 

                                                 
12

 Se kapittel 6 for en gjennomgang av potensielle problemer med datamaterialet.  
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Musikk ble av Bourdieu (1984) ansett for å være den reneste av kulturuttrykkene og det skulle 

være mulig å finne en sterk sammenheng mellom mengden kapital og den enkeltes smak 

(Bourdieu 1984:13-19). Et slikt mønster er ikke i tråd med omnivore teorien der den 

kulturelle eliten ikke ansees å være kulturelt eksklusiv, men besitter et mangfoldig kulturelt 

konsum preget av flere aktiviteter innenfor ulike kulturelle hierarkier.
13

 Selv om mønsteret 

ikke er i tråd med Bourdieu (1984) sin teori, fremkommer det tydelig et klasseskille. Klasse 

har til en viss grad en strukturerende effekt, men i mindre grad enn tidligere.  

 

Musikk blir benyttet som en vanlig indikator på omnivore konsumenter også i Europa og 

inkluderes i en rekke studier (Van Ejck 1999; Van Eijck 2001; DiMaggio & Muhktar 2004; 

Van Eijck & Knulst 2005; Savage 2006; Purhonen, Gronow & Rahkonen 2010). Å benytte 

musikk som en indikator er ikke uproblematisk, siden det er lite som tyder på at 

musikkonsumet er noe annet enn preget av omnivore strømninger (Savage 2006:173). Det 

betyr at musikk er en bred sjanger der «smaken er som baken» og det vil være vanskelig å 

finne personer som utelukkende hører på klassisk musikk eller country. Dette tyder til dels på 

et eklektisk konsum, der personene velger å knytte sin identitet til noen spesifikke sjangere. 

Jeg nevnte tidligere et skille mellom et eklektisk og mangfoldig konsum, men det kan påpekes 

et tredje skille innenfor musikken. For Han (2003:452) handler et omnivore konsum ikke kun 

om å like et stort antall sjangere, men også være i stand til å skifte smak.  Dette kan bety og 

kombinere ulike former for konsum, noe som kan medføre at det blir vanskelig å se noe annet 

enn omnivore strømninger innenfor musikk.  

 

Et annet populært domene der omnivore-univore teorien har blitt utforsket er litteratur. En 

rekke tidligere studier undersøker hvordan litterære vaner fordeler seg på bakgrunn av 

sosiodemografiske forhold (Van Rees m.fl. 1999; Zavisca 2005; Torche 2007).  Disse studiene 

finner en sammenheng mellom klasse og bruken av litteratur.  Ytterligere studier benytter 

litteratur i kombinasjon med flere kulturelle mål (Katz-Gerro 2002; Warde, Wright & Gayo-

Cal 2007; Prieur m.fl. 2008; Lizardo & Skiles 2009). Litteratur som kulturelt mål er med 

andre ord godt dokumentert og forankret i den tidligere forskningen.  

  

                                                 
13

 Flere kulturelle hierarkier henviser til at omnivore konsumenter deltar i høykulturelle, middelklassekulturelle 

og lavkulturelle aktiviteter. 
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Et stort antall studier benytter kunst som en indikator på høykultur, uavhengig av om det er i 

et samlemål eller om det er separate domener som undersøkes. Chan (2013) deler inn kunst på 

bakgrunn av høykulturelle og lavkulturelle indikatorer, selv om kunst vanskelig kan plasseres 

som noe annet en høykulturelt (Janssen 1999:344). Den viktigste forklaringsfaktoren til 

ulikheter i kunstkonsumet er forskjeller i utdanning (Reeves 2015:625). De som besitter lang 

utdanning og spesielt i form av utdanning på høyskole- eller universitetsnivå, er mer 

interessert i kunst enn andre.  

 

Innenfor omnivore-univore teorien er det vanlig å benytte et bredt mål, med høykultur på ene 

siden og populærkultur på den andre. Dette måles som oftest ved hjelp av tolv eller flere 

indikatorer, men enkelte studier har tilgang til et lite antall kulturuttrykk. Et eksempel er 

studien til Kraaykamp, Van Eijck og Ultee (2010) som benytter kun tre høykulturelle 

indikatorer. Det benyttes som oftest et datadrevet fremfor et teoridrevet mål. Det er vanlig å 

konstruere indekser som viser hvilke aktiviteter det er teoretisk meningsfylt å gruppere 

innenfor samme kulturhierarki, se blant annet Van Eijck og Knulst (2005). En annen løsning 

som benyttes for å klassifisere personer er latente klasseanalyser.
14

 Klasseanalysene grupperer 

personer innenfor ulike klasser avhengig av om de liker høykultur eller populærkultur. 

Metoden benyttes i artiklene til Van Rees m.fl (1999), Lopez-Sintas og Garcia-Alvarez (2002) 

og Chan og Goldthorpe (2005, 2007a, 2007b, 2007c, 2010).  

 

Mønstrene som fremkommer på tvers av studier viser ulike sammenhenger. Et stort antall 

studier undersøker hvordan konsumet fordeler seg på bakgrunn av kjønn og alder. Resultatene 

spriker, der noen studier viser at kvinner tydelig er mer omnivore enn menn (Lopez-Sintas & 

Katz-Gerro 2005; Purhonen m.fl. 2010), mens andre studier ikke kan påvise en slik 

sammenheng (Van Rees m.fl 1999; Van Eicjk 2001; Lopez-Sintas & Garcia-Alvarez 2002). 

Kjønn er med andre ord en vesentlig forklaringsfaktor som kan bidra til å forklare hvordan det 

kulturelle konsumet er strukturert, men alder er også viktig og det kan vises til en tydelig 

sprikende effekt i likhet med kjønnseffekten. Noen studier viser at alder har betydning for om 

personene er kulturelt omnivore (Van Eijck & Knulst 2005; Warde & Gayo-Cal 2009), men 

ikke alle (Van Rees m.fl. 1999; Lopez-Sintas & Garcia-Alvarez 2002). Studiene som kan 

påvise en alderseffekt har som regel vist at eldre er mer kulturelt omnivore enn yngre. De 

                                                 
14

 Metoden bygger på faktoranalysen.  
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yngre er mindre interessert i høykulturelle aktiviteter, noe som medfører et «meltdown 

scenario» (DiMaggio & Mukhtar 2004:189).  

 

Det er utviklet ulike mål for å undersøke et omnivore konsum. Den opprinnelige teorien tar 

utgangspunkt i personene sine preferanser, mens senere bidrag operasjonaliserer konsumet i 

form av volum. Bruken av volum fremfor preferanser kalles «voraciousness» av Katz-Gerro 

og Sullivan (2007). Hvilke av de to målene som fungerer best til å forklare et kulturelt 

konsum er usikkert, men mange studier benytter en operasjonalisering i form av volum 

fremfor preferanser. Bruken av volum kan som oftest knyttes til studier som ser på enkelte 

aktiviteter og benytter et datamateriale preget av en behavioristisk tilnærming. Et slikt 

objektivt mål anses som en bedre tilnærming av blant andre Van Rees m.fl (1999) og Lopez-

Sintas og Garcia-Alvarez (2002). I deres studie inngår et mål preget av volum og praksis som 

en del av et større forskningsdesign. Volumet kan best måles gjennom et datamateriale som 

undersøker praksis fremfor preferanser, men Peterson (2005:265) vektlegger bruken av 

preferanser som et mer direkte mål på en person sin smak. Ideelt sett burde konsumet måles 

på tvers av dimensjoner, noe som betyr at både praksis og preferanser burde undersøkes. 

Problemet ved en slik tilnærming er at fleste spørreundersøkelser kun gjør det mulig 

konsumet på en av måtene.  

 

Et fåtall studier undersøker konsumet gjennom et komparativt perspektiv og Peterson (2005) 

fremsetter i sin artikkel et ønske om økt bruk av et slikt redskap. Studiene som velger å 

sammenlikne konsummønstre på tvers av land, gjør som oftest bruk av fire eller flere land. En 

studie gjennomført av Katz-Gerro (2002) sammenlikner Sverige, Tyskland, USA, Israel og 

Italia. Klassemønstrene viser ulike sammenhenger på tvers av landene, men det var allikevel 

tydelig at klasse fremdeles har en effekt på hvilke aktiviteter som konsumeres og hvor mange. 

I studien skiller Sverige seg ut som det landet med minst klasseforskjeller, der de eneste 

forskjellene er mellom de som arbeider og de som ikke arbeider. Chan (2010) sitt komparative 

bidrag, tar utgangspunkt i status modellen og sammenlikner konsummønstre på tvers av seks 

land. De seks landene som undersøkes er England, Nederland, Ungarn, Chile, USA og 

Frankrike. De fleste landene utviser et tydelige omnivore-univore konsum, men enkelte steder 

fremkommer teorien kun etter at det er foretatt små endringer i det kulturelle målet (Chan 

2010:235-238).  
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En egen retning innenfor omnivore-univore teorien er tilknyttet sosial mobilitet og hvilken 

sammenheng det er mellom sosial mobilitet og konsum. Her viser tidligere artikler at sosial 

mobilitet fører til et mangfoldig kulturelt konsum og de som opplever oppadgående sosial 

mobilitet vil ha et mer omnivore konsum enn andre. Chan (2013) oppdaget tre sentrale 

mobilitetsargumenter innenfor den tidligere forskningen, og tar blant annet utgangspunkt i 

studiene til Van Eijck (1999) og Friedman (2012). Van Eijck (1999) mener at flere velger å ta 

høyere utdanning, noe som medfører at de høyere klassene består av større mangfold. De 

lavere klassene tar med seg sine preferanser, men utvikler samtidig en ny smak som fører til et 

konsum på tvers av kulturhierarkier. Chan (2015:4) påpeker at Van Eijck (1999) mener at 

argumentet har liten nytte i dagens samfunn og at det ikke er mulig å endre konsum som følge 

av mobilitet. Med andre ord vil personene forholde seg til det samme smakshierarkiet de har 

vokst opp med.  

 

De nyeste tilskuddene til forskningen på kulturelt omnivore og univore er slik jeg ser, 

tilknyttet hvilke klassifiseringer som er meningsfulle. Peterson (2005) har i sin samleartikkel 

foreslått bruken av en mer differensiert tilnærming til å undersøke kulturelt omnivore og 

univore. Fremfor den tidligere todelingen blir det foreslått å benytte en firedeling fordelt på 

høykulturelt omnivore, høykulturelt univore, lavkulturelt omnivore og lavkulturelt univore. 

Sammenhengen vises i figur 1 og er basert på Peterson (2005:264) sin figur.  

 

Deltakelsesnivå/klasse Ofte/overklasse Sjelden/arbeiderklasse 

Omnivore Høykulturelt omnivore Lavkulturelt omnivore 

Univore Høykulturelt univore Lavkulturelt univore 

 

En slik figur er tenkt å vise at det kan foretas flere nyanser innenfor omnivore-univore 

teorien.
15

 Et annet alternativ er å benytte en tredeling mellom kulturelt omnivore, univore og 

inaktive. En egen kategori for de kulturelt inaktive er inkludert i Chan og Goldthorpe (2007a) 

sin studie. Kategorien består av personer som ikke deltar på noen kulturelle aktiviteter. De 

                                                 
15

 Jeg er skeptisk til om en slik endring kan kalles en forbedring av teorien. De høykulturelt univore vil være den 

kulturelt eksklusive klassen som Bourdieu (1984) mener utgjør en sosial elite. Den opprinnelige teorien hadde til 

hensikt å undersøke en ny relasjon ettersom den gamle hadde forsvunnet. De lavkulturelt omnivore vil fremdeles 

konsumere lavkultur, men i en større bredde enn de univore. Et slikt skille er fra mitt ståsted overflødig og 

tilfører lite til den opprinnelige teorien.  

Tabell 2.4: Tabell som viser det firedelte skillet presentert av Peterson (2005).  
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inaktive utgjør en egen gruppe som ikke kan behandles på samme måte som de kulturelt 

univore (Chan & Goldthorpe 2007a:175). De definerer videre en egen klasse for de som deltar 

moderat innenfor et lite spekter av aktiviteter. Disse omtales som «paucivore» (Chan & 

Goldthorpe 2007a:176). Jeg ønsker ikke å gi en detaljert beskrive av alle disse klassene 

innenfor den tidligere forskningen, men det er ikke utenkelig at konstruksjonen av fire 

fremfor to analytiske kategorier vil komplisere forskningen og gjøre det vanskeligere å 

oppdage eventuelle sammenhenger.  

 

Peterson (2005:261) trekker frem at omnivore-univore teorien gis støtte i elleve land: 

Australia (Bennett m.fl. 1999; Emmison 2003), Belgia (Vander Stichele & Laermans 

2003,2004), Canada (Erickson 1996; Fisher & Preece 2003; Friedman & Ollivier 2004), 

England (Longhurst & Mike 1996; Carrabine&Longhurst 1999; Warde m.fl. 1999; Olsen m.fl 

1998; Warde & Martens 2000; Bennett m.fl. 2005; Savage m.fl. 2005; Chan & Goldthorpe 

2005), Frankrike (Hennion m.fl 2000; Coulangeon m.fl 2003, 2005; Bellavance m.fl. 2004; 

Lahire 2004), Israel (Katz-Gerro & Shavit 1998), Nederland (Van Rees m.fl 1999; Van Eijck 

1999, 2000, 2001; Van Eijck & Bargeman 2004; Van Eijck & Knulst 2005), Spania (Lopez-

Sintas & Garcia-Alverez 2002a, 2002b, 2004), Sverige (Bihagen & Katz-Gerro 2000), 

Tyskland (Kirchberg & Westpal 1997; Hartmann 1999; Gebesmair 2003, 2005) og USA 

(Bryson 1996,1997; DiMaggio 1996; Holt 1998; Kern 1997; Relish 1997; Roberts 1999; 

Barnett & Allen 2000; Weiss m.fl. 2001; Holbrook m.fl. 2002; Sonnett 2004; DiMaggio & 

Mukhtar 2004; Lopez-Sintas & Katz-Gerro 2005). I USA kommer artiklene til Peterson 

(1992) og kompanjonger (Peterson & Simkus 1992; Peterson & Kern 1996) i tillegg. 

Artikkelen fremsetter et ønske om en mer komplett liste over land, der teorien gis støtte. Jeg 

har så langt ikke sett noen forskningsbidrag har fremsatt en slik liste, men jeg kan bidra til å 

utvide listen ytterligere. Andre land der teorien gis støtte er: Chile (Torche 2007), Finland 

(Purhonen m.fl. 2010), Russland (Zavisca 2005) og Ungarn (Bukhodi 2007).
16

  

 

 

 

                                                 
16

 I likhet med Peterson (2005), ønsker jeg en full liste over artikler som viser hvilke land og forfattere som 

støtter teorien. En samlet liste ville vært til nytte for den kommende forskningen som skal undersøke et spesifikt 

land eller gjennomføre en komparativ studie. Det vil også gjøre det lettere å skape et helhetsbilde av teorien sin 

gyldighet på tvers av landegrenser.   
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2.4.4 Studier av de tre perspektivene 

Det har vært uvanlig å studere hvilke av de tre teoriene som i størst grad kan forklare 

forholdet mellom klasse og konsum. Jeg vil i dette kapittelet gi en kort gjennomgang av noen 

studier som fokuserer på å forklare sammenhengen mellom klasse og kultur, på bakgrunn av 

de tre teoriene. Artiklene som undersøker det samlede konsumet har blitt gjennomført av blant 

andre Chan og Goldthorpe (2005, 2007a, 2007b, 2007c, 2010) og Prieur m.fl (2008).  

Ingen av studiene gir støtte til det sterke individualiseringsargumentet, der det ikke er en 

systematisk sammenheng mellom klasse og konsum. Studiene viser at konsumet ikke kan 

forklares fullt og helt på bakgrunn av individuelle preferanser, men en studie fra Ungarn og 

Nederland viser tendenser til individualisering (Bukodi 2010; Kraaykamp m.fl. 2010). 

Sammenhengen som vanligvis påviser et klasseskille, men fremfor en kulturelt eksklusiv elite 

fremkommer det en sammenheng mellom de som har et mangfoldig og ensidig kulturelt 

konsum. Sosio-demografiske faktorer har med andre ord betydning i alle landene som 

studeres av Chan (2010). Et tilsvarende mønster fremkommer i Prieur m.fl (2008) sin studie 

av Danmark, der personer fordeler seg på bakgrunn av et klassemønster. 

Ifølge homologiteorien skal det være en korrespondanse mellom klasseposisjon og kulturelt 

konsum. Eliten som fremkommer i datamaterialet til Prieur m.fl (2008) følger ikke et 

tradisjonelt klassedelt konsum, i tråd med homologiteorien. Bakgrunnen for at teorien ikke får 

støtte er at de ikke finner en sammenheng mellom kulturell kapital og klasseposisjon. 

Sammenhengen fremkommer allikevel dersom de benytter begrepet om informasjonskapital 

fremfor kulturell kapital og konkluderer derfor med Bourdieu (1984) sine begreper og 

teoretisk rammeverk fremdeles har betydning. Det konstrueres dermed en ny dikotomi 

mellom eliten som er preget av «cosmopolitanism» og massen som er preget av 

«conectedness» (Prieur m.fl. 2008:66). Begrepet kan knyttes til en bred kulturell orientering, 

hvor personene ser ut i verden og ikke nødvendigvis ser på seg selv som fastlåst til et sted. Jeg 

synes begrepene har likheter med Zygmunt Bauman (1997) sitt begrep om «tourist» og 

«vagabond», men de knyttes i større grad til Bauman (2001) sin globaliseringstese.  

Et skille mellom «cosmopolitanism» og «conectedness» kan minne om et skille mellom 

omnivore-univore teorien, men teorien får i liten grad støtte hos Prieur m.fl (2008). Et slikt 

skille har også blitt påpekt av Danielsen i en norsk kontekst (Danielsen 1998:87). Den 

kosmopolitiske orienteringen kan knyttes til personer fra overklassen, siden dette er en 
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spesifikk kapital som kan ha svært høy verdi (Danielsen 1998:87). Omnivore-univore skillet 

blir anset for å være uhensiktsmessig hos Prieur m.fl (2008) som foretrekker skille mellom 

cosmopolitanism og conectedness. Det blir allikevel gjennomført analyser for å teste teorien 

sin gyldighet, noe som resulterer i at kun 2,7 % av populasjonen blir tolket som kulturelt 

omnivore (Prieur m.fl 2008:66). «Tolerante omnivore» som de kalles av Prieur m.fl består av 

en gruppe som verdsetter høykultur og har svake aversjoner mot lavkultur (Prieur m.fl. 

2008:66). I analysene benyttes et skille basert på en klassemodell inspirert av Bourdieu. I 

analysene til Chan og Goldthorpe (Chan & Goldthorpe 2005, 2007a, 2007b, 2007c, 2010), 

som rendyrker Max Weber sitt skille mellom klasse og status finner en klar sammenheng 

mellom høy status og et omnivore konsum. Resultatene fra deres studie av kunst tyder på at 

neste 90 % av populasjonen kan betegnes som kulturelt omnivore (Chan & Goldthorpe 

2007a:185).  

Analyseteknikken og klassifiseringsmodellen som benyttes til å klassifisere personer har 

trolig betydning for hvilke resultater som fremkommer. Chan (2010) har gjennomført en 

komparativ studie på tvers av seks land, der de tre teoretiske tilnærmingene har blitt 

undersøkt. Studien er den eneste som har undersøkt de tre argumentene på tvers av land og 

ved bruk av en statusmodell fremfor klassemodell. I samtlige av landene som ble studert i 

Chan (2010) sin studie kan det påvises en sammenheng mellom å inneha en høy 

statusposisjon og et omnivore-univore konsum (Chan 2010:233-239). I Chile og Ungarn 

kunne det ikke påpekes et tydelig omnivore konsum, men ved å gjennomføre noen små 

endringer var teorien like godt egnet til å forklare konsumet her som i de øvrige landene 

(Chan 2010:236).   

At det påvises ulike resultater kan som nevnt ha sammenheng med modellen som benyttes til 

å klassifisere personene, men det kan også ha sammenheng med analyseteknikken som 

benyttes. I samtlige artikler av kulturelt konsum, har Chan og Goldthorpe benyttet latente 

klasseanalyser og logistisk regresjon for å undersøke den kulturelle fordelingen. Ulf 

Wuggenig (2007) kritiserte tilnærmingen for ikke å ta hensyn til Bourdieu (1984) sin egen 

klassestruktur. Selv om kritikken var rettet mot studien av kunst, vil deler av den gjelde alle 

artiklene som har blitt skrevet av Chan og Goldthorpe. Det kan dermed knyttes en viss grad 

av usikkerhet til deres resultater. 
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2.4.5 Tidligere norsk forskning på kulturelt konsum 

I en studie gjennomført av Danielsen (2002), var hensikten å undersøke om smaken fulgte et 

tydelig klassedelt mønster eller om smaken var fri for systematisk sammenheng. Studien tok 

dermed opp homologiteorien og individualiseringsteorien og hadde til hensikt å undersøke 

smaken ved hjelp av en korrespondanseanalyse. Ved hjelp av analysen ble det funnet en 

tydelig sammenheng mellom klasseposisjon og kulturelle preferanser for musikk og litteratur 

(Danielsen 2002:66). Gjennom undersøkelser av den kulturelle smaken fremkom det med 

andre ord et mønster som var mer i tråd med homologiteorien enn individualiseringsteorien.  

Danielsen (2002) finner at smaksforskjellene er størst innenfor de tradisjonelle høykulturelle 

sjangere som klassisk musikk, og jazz. Disse kan tenkes å utgjøre den legitime kulturen og 

sett i forhold til Bourdieu (1984) sin teori, kan de benyttes til å skape et dominansforhold. 

Gjennom et 9 delt sosialt rom påvises en sammenheng der klassisk musikk er mest vanlig 

innenfor den kulturelle overklassen, mens den er mindre vanlig hos personer med en lavere 

klasseposisjon. Videre påviste analysene også at norske klassikere var mest populært blant 

den kulturelle eliten og ikke like populært hos personer med lavere kapitalmengde (Danielsen 

2002:50,56). Det kan tenkes at sjangrene til sammen utgjør den symbolske kapitalen, der 

kulturuttrykkene blir (mis)tolket som legitime på bakgrunn av noen kvalitetskriterier som er 

fremmede for andre grupper enn overklassen.  

En vesentlig fordel som kan trekkes frem ved analysene til Danielsen (2002) er bruken av 

flere tidspunkter. Dette gjør det mulig å studere populariteten innenfor de enkelte aktivitetene 

og kulturelle domenene i overklassen. Å undersøke endringer i smaken slik Danielsen (2002) 

har gjort er interessant, men det kan også sies å være i tråd med de tre teoriene. Alle teoriene 

antar at den kulturelle smaken og konsumet endres over tid, noe som gjør det nødvendig å 

studere endringer. Studien kunne peke på flere endringer, spesielt innenfor musikk domenet. 

Her hadde visesanger blant annet blitt mindre populært (Danielsen 2002:66). Hovedbilde 

viser allikevel en stor grad av stabilitet, der klasse har effekt på konsumet over et lengre 

tidsrom.  

En annen studie gjennomført av Danielsen (2006), benytter det samme datamaterialet som jeg 

har tilgang til, men over et kortere tidsrom. Siden deler av materialet er identisk, er dette en 

interessant studie som til en viss grad skaper en sammenlikningsgrunnlag og gjør det mulig å 

utlede mer presise påstander. Studien viser en sterk sammenheng mellom kulturell orientering 
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og utdanning, alder og kjønn. Denne gruppen var i større grad tilbøyelig til å delta i aktiviteter 

som anses for å være høykulturelle, som musikk, kunstutstillinger, kino, teater og opera 

(Danielsen 2006:208). Slike faktorer har også fått mye omtale i SSB sine publikasjoner. For 

det første hadde alder betydning for hva som kan sies å danne personene sin aldersidentitet, 

der ulike kulturuttrykk kan knyttes opp mot en «ungdomskultur» eller en «voksen kultur» 

(Danielsen 2006:33, 181). På bakgrunn av alder ble det skapt en naturlig grense knyttet til 

hvilke kulturuttrykk som passer for den enkelte (Danielsen 2006:181). Noen aktiviteter vil 

være mer aldersbetinget enn andre, blant annet kunstutstillinger. Personer som har 

opparbeidet en kulturell kompetanse vil i større grad være i stand til å dekode ulike 

kulturuttrykk, for og på den måte gjøre de mer interessant (Danielsen 2006:181).  

For det andre hadde kjønn betydning for det kulturelle konsumet. Kvinner deltok i større grad 

på kulturelle aktiviteter enn menn. Danielsen (2006) trekker frem den tradisjonelle 

mannsdominansen som en viktig faktor til at kvinner er mer kulturelt orienterte. De har 

generelt vært friere og kan i større grad dyrke estetiske kulturuttrykk enn hva menn har vært i 

stand til (Danielsen 2006:182-183). Det ble avslutningsvis trukket frem at utdanning hadde 

betydning for hvilke kulturuttrykk personene valgte å konsumere. Mønsteret som fremkom 

var tydelig og Danielsen henviser selv til at en forklaring kan være knyttet til dannelse, 

seleksjon og identitetskonstruksjon (Danielsen 2006:183-184). Det er usikkert hvilke av disse 

prosessene som i størst grad har betydning og trolig er dette et sammensatt bilde. Resultatene 

som fremkommer har allikevel sammenheng med at en spesiell gruppe i større grad behersker 

den dominerende kulturen som gir makt innenfor det høykulturelle feltet (Danielsen 1998:91). 

Det litterære konsumet viste seg å være klassedelt hos Danielsen (2002), men dette er ikke 

tilfellet i Skarpenes (2007) sin studie. I studien undersøkes litterære vaner blant middelklassen 

med hensyn til homologi. Individualisering- og omnivore-univore teorien. Det er ikke mulig å 

påvise at det finnes en spesiell dannelseskultur som har betydning for det kulturelle konsumet 

i Norge (Skarpenes 2007:557). På bakgrunn av det tilgjengelige datamaterialet konkluderes 

det i stor grad med at det ikke finnes en sammenheng mellom å tilhøre middelklassen og 

konsumere spesifikke kulturuttrykk. Dette leder til en konklusjon om at det norske konsumet 

må være preget av en sterk individualisering, der klasse har mistet sin strukturerende effekt.  

Det benyttes et forenklet kulturbegrep i Skarpenes sin studie, som kun tar hensyn til litteratur, 

kunst og musikk (Skogen, Stefansen, Krange og Strandbu 2008:260). Et slikt kulturbegrep 

blir ifølge Skogen m.fl (2008) for smalt til å kunne fange opp kulturelle variasjoner i 
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middelklassen og de mener at det i større grad burde stått at Skarpenes valgte å fokusere på 

disse formene for kulturelt konsum (Skogen m.fl. 2008:260). For forfatterne blir spørsmålet 

om kultur redusert til noe annet en kulturell mekanisme som gjenskaper maktposisjoner og 

fordelinger innenfor et kulturelt hierarki. Krikken har også blitt rettet mot selve 

forskningsdesignet, der Skarpenes har tatt sikte på å telle opp antallet respondenter innenfor 

ulike kategorier. Skogen m.fl betrakter en slik opptellende tilnærming som et brudd på den 

kvalitative forskningsmetoden, der hensikten er å undersøke meningssammenhenger (Skogen 

m.fl. 2008:261). Selv om det i større grad benyttes en kvantitativ enn en kvalitativ tilnærming, 

gir de inntrykk av at det største problemet er knyttet til at Skarpenes (2007) ikke benytter 

gjensidig utelukkende kategorier (Skogen m.fl. 2008:262). Det kan trekkes frem at Skarpenes 

benytter en kategori for de som liker både underholdningskultur og kvalitetskultur (Skarpenes 

2007:541). Sett fra mitt ståsted vil det være mulig å benytte gjensidig utelukkende kategorier, 

men også en samlekategori som Skarpenes (2007) tar i bruk for å undersøke hvem som liker 

både høykulturelle, middelklassekulturelle og lavkulturelle kulturuttrykk. Dette er slik jeg ser 

det i tråd med omnivore-univore teorien.  

Skarpenes (2007) sin tolkning av resultatene viser at den kulturelle eliten har forsvunnet til 

fordel for et konsum fritt for systematisk fordeling, og studien fikk sterk kritikk. Harr og 

Krogstad har ved hjelp av avisartikler påvist at det finnes en ide om at det finnes en elitesmak 

som er ekskluderende og forskjellsskapende (Haarr og Krogstad 2011:6).  Elitesmaken består 

ifølge dem av noen kriterier som gjør det mulig å skille mellom en elite smak og en 

arbeiderklasse smak. De som kjenner til kvalitetskriteriene for distinksjonen «… vet nemlig å 

skille mellom høyt og lavt, harry og politisk korrekt…» (Haarr og Krogstad 2011:7). 

Forskjellen mellom disse elitene er en ide i artikkelen og det er dermed ikke nødvendigvis slik 

at denne eliten faktisk eksisterer.  

 

Den forskjellsskapende kulturen kan forplante seg på tvers av generasjoner, noe som for så 

vidt var litt av essensen i Bourdieu (1984) sitt begrep om en strukturerende habitus. Barn av 

eliten har 35 ganger større sjanse for å ta en eliteutdanning enn ufaglærte i Norge (Hansen 

1999:193). Med en tanke om at personer som velger å studere medisin som oftest har foreldre 

med overklassebakgrunn, viser Jan Fredrik Hovden sine funn at disse foretrekker den legitime 

kulturen som konsert med klassisk musikk, jazz og opera (Hovden 2002:87). Studenter på 

Norges Handels Høyskole (NHH) konsumerer lite høykultur og foretrekker former for 

populærkultur, mens ingeniørstudenter i liten grad bruker sin fritid på kultur aktiviteter 



34 

 

(Hovden 2002:86). Lærerstudenter og sykepleiestudenter forholder seg til former for legitim 

kultur, mens humaniora studenter foretrekker det Hovden kaller for «avantgardistisk» kultur 

bestående av teater, dans og idrettsarrangementer (Hovden 2002:85-87). Det påpekes at det 

ikke kan forventes at studentene kommer til å opprettholde konsumet over tid (Hovden 

2002:90). Studien kan derfor ikke si noe om konsumet hos voksende, som det legges fokus på 

i denne studien. Den kan allikevel gi en viss indikasjon på hvilke kulturformer som er av 

interesse innenfor ulike faggrupper.   

 

Det har blitt gjennomført et lite antall avanserte analyser av kulturelt konsum i Norge. En del 

av materialet som kan trekkes frem, er den oppsummerende statistikken i rapportene tilknyttet 

Norsk kulturbarometer. Det finnes totalt syv rapporter som viser sammenhengen mellom 

konsum og utdanning, kjønn, geografisk avstand og alder. Andelen personer som går på 

kunstutstillinger har forholdt seg relativt stabilt over tid, der 42 % av respondentene hadde 

deltatt på en slik utstilling siste året i 2004 og 2008 (Vaage 2005:55; Vaage 2009:43). 

Tallmaterialet for 2012 viser en svekket deltakelse, der 38 % hadde deltatt på en 

kunstutstilling (Vaage 2013:43). Av personene som hadde svart på undersøkelsen deltar 

flesteparten av personene på utstilling med malerier (Vaage 2005:55).  

 

Undersøkelsen viser en tydelig kjønnsdeling mellom personene og kvinner deltar oftere enn 

menn på kunstutstillinger (Vaage 2005:55; Vaage 2009:43). At resultatene fra undersøkelsen 

viser til et kjønnsdelt konsum i Norge er ikke overraskende. Flere studier finner et kjønnsdelt 

konsum når omnivore-univore undersøkes. Videre kan det påpekes at kunstkonsumet er mest 

vanlig hos personer med høy husholdningsinntekt (Vaage 2005:55; Vaage 2013:43). Siden de 

besitter en stor mengde økonomisk kapital er det naturlig å tenke at det er en mindre kostnad 

forbundet med å dra på utstillinger, enn for personer med lav inntekt. Et annet viktig punkt 

som kan sies å tilføre en kostnad er den geografiske avstanden. Deltakelse på kunstutstillinger 

er størst for personer i byene, noe som indikerer at de som bor spredtbygd i mindre grad har 

tilgang til tilbudene og det er en større kostnaden forbundet med deltakelse (Vaage 2005:31; 

Vaage 2013:43).   

 

I den tidligere forskingen på omnivore-univore teorien, trekker jeg frem viktigheten av 

musikk som kulturell indikator. I Norge deltar 35 % av respondentene på konsert med klassisk 

musikk i løpet av et år, mens kun 5 % deltar på opera forstilling (Vaage 2005:43; Vaage 
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2005:31). Klassisk musikk er mest populært blant de eldre (Vaage 2005:43). En tanke om at 

eldre i større grad enn yngre konsumerer høykulturelle sjangere, viser at det norske samfunnet 

tilsynelatende er preget av et meltdown scenario. De høykulturelle aktivitetene blir mer 

populære blant de eldre og mindre vanlig blant yngre. Innenfor de klassiske høykulturelle 

konsertformene er andelen kvinner større enn menn, men innenfor de mer populærkulturelle 

aktivitetene er bruken av konsert likt fordelt på tvers av kjønnene (Vaage 2013:37). 

Kjønnseffekten kommer i mindre grad til syne blant de populærkulturelle sjangerne som 

samtidig er de mest vanlige.  

 

En høykulturell sjanger som trekker et lite publikum er ballettforestillinger. Hele 58 % har 

aldri vært på en ballettforestilling i 2004, mens tallene er 54 % og 50 % i 2008 og 2012 

(Vaage 2005:37; Vaage 2009:31; Vaage 2013:31). Dette er et relativt stort antall, men det vil 

trolig ha betydning om en overvekt av de spurte bor i by eller bygd. Tilgangen til 

ballettforestillinger er størst i de store byene, spesielt rundt Oslo-området (Vaage 2009:86; 

Vaage 2013:31). Siden ballett er mest populært i byene, er det grunn til å tro at utdanning har 

betydning for konsumet. De med høyest utdanning kan tenkes å være konsentrert i byene og 

rundt sentrale universiteter. Ved å undersøke rapportene på tvers av ulike år, kan det bemerkes 

et interessant skifte i den kulturelle smaken. Frem til 2004 er moderne ballett mer populært 

enn klassisk ballett, men etter 2008 deltar flesteparten på forestillinger med klassisk ballett 

(Vaage 2001:37; Vaage 2005:37; Vaage 2009:31; Vaage 2013:31).  

 

Avslutningsvis velger jeg å trekke frem betydningen av geografisk avstand. I norsk 

kulturbarometer blir avstand til kulturtilbudene trukket frem om en viktig forklaringsfaktor på 

hvorfor konsumet mellom by og bygd er forskjellig. Rapporten viser en tydelig forskjell, der 

bruken av arrangementer tilknyttet konsert er mest vanlig i de store byene (Vaage 2009:37; 

Vaage 2013:37). Undersøkelsene som har blitt foretatt i forbindelse med rapporten viser at 

den geografiske avstanden i forhold til de ulike kulturtilbudene har forholdt seg stabil over tid 

(Vaage 2009:86; Vaage 2013:86). Dette tyder på at personer i byene er de som deltar på flest 

kulturelle arrangementer. Ettersom konsumet av konserter, uavhengig av om de representer en 

høykulturell eller populærkulturell sjanger, er størst i byene vil jeg tro dette har sammenheng 

med at tilbudet er større.
17

  

 

                                                 
17 

Ifølge Chan (2013:2) sin demografiske profil er det flest kulturelt omnivore i byene.  
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2.5    Utledning av hypoteser 

Det gjennomgående spørsmålet i oppgaven er: Hvilken sammenheng er det mellom 

klasseposisjon og kulturelt konsum i Norge? Hvordan har sammenhengen utviklet seg i 

perioden 1991 til 2012? I kapittel 4, vil jeg presentere noen hovedanalyser som har til hensikt 

å besvare hvilken teori som er best egnet til å forklare konsummønsteret i det norske 

samfunnet. For å kunne besvare spørsmålet er det nødvendig å utlede noen forventninger med 

utgangspunkt i teori og tidligere forskning. Det utledes totalt seks hypoteser, som har til 

hensikt å beskrive det antatte konsummønsteret og hvordan dette endres over tid.  

2.5.1 Hypoteser som forklarer homologiteorien 

I kapittel 2 gav jeg først en presentasjon av homologiteorien som antar at det finnes en 

korrespondanse mellom et sosialt og kulturelt hierarki. Teorien, som bygger på det sosiale 

rommet, forventer at smak, praksis og kunnskap overlapper med personene sin klasseposisjon. 

Et konsum preget av høykulturelle aktiviteter vil være mest vanlig blant overklassen, mens 

arbeiderklassen konsumerer flest lavkulturelle aktiviteter. Fordelingen som beskrives 

forventes å danne et systematisk mønster langs den vertikale og horisontale aksen i det sosiale 

rommet, der kapitalmengde og kapitaltype er avgjørende for deltakelse. Sammenhengen kan 

formuleres gjennom følgende hypotese:   

H1a: Kulturelt konsum er strukturert på bakgrunn av kapitalmengde og 

kapitaltype, noe som frembringer et vertikalt og horisontalt skille.  

I analysene vil det vertikale og horisontale skille fremkomme gjennom en bestemt fordeling 

av kulturelle aktiviteter. Det vertikale mønsteret forventes å vise at personer fra overklassen 

konsumerer flere høykulturelle aktiviteter enn middelklassen og arbeiderklassen. Overklassen 

vil altså skåre jevnt over høyere enn de andre klassene innenfor høykultur, mens det 

lavkulturelle konsumet er forventet å være høyest hos arbeiderklassen og lavest hos 

overklassen. Med utgangspunkt i teorien er det forventet at de kulturelt eksklusive har 

aversjoner mot lavkulturelle konsumformer og konsumerer disse i mindre grad.  

Et horisontalt mønster vil i analysene fremkomme som konsumforskjeller mellom personer 

som har en overvekt av kulturell og økonomisk kapital. Skillet tilsier at det finnes 

konsumforskjeller innad i samme klasse. Det er forventet at personer med mye kulturell 
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kapital jevnt over skårer høyere enn personer med mye økonomisk kapital. Siden disse har en 

høyere skår kan de omtales som en sosial elite. 

For at det skal kunne konkluderes med at homologiteorien forklarer det norske konsumet, må 

det fremkomme en systematisk sammenheng mellom et sosialt og kulturelt hierarki i mine 

analyser. Siden oppgaven tar sikte på å forklare hvordan konsumet endres over tid, har jeg 

formulert en egen hypotese som forteller hvilket mønster jeg forventer at fremkommer. Å 

studere endringen over tid, er i tråd med Bourdieu (1984) sin tredje akse og det kan 

argumenters for at det er nødvendig å se på endring for at oppgaven skal følge det teoretiske 

rammeverket. Følgende hypotese er forventet å kunne forklare endringen over tid:  

  H1b: Det har ikke vært en endring i sammenhengen mellom klasse og 

kulturelt konsum i perioden 1991 og frem til 2012.  

I analysene vil hypotesen gis støtte om det kan påvises en stabilitet i konsumet. En slik 

stabilitet tar utgangspunkt i forholdet mellom klasseposisjon og tid, der de som tilhører 

overklassen, er forventet å konsumere flere aktiviteter enn arbeiderklassen i hele perioden. 

Dersom forholdet mellom klasseposisjon og konsum er svekket i perioden kan det ikke gis 

støtte til hypotesen. Jeg vil komme nærmere inn på hvordan hypotesen undersøkes i 

metodekapittelet. 
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2.5.2   Hypoteser som forklarer individualiseringsteorien 

Tidligere i kapittelet redegjorde jeg for sammenhengen mellom kulturelt konsum og det sterke 

individualiseringsargumentet. Teorien tar utgangspunkt i at det kulturelle konsumet er fritt for 

systematisk sammenheng fra klasse. Hypotesen som forklarer den antatte sammenhengen kan 

formuleres som følger:  

H2a: Det er ingen systematisk sammenheng mellom kulturelt konsum og 

klasseposisjon.  

For at teorien skal kunne gis støtte i analysene som gjennomføres i kapittel 4, kan ikke klasse 

ha forklaringskraft i noen av analysene. Det betyr at dersom det fremkommer en sammenheng 

mellom klasse og konsum innenfor de høykulturelle analysene, kan ikke teorien forklare det 

norske konsumet totalt sett og behovet for å gjennomgå teorien i forbindelse med de andre 

analysene bortfaller.  

I likhet med homologiteorien beskriver individualiseringsteorien en endring over tid. For at 

teorien skal ha gyldighet kan det antas å ha foregått et skifte fra et moderne til postmoderne 

eller senmoderne samfunn. Et slikt epokeskifte tar vanligvis mange år, mens jeg kun kan 

undersøke hvilke konsummønstre som er gjeldene i perioden 1991 til 2012. Siden det norske 

samfunnet er preget av økt globalisering og teknologisk utvikling i perioden, er det ingen 

grunn til å forvente en stabilitet. De strukturelle endringene kan tenkes å føre til større 

tilgjengelighet til ulike kulturuttrykk og økt bruk av massemedier. Hypotesen formuleres som 

følger:  

H2b: Sammenhengen mellom kulturelt konsum og klasseposisjon er 

svekket i perioden 1991 og frem til 2012.  

For at sammenhengen skal kunne gis støtte i analysene, må forholdet mellom klasse og tid ha 

avtatt og helst forsvunnet. Om klasse hadde en strukturerende effekt på det kulturelle 

konsumet i 1991 burde det fremkomme en gradvis endring innenfor det høykulturelle og 

lavkulturelle konsumet. Det er forventet at analysene vil vise en nedadgående trend.    
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2.5.3 Hypoteser som forklarer omnivore-univore teorien 

I en gjennomgang av den tidligere forskningen viser jeg at forskningslitteraturen tilknyttet 

omnivore-univore teorien er omfattende. Teorien gis støtte i et mangfold av studier, som har 

definert konsumet på en mer eller mindre overbevisende måte. Studiene viser allikevel en 

dreining fra en systematisk fordeling til et skille mellom et mangfoldig konsum på den ene 

siden og et ensidig konsum på den andre siden. Det tradisjonelle skillet mellom «snob versus 

slob» (Peterson 1992), har derfor blitt byttet ut med et skille mellom kulturelt omnivore og 

univore.  Følgende hypotese kan utledes for å undersøke om teorien oppnår empirisk støtte:  

H3a: Overklassen konsumerer ulike kulturuttrykk innenfor flere 

kulturelle hierarkier, mens arbeiderklassen konsumerer noen få 

kulturuttrykk innenfor et kulturelt hierarki. 

Hypotesen tilsier at de som tilhører overklassen deltar i flere kulturelle aktiviteter enn 

middelklassen og arbeiderklassen. Helt spesifikt er mønsteret innenfor de høykulturelle 

aktivitetene forventet å følge en systematisk fordeling langs den vertikale og horisontale 

aksen. Overklassen skiller seg først og fremst fra arbeiderklassen i forhold til hvor mange 

høykulturelle aktiviteter som konsumeres. 

Forskjeller mellom overklassen og arbeiderklassen er forventet å være utvisket i forhold til 

lavkulturelle aktiviteter. Overklassen burde dermed konsumere like mange lavkulturelle 

aktiviteter som arbeiderklassen. Dersom jeg ved hjelp av analysene kan påvise signifikante 

forskjeller mellom de to klassene, gis ikke teorien støtte. Arbeiderklassen sitt konsum burde 

være begrenset til flest lavkulturelle aktiviteter og de burde derfor besitte et ensidig konsum, 

mens overklassen burde konsumerer flest høykulturelle aktiviteter og et stort antall 

lavkulturelle aktiviteter noe som er i tråd med et mangfoldig konsum. 

Med utgangspunkt i omnivore-univore teorien kan det ifølge Peterson og Kern (1996) 

forventes at overklassen blir mer kulturelt omnivore over tid. Siden jeg undersøker et tidsrom 

på 21-år bør jeg være i stand til å fange opp en slik sammenheng og undersøke om teorien 

oppnår sterkere støtte over tid. Hypotesen formuleres som følger:  

H3b: I perioden 1991 og frem til 2012 er konsumforskjellene mellom 

overklassen og arbeiderklassen størst innenfor det høykulturelle 

konsumhierarkiet. 
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I analysene vil et slikt mønster fremkomme ved at overklassen deltar i et større antall 

høykulturelle aktiviteter enn arbeiderklassen i hele perioden. Det er videre forventet at 

forskjellene mellom overklassen og arbeiderklassen skal øke over tid. Det lavkulturelle 

konsumet forventes å være mindre strukturert. Overklassen burde over tid, utvikle et konsum 

som er like stort som hos arbeiderklassen innenfor de lavkulturelle sjangerne. I analysene vil 

dette fremkomme ved at det ikke kan påvises signifikante forskjeller mellom klassene.   
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3 Den metodiske tilnærmingen og 

operasjonalisering av variablene 

I dette kapittelet vil jeg redegjøre for operasjonaliseringen av variablene og måten analysene 

gjennomføres på. Hensikten er å gjøre leseren i stand til å vurdere resultatene og 

konklusjonene jeg fremsetter avslutningsvis i oppgaven. Kapittelet er lagt opp slik at det først 

gis en gjennomgang av datamaterialet før det gis en gjennomgang av operasjonaliseringen av 

de avhengige og de uavhengige variablene. Det vil videre gis en kort redegjørelse for hvilken 

analyseteknikk som benyttes i oppgaven, og en begrunnelse for valget av denne. Jeg har 

endret forskningsdesign og metodisk tilnærming gjentatte ganger underveis. Jeg vil 

avslutningsvis gi en kort presentasjon av de tidligere metodiske tilnærmingene som ble brukt. 

De tidligere oppleggene ble forkastet til fordel for det nåværende, fordi resultatene ble for 

unyansert.  

3.1    Datamaterialet 

Hypotesene oppstilt avslutningsvis i kapittel 2 undersøkes med utgangspunkt i kultur- og 

mediebruksundersøkelsen,
18

 som er en representativ tverrsnittsundersøkelse konstruert for å 

innhente informasjon om nordmenns bruk av massemedier og kulturtilbud. Undersøkelsen har 

til hensikt å kartlegge nordmenns bruk av kulturtilbud og deres medievaner. Siden 

undersøkelsen er konstruert for å si noe om det kulturelle konsumet til befolkningen, finnes 

det mange potensielle indikatorer jeg kan benytte til å konstruere et kulturmål. Datamaterialet 

har blitt innsamlet over et langt tidsrom, der spørsmålene har vært formulert identisk på tvers 

av år. Å benytte et standardisert datamateriale er en fordel et fåtall studier hatt tilgang til. 

Tilgangen til standardiserte spørsmål og et stort antall indikatorer gjør det mulig å konstruere 

et prosjekt som er i tråd med forskningsdesignet til Lopez-Sintas og Garcia-Alvarez (2002). 

Datamaterialet er innsamlet av Statistisk sentralbyrå (SSB) og er tilgjengelig hos Norsk senter 

for forskningsdata (NSD). SSB har foretatt syv undersøkelser, men undersøkelsene som ble 

                                                 
18

 (En del av) de data som er benyttet i denne publikasjonen, er hentet fra «Kultur- og mediebruksundersøkelsen 

1991». Undersøkelsen er finansiert av Norsk kulturråd, Kulturdepartementet og Norges allmennvitenskapelige 

forskningsråd. Data i anonymisert form er stilt til disposisjon av Statistisk sentralbyrå gjennom Norsk senter for 

forskningsdata (NSD). Verken Statistisk sentralbyrå, Norsk kulturråd, Kulturdepartementet, Norges 

allmennvitenskapelige forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er 

gjort her.  
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foretatt i 1994 og 1997 inneholder andre spørsmål enn de øvrige. Hvert datasett består av 

rundt 2000 respondenter og jeg slår sammen tidspunktene 1991, 2000, 2004, 2008 og 2012. 

Det konstrueres et samlet datasett bestående av 10 156 respondenter. Jeg har observert at 

svarprosenten på undersøkelsene varierer mellom 60-70 %, noe som er høyt for undersøkelser 

gjennomført via telefonintervju.  

I alle undersøkelsene medfølger det noen statistiske vekter, som består av den inverse 

sannsynligheten for at en respondent skal inngå i datamaterialet. Jeg benytter disse vektene 

for å korrigere for skjevheter i estimatene som følge av ujevn aldersfordeling og tidspunktet 

respondentene ble trukket. Å vekte koeffisientene er normal praksis ved bruk av 

spørreundersøkelser og vektene har blitt kalkulert av SSB. De har også innsamlet 

datamaterialet og materialet er dermed kvalitetssikret og svært reliabelt.  

3.2   Mål på kulturelt konsum 

De kulturelle målene konstrueres på bakgrunn av hvilke aktiviteter tidligere studier har 

klassifisert som høy- og lavkulturelle. Et slikt teoridrevet mål, står i motsetning til et 

datadrevet mål med utgangspunkt i faktoranalyse (principal-component-analysis), latent 

klasseanalyse eller korrespondanseanalyse. Fordelen med et teoridrevet mål er at de kulturelle 

aktivitetene som inkluderes, har blitt klassifisert som høy- og lavkulturelle på tvers av land og 

tid.
19

 En annen grunn til å benytte et slikt mål, er at behovet for forberedende analyser 

bortfaller og jeg kan benytte mer tid på å diskutere oppgavens forskningsspørsmål. 

Det kulturelle målet tar utgangspunkt i 24 kulturelle aktiviteter som benyttes til å konstruere 

11 skalaer. Aktivitetene utgjør seks kulturelle domener fordelt på- musikk, scenekunst, kunst, 

litteratur, fjernsyn og radio. De kulturelle domenene består av aktiviteter som utgjør ulike 

plattformer, der noen av plattformene finnes innenfor et høy- og lavkulturelt mål. På 

bakgrunn av spørsmålene har jeg ikke kunnet få plattformene til å sammenfalle på tvers av 

kulturelle hierarkier. På den måten har jeg konstruert et bredt kulturelt mål, men dette går på 

bekostning av sammenliknbarhet. De 11 skalaene er operasjonalisert gjennom adderende 

Rasch-modeller som summerer antallet aktiviteter en personer har deltatt i. Før jeg presenterer 

de enkelte skalaene vil jeg gi en gjennomgang av de seks kulturelle domene og hvilke 

aktiviteter som utgjør hvert domene. 

                                                 
19

 Enkelte studier velger å rapportere Cronbachs alfa for det teoretiske målet, men dette er i større grad i tråd med 

en datadrevet tilnærming enn en teoridrevet seleksjon.  
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3.2.1 Høykulturelle aktiviteter 

Musikk blir benyttet som et sentralt mål i studier av omnivore-univore teorien, men ble også 

benyttet av Bourdieu (1984) til å påvise homologiteorien. De høykulturelle musikksjangrene 

jeg tar utgangspunkt i er- klassisk musikk og opera, jazz og samtidsmusikk. Klassisk musikk 

og jazz ble gruppert som høykulturelle sjangere av Danielsen (2002), Katz-Gerro (2002), 

DiMaggio og Mukhtar (2004) og Purhonen, Gronow & Rahkonen (2011). Jazz kan sies å 

være en vanskelig sjanger å plassere, ettersom blant annet Van Eijck og Lievens (2008) har 

valgt å plassere dette som en del av populærmusikken. Bourdieu (1984) plasserer moderne 

jazz som en mellomsjanger i det sosiale rommet (Bourdieu 1984:128). Jazz sjangeren har 

lavkulturelle røtter, men har utviklet seg til å bli en høykulturell sjanger hvor det skilles 

mellom klassisk og moderne jazz. Savage (2006) påpeker at jazz i større grad blir betraktet 

som høykulturelt enn tidligere og dermed inngår i en endring av den tradisjonelle 

høykulturelle komposisjonen. Samtidsmusikk benyttes ofte som en fellesbetegnelse på 

kunstmusikk, men et fåtall studier inkluderer denne sjangeren. Jeg har valgt å inkludere denne 

sjangeren på bakgrunn av at Bourdieu selv nevner komponister som Iannis Xenakis, Igor 

Stravinsky og Pierre Boulez (Bourdieu 1984:128).  

Videre benytter jeg aktiviteter som samlet sett kan kalles scenekunst. Slike kulturuttrykk 

innebefatter blant annet dramaforestillinger på teater, ballettforestillinger og et mål på om 

respondenten har deltatt på en danseforestilling de siste seks måneder (ballett, selskapsdans). 

Dramaforestillinger vil i en norsk kontekst omfatte teaterstykker fra Knut Hamsun eller 

Henrik Ibsen og slike kan tenkes å være mer høykulturelle enn revyer og komedier. Bourdieu 

plasserer den tyske dramatikeren og poeten Bertolt Brecht høyt i det sosiale rommet og hans 

plassering kan benyttes til å legitimere bruken av en slik sjanger (Bourdieu 1984:128). 

Selskapsdans kan sies å være en mer flyktig sjanger, men trekker åpenbart et særegent 

publikum som forventer stil og eleganse. Dans grupperes blant annet som en aktivitet kulturelt 

omnivore bedriver og Chan og Goldthorpe klassifiserer dans sammen med ballett (Chan & 

Golthorpe 2007a:172). Rasjonale bak å benytte et spørsmål om respondenten har deltatt på en 

forestilling med dans i løpet av de siste seks månedene har til hensikt å si noe om frekvensen, 

der en respondent er mer tilbøyelig til å delta ofte om de har deltatt innenfor et hvis tidsrom. 

Kunstutstillinger kan tradisjonelt knyttes til den kulturelle overklassen, som forventes å 

frekventere gallerier og museer i større grad enn andre. Malerier, fotografier og grafisk kunst 

blir trukket frem som typisk høykulturelt. Chan benytter maleri og fotografi (Chan 2013:6). 
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Kunst har blitt ansett for å være høykulturelt uansett hvilket medium det fremgår i, der selv 

kunst i avisene i størst grad konsumeres av overklassen (Janssen 1999:344). Ved å undersøke 

hvilke aktiviteter Bourdiu har klassifisert som høykulturelle i det sosiale rommet, ser vi at 

dette blant annet er malerier av van Gogh, mens fotografier plasseres middelshøyt i det sosiale 

rommet (Bourdieu 1984:128).  

Det er vanlig å benytte Litterære vaner som et mål på omnivore-univore teorien (Van Rees 

m.fl. 1999; Van Eijck 1999; Torche 2007; Bukhodi 2007; Prieur m.fl. 2008; Purhonen m.fl. 

2011). Litteratur kan være vanskelig å plassere, siden de fleste samfunnsgrupper leser noe. 

Det vil allikevel være en rimelig antakelse å tro at personer med interesse for bøker av en viss 

karakter, har en annen kapitalsammensetning enn de som er uinteressert i litteratur (Bukhodi 

2007:119; Torche 2007:85). Lesevaner nevnes ikke spesielt hos Bourdieu, men i det sosiale 

rommet kan blant annet bøker om kunst og avisen Le Monde plasseres høyt (Bourdieu 

1984:128). Dette vitner om at litteratur kan plasseres som en høykulturell sjanger. De litterære 

sjangerne som har blitt selektert ut som høykulturelle er, bøker som angår samfunnsspørsmål 

og romaner/noveller. Målet benytter også et spørsmål tilknyttet om respondenten har lest bok 

i går, der personer som leser daglig i større grad kan tenkes å knyttes til et høykulturelt 

konsum. Spørsmålet kan tenkes å skille mellom de som leser og ikke leser (Van Rees m.fl. 

1999; Bihagen & Katz-Gerro 2000).  

3.2.2 Lavkulturelle kulturuttrykk 

Musikk kan klassifiseres som både høy- og lavkulturelt, avhengig av hvilke sjangere som 

benyttes. Jeg velger å klassifisere countrymusikk, visesanger og kirkemusikk som 

lavkulturelle musikkformer. Countrymusikk har blitt betraktet som lavkulturelt av blant annet 

Peterson og Kern (1996), Danielsen (2002), Savage (2006) og Van Eijck og Lievens (2008). 

Kirkemusikk klassifiseres som lavkulturelt av Van Eijck (1999:1173). Selv om kriken trekker 

et bredt publikum fra alle sosiale lag, virker en sin klassifisering rimelig. Avslutningsvis ble 

visesanger inkludert som en indikator. Visesanger kan karakteriseres som en form for 

folkemusikk og jeg støtter meg derfor igjen på det lavkulturelle målet for musikk som ble 

konstruert av Van Eijck (1999).  

Fjernsyn klassifiseres som oftest som lavkulturelt. I likhet med musikk må det foretas et skille 

på bakgrunn av sjanger eller programtype. I artikkelen til Lizardo og Skiles (2009:9) benyttes 

fjernsyn som en kontrastkategori til høykultur. Dette bidrar til å underbygge min tanke om at 
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de fleste fjernsynsprogrammer kan klassifiseres som lavkulturelle. Scarborough og McCoy 

(2014) klassifiserer reality-tv som en typisk lavkulturell sjanger og det hadde vært ønskelig å 

benytte en slik programtype i datamaterialet. I studien har jeg valgt å klassifisere 

naturprogrammer, spørreprogrammer og om respondenten så tv i går som typisk lavkulturelt. 

Barkhuus, Olsen, Hinckley, Ringel, Hudson & Greenberg (2009) viser at bruken av fjernsyn 

kan være preget av tilfeldighet og fjernsyn inngår som et element i sosiale situasjoner 

(Barkhuus m.fl. 2009:2484). Det er tydelig at bruken av fjernsyn er preget av å være enten 

massekulturelt eller lavkulturelt. Det gis i artikkelen få indikasjoner på hvilke programtyper 

som i størst grad er vanlig. Det har blitt knyttet en negativ holdning til bruken av fjernsyn, 

hvilket får meg til å tro at fjernsyn ikke er en aktivitet som skaper sosiale skiller (Scarborough 

& McCoy 2014:41). Det vil dermed være mulig å benytte et slikt mål til å klassifisere 

personer som lavkulturelle eller univore konsumenter.  

En annen form for massemedier jeg har klassifisert som lavkulturelt er bruken av radio. 

Bakgrunnen for å trekke frem radio, er i likhet med fjernsyn, at aktiviteter i liten grad er 

knyttet til klasse. Dette har sammenheng med at det kulturelle konsumet har utviklet seg i 

retning av et dynamisk konsum som følge av teknologiske endringer (Coulangeon & Lemel 

2007:94). Jeg mener det kan skilles mellom ulike programtyper og seleksjonen har falt på 

programmer som dreier seg om fritid eller populærkultur. De aktuelle aktivitetene er lette 

underholdningsprogrammer, program som omfatter populærmusikk og hjem og fritid. 

Scenekunst/teater inkluderes som et lavkulturelt mål for å være i stand til å sammenlikne 

konsumet på tvers av flere konsumhierarkier. Et bredt mål er nødvendig for å kunne si noe om 

omnivore-univore teorien, men de to andre teoriene legger ikke til grunn en tilsvarende 

antakelse. En annen viktig grunn til å inkludere noen av målene gjennom lavkulturelle og 

høykulturelle aktiviteter er knyttet til sammenliknbarhet med andre studier. De fleste studier 

som undersøker et omnivore-univore konsum, tar hensyn til noen få kulturelle domener. 

Aktivitetene som inngår innenfor dette domenet kan tenkes å ha et mindre formelt preg. Jeg 

velger å inkludere revy, komedie/farse og personer som ikke så på teater de siste seks 

måneder. Få tidligere studier velger å inkludere en lavkulturell del innenfor scenekunst. Jeg 

kan dermed ikke støtte meg på tidligere forskning, men dette vil være noe av spenningen 

knyttet til målet. Bakgrunnen for å anse revy og komedie som lavkulturelt er at settes opp på 

lokale scener og forstillingene er mindre samfunnskritiske enn dramaer. Videre inkluderes 

personer som ikke har deltatt på forestilling. Tanken de som ikke har deltatt siste seks 
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måneder trolig er mindre interessert i en slik sjanger. Jeg benytter ikke deltatt siden deltakelse 

også kan være knyttet til dramaforestillinger og liknende.  

Forskjellene mellom lavkulturelle og høykulturelle aktiviteter som kan beskrive scenekunst er 

tilknyttet oppbyggingen. I motsetningen til dramastykker fra Ibsen eller Hamsun, er revyer 

tilgjengelig på lokale scener og har derfor et mindre formelt preg, der verdien av kunnskap og 

kjennskap til sjangeren blir derfor mindre betydningsfull. Forestillingene består ofte av en 

serie av separate innslag, der det ikke finnes en rød tråd mellom de ulike innslagene. 

Forestillingene er derfor mindre formelle og utgjør den rake motsetningen til 

dramaforestillinger, med en rød tråd og som drøfter viktige samfunnsproblemer. Komedier 

har, i likhet med revyer, til hensikt å underholde publikum. Det finnes en rød tråd, men 

forestillingene er oftere preget av lystige undertoner fremfor et alvorlig problem. Skillene 

mellom komedie og drama er mindre og det trolig bruken av komedie i det kulturelle målet 

som skaper utslaget i analysene.  

3.2.3 Konstruksjon av de elleve skalaene 

Med utgangspunkt i domene, konstruerer jeg åtte skalaer. Hver av skalaene forklarer et 

kulturelt domene, der respondenten kan skåre mellom 0 og 3 poeng. De åtte skalaene utgjør 

fundamentet til det høy- og lavkulturelle konsumhierarkiet. Jeg slår sammen de fire 

høykulturelle skalaene til et samlet mål på høykultur og de fire lavkulturelle skalaene til et 

samlet mål på lavkultur. De to skalaene benyttes i hovedanalysene. Ved å undersøke hvordan 

de to skalaene fordeler seg langs klasse, kan jeg forklare hovedmønsteret og dermed besvare 

forskningsspørsmålet oppstilt innledningsvis. Separate analyser gir mer nyanserte resultater, 

men det kan være vanskelig å få et helhetsinntrykk av sammenhengen. Jeg konstruerer derfor 

en siste skala bestående av de 24 kulturelle aktiviteter. Ved å benytte en slik skala i analysene 

kan jeg avdekke bredden i det kulturelle konsumet, noe som er i tråd med hvordan omnivore-

univore teorien undersøkes i den tidligere forskningen.  

Jeg viser en frekvensfordeling av aktivitetene som utgjør de seks kulturelle domenene i tabell 

3.1. Jeg inkluderer også de to konsumhierarkiene, siden en skjematisk fremstilling gjør det 

lettere å få en oversikt.   
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Tabell 3.1. Frekvensfordeling over aktiviteter som har blitt benyttet til å konstruere de kulturelle skalaene.     

Kulturelle aktiviteter      % N 

 
     

 Musikk 

Deltatt på konsert bestående av klassisk musikk eller 

opera. 8,72 886 

   Deltatt på konsert bestående av samtidsmusikk. 2,66 270 

   Deltatt på konsert bestående av jazz.  4,37 444 

  Litteratur Har lest bok i går.   23,26 2362 

   Har lest roman og novellesamling 13,13 1333 

Høykulturell 
praksis   

Har lest bok som omhandler samfunnsspørsmål, politikk, 
kunst, historie 1,53 155 

  Scenekunst Har sett dramaforestilling på teater 7,32 743 

   Har sett ballett forestilling 7,87 799 

   Har vært på ballett siste 6.måneder 7,96 808 

  Kunstutstilling Har sett på maleri  31,32 3181 

   Har sett på fotoutstilling 4,70 477 

   Har sett på utstilling med grafikk 6,70 680 

 
Musikk Har vært på konsert med countrymusikk 1,64 167 

   Har vært på konsert med visesanger 6,08 617 

   Har vært på konsert med kirkemusikk 7,63 775 

  Fjernsyn Har sett på naturprogram 4,07 413 

Lavkulturell 

praksis   Har sett på spørreprogram 2,40 244 

   Har sett på fjernsyn i går 81,18 8245 

  Radio Har hørt på lette underholdningsprogram 18,88 1917 

   Har hørt på program med populærmusikk 18,62 1891 

   Har hørt på program om fritid, hus og hjem 5,54 563 

  Teater Har vært på revy  10,07 1023 

   Har sett komedie/farse 7,58 770 
      Har ikke vært på teater siste 6.måneder 11,04 1121 

Jeg gjengir den deskriptive statistikken for hver av skalaene i tabell 3.2. Her viser jeg høyeste 

og laveste verdi, gjennomsnitt og standardavvik for hver av skalaene. Måten jeg konstruerer 

skalaene på gjør at konsumet tolkes i form av kulturpoeng. For eksempel vil tilhørighet til 

overklassen, til sammenlikning med arbeiderklassen, medføre en økning i antallet 

kulturpoeng.  
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Ettersom jeg ønsker å sammenlikne flere modeller, er det en fordel å benytte en standardisert 

utfallsvariabel.
 20

 Dette gjør det også mulig å sammenlikne modeller på tvers av studier. Jeg 

foretar en Y-standardisering, noe som innebærer at de avhengige variablene standardiseres og 

de uavhengige forblir ustandardisert. Bakgrunnen for å standardisere kun den avhengige 

variabelen, er at det ikke gir mening å standardisere dummyvariabler.
 21

 Etter en 

standardisering vil de uavhengige variablene ha lik effekt på skalaene (Acock 2012:254). 

Siden variablene har lik effekt, vil det være mulig å undersøke om effekten av klasse er større 

enn effekten av kjønn, alder eller geografisk avstand. Tolkningen endres fra kulturpoeng til 

standardavvik, slik at en eventuell økning i deltakelse, i forhold til klasse, medfører en økning 

i standardavvik. Skalaene standardiseres ved hjelp av følgende formel:  

   𝑍 =
𝑥−𝑚

𝑠
        (1) 

I formelen er m = gjennomsnittet og s = standardavviket, mens x er verdien vi ønsker en 

standardisering av. Etter standardiseringen vil de avhengige variablene ha et gjennomsnitt lik 

0 og et standardavvik lik 1 (Acock 2012:254). Vedlegg 1 viser deskriptiv statistikk over de 

standardiserte variablene. 

 

 

 

                                                 
20

 Standardiseringen henvises også til som z-skår eller standard skår i enkelte studier.  
21

 Det benyttes derfor ikke betavekter i modellen, noe som er vanlig ved full standardisering.  

Tabell 3.2: Tabellen viser deskriptiv statistikk for de avhengige variablene 
 Kulturell praksis     N Min. Max. Mean SD 

Samlet konsum 
  

10156 0 12 2,94 1,86 

 
Høykultur 

 
10156 0 8 1,20 1,43 

  
Musikk 

 
10156 0 3 0,16 0,41 

  
Scenekunst 10156 0 3 0,23 0,57 

  
Kunstutstilling 10156 0 3 0,43 0,66 

  
Litteratur 

 
10156 0 2 0,38 0,73 

         

 
Lavkultur 

  
10156 0 8 1,75 1,09 

  
Musikk 

 
10156 0 3 0,15 0,39 

  
Fjernsyn 

 
10156 0 3 0,88 0,49 

  
Radio 

 
10156 0 3 0,43 0,65 

  
Teater/Scenekunst 10156 0 2 0,29 0,55 
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3.3    Uavhengige variabler 

Jeg gjengir de uavhengige variablene i tabell 3.3. De fem uavhengige variablene som 

inkluderes er- klasseposisjon, kjønn, alder, gjennomsnittlig avstand og endring over tid. De 

sosiodemografiske variablene har blitt benyttet i et stort antall tidligere studier som har 

forklart den antatte sammenhengen mellom klasse og konsum.   

Tabell 3.3: Frekvensfordeling av de uavhengige sosio-demografiske variablene.  

Uavhengige variabler.    % N 

Klasseposisjon:       

  Kultur overklassen 1,24 126 

  Profesjonsoverklasse 2,46 250 

  Økonomioverklasse 1,51 153 

  Øvre kulturfraksjon 1,78 181 

  Øvre profesjonsfraksjon 6,04 613 

  Øvre økonomifraksjon 3,54 360 

  Nedre kulturfraksjon  2,59 263 

  Nedre profesjonsfraksjon  6,63 673 

  Nedre økonomifraksjon 4,68 475 

  Faglærte arbeidere 9,44 959 

  Ufaglærte arbeidere 9,82 997 

  Primærnæring 1,7 173 

  Missing 48,57 4933 

  Total 100 10156 

          

Kjønn: Menn 50,26 5104 

  Kvinner 49,74 5052 

  Total 100 10156 

          

Alder: Under 20 år 26,5 2691 

  20-30   14,6 1487 

  30-40   16,0 1624 

  40-50   15,7 1593 

  50-60   10,9 1106 

  60-70   9,9 1005 

  Over 70   6,4 650 

  Total   100,0 10156 

          

Geografisk avstand:  Under 1 kilometer   4,1 411 

  1-4,9km   26,4 2683 

  5-9,9km   28,3 2876 

  10-24km   25,0 2535 

  Mer enn 25km   15,3 1551 

 
Missing 

 

1,0 100 

 

Totalt   100,0 10156 

 

  

   Trend over tid:    

   

 

1991=0 

 

19,7 2001 

 

2000=9 

 

21,5 2186 

 

2004=13 

 
19,7 1998 

 

2008=17 

 
19,5 1975 

 

2012=21 

 

19,7 1996 

 

Totalt   100,0 10156 
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3.4 Klassemodellen: ORDC-skjemaet 

Klasseposisjon er den primære forklaringsvariabelen i alle analysene. Klassemodellen som 

benyttes, har blitt utviklet ved Universitet i Oslo og kalles The Oslo Register Data 

Classification (ORDC-skjemaet) (Hansen m.fl. 2013:28–29). Skjemaet bygger på en 

videreutvikling av Marianne Nordli Hansens (1995) klassemodell og tar utgangspunkt i 

Bourdieus teori om det sosiale rommet, der det skilles mellom mengde og type kapital 

(Hansen m.fl. 2013:28). 

ORDC-skjemaet klassifiserer personer på bakgrunn av tre hovedkriterier: yrke, type inntekt 

og mengden inntekt, der yrke tar utgangspunkt i hvilken type arbeid respondenten utfører, og 

hvilken utdanning som normalt kreves (Hansen m.fl. 2013:28–29). Dette skaper grunnlaget 

for en vertikal og en horisontal plassering i skjemaet. Plasseringen gjøres på bakgrunn av 

personenes kapitalmengde og kapitaltype. Personer som er i bunnen av klasseskjemaet, kan 

tenkes å besitte minst kapital, mens kapitalmengden øker etter hvert som personenes 

klasseposisjon stiger. 

Figur 3.4 viser oppbyggingen av ORDC-skjemaet med eksempler på yrker plassert innenfor 

de ulike klasseposisjonene. Den vertikale aksen skiller mellom følgende tre plan: (1) 

overklassen, (2) middelklassen og (3) arbeiderklassen. Plasseringen innenfor de tre planene 

avhenger av kapitalmengde, der inntekt og utdanning bestemmer en persons plassering langs 

den vertikale aksen. Den horisontale aksen skiller mellom tre fraksjoner, og tar utgangspunkt i 

hvilken kapitaltype personen besitter en overvekt av. Personer som plasseres lengst til venstre 

i skjemaet, innehar en stor mengde kulturell kapital og en mindre mengde økonomisk kapital 

(Hansen m.fl. 2013:34). Vi ser i figur 3.4 at eksempler på personer fra den kulturelle 

overklassen kan være professorer og kulturledere. Personer innenfor øvre kulturfraksjon 

besitter en mindre mengde kulturell kapital, og eksempler på yrkesposisjoner som inngår i 

denne klassen, er lektorer og bibliotekarer. Innenfor nedre kulturfraksjon plasseres lærere og 

sosialarbeidere. 

Den økonomiske fraksjonen står i et motsetningsforhold til kulturfraksjonen. Her besitter 

personene en større mengde økonomisk kapital i form av penger eller eiendeler. I overklassen 

består denne kategorien av direktører og økonomer. Personer med de samme yrkene, men 

med mindre økonomisk kapital klassifiseres innenfor øvre og nedre middelklasse (Hansen 

m.fl. 2013:32). Avslutningsvis består profesjonsfraksjonen av personer med en balansert 
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mengde kulturell og økonomisk kapital. Yrker som faller innenfor denne klassifiseringen, 

forutsetter en spesifikk utdanning og gir som oftest høy lønn. Eksempler på yrker kan være-  

leger, tannleger og psykologer (Hansen m.fl. 2013:33–34). Disse har en balansert 

kapitalsammensetning i forhold til de to andre fraksjonene. 

Overklassen 

Kultur: 

Yrkesposisjoner: Professorer, 

forfattere, kunstnere, musikere, 

forlagsredaktører 

Profesjon: 

Yrkesposisjoner: 

 

Leger, dommere, tannleger, 

sivilingeniører og psykologer 

Økonomi: 

Yrkesposisjoner: 

Ledere, sjefer i privat sektor. 

Personer som inngår som de 10% 

med toppinntekt i samfunnet 

Middelklassen 

Øvre kultur: 

Yrkesposisjoner: 

Lektorer, bibliotekarer, 

journalister 

Øvre profesjon: 

Yrkesposisjoner: Konsulenter, 

ingeniører, fysioterapeuter 

Øvre økonomi: 

Yrkesposisjoner: 

 

Samme yrker som økonomisk 

overklasse, men personer som 

består av de neste 40% i 

inntektsfordelingen 

Nedre kultur: 

Yrkesposisjoner: 

 

Lærere, førskolelærere, 

sosialarbeidere 

Nedre profesjon: 

Yrkesposisjoner: sykepleiere, 

politibetjenter, førstesekretærer 

Nedre Økonomi: 

Yrkesposisjoner: 

Samme yrker som økonomisk 

overklasse, men de resterende 

50% av inntektsfordelingen 

Arbeiderklasser og primærnæringer 

Faglærte arbeidere: 

Yrkesposisjoner: 

 

Hjelpepleiere, elektrikere, tømrere, legesekretærer 

Ufaglærte arbeidere: 

Yrkesposisjoner: 

 

Assistenter, renholdsarbeidere, vektere, sjåfører 

Bønder, skogsarbeidere, fiskere: 

Yrkesposisjoner: 

Personer som oppnår større inntekter fra primærnæring enn lønnsarbeid.  

Velferdsoverføringer: Personer som mottar større overføringer enn lønnsinntekt 

Figur 3.4: ORDC-skjemaet med ulike yrkesposisjoner. Skjemaet finnes i Hansen m.fl (2013).  
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Respondentene i Kultur- og mediebruksundersøkelsen klassifiseres på bakgrunn av NYK-

yrkeskoder i 1991 og 2000, mens det benyttes STYRK-koder i 2004, 2008 og 2012. NYK og 

STYRK-kodene ble tilordnet ved hjelp av en søkbar Excel-fil som fungerer som en katalog 

over ulike yrkesposisjoner. En klassifisering på bakgrunn av yrkeskoder gir en mer presis 

klassifisering siden yrkeskodene gir informasjon om posisjon i arbeidslivet og hvilket 

utdanningsnivå som er vanlig. Klassifisering på bakgrunn av yrkeskoder har blitt trukket frem 

som et ideal av Gripsrud og Hovden (2000:71). 

I denne studien benyttes husholdningsinntekt fremfor personinntekt for å klassifisere personer 

innenfor økonomifraksjonen. Med utgangspunkt i figur 3.4 ser vi at økonomifraksjonen består 

av klasseposisjon 3, 6 og 9 i ORDC-skjemaet. Klassifiseringen tar utgangspunkt i prosentiler, 

noe som skaper et dynamisk inntektsmål, der overklassen defineres som de 10 % rikeste. Øvre 

økonomifraksjon består av de 60–90 % rikeste, mens nedre økonomifraksjon består av de 

50 % med lavest inntekt. 

Klassifiseringen har normalt tatt utgangspunkt i personinntekt, men slik informasjon var ikke 

samlet inn i forbindelse med undersøkelsen. I mangel på personinntekt benyttet jeg 

husholdningsinntekt for å klassifisere personene innenfor økonomifraksjonen. Jeg kunne 

foretatt en omregning fra husholdningsinntekt til personinntekt ved å dividere på antallet 

husholdningsmedlemmer, men dette medfører to problemer. Det første problemet er at barn 

og unge inkluderes som medlem av husholdningen, selv om disse ikke bidrar økonomisk. Det 

andre problemet som oppstår ved en eventuell omregning, er en antagelse om at kvinner og 

menn tjener likt. Dette er ikke er tilfellet i et kjønnssegregert arbeidsmarked (Birkelund 

2010:68; Østbakken 2014:245). 

I analysene har jeg inkludert en variabel for personer som har missing på sin yrkeskode. De 

inkluderer jeg for å kunne foreta analyser basert på hele utvalget, men det er ikke mulig å 

trekke noen konklusjoner på bakgrunn av denne variabelen. De som har verdien missing, har 

enten nektet å svare, har hoppet over spørsmålet eller har ikke forstått spørsmålet. Personer 

uten yrkeskode, slik som studenter, pensjonister, personer i militærtjeneste eller personer som 

har sin inntekt via velferdsoverføringer, er det ikke mulig å klassifisere og disse inkluderes i 

missing variabelen.  
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Referansekategorien som benyttes i modellen er ufaglærte arbeidere. Disse kan tenkes å stå i 

størst motsetningsforhold til overklassen, ettersom de besitter en liten mengde økonomisk og 

kulturell kapital. Eventuelle forskjeller mellom gruppene vil derfor tydeliggjøres. Andre 

alternativer er faglærte arbeidere eller personer som arbeider innenfor primærnæring. Faglærte 

arbeidere har gjennomført en utdanning som fører frem til et spesialisert yrke som elektriker 

eller bilmekaniker. Siden disse innehar en større kapitalmengde enn ufaglærte, vil forskjellen 

sett i forhold overklassen være mindre enn for ufaglærte arbeidere. Et annet alternativ er de 

som arbeider innenfor primærnæring, men i en artikkel av Hansen og Mastekaasa 

fremkommer det at bønder har større sjanse for å gjennomføre en universitetsutdanning enn 

barn av ufaglærte arbeidere (Hansen & Mastekaasa 2006:285). Å benytte ufaglærte arbeidere 

som referansekategori virker rimelig, og klasseposisjonene har blitt inkludert som 

dummyvariabler i analysene. 

3.5 Kontrollvariabler 

Kjønn, alder, gjennomsnittlig geografisk avstand til kulturtilbud og tid inngår som en del av 

kontrollvariabelmetoden (Skog 2013:41). Det er viktig å velge kontrollvariabler som har en 

sammenheng med den avhengige variabelen og er relatert til den primære uavhengige 

variabelen (Allison 1999:50). Tidligere studier viser at kjønn, alder og geografisk avstand er 

av betydning for det kulturelle konsumet. Variablene har ikke til hensikt å forklare hvordan 

det kulturelle konsumet struktureres, men vi ønsker å fjerne noe av variasjonen mellom 

konsum og klasse for å isolere effekten av klasse. 

3.5.1 Kjønn 

Tidligere studier har vist at kvinner er mer kulturelt aktive enn menn (Lopez-Sintas & Katz-

Gerro 2005; Zavisca 2005), men ikke alle (Van Rees m.fl. 1999; Van Eijck 2001; Lopez-

Sintas & Garcia-Alvarez 2002). Den oppsummerende statistikken til SSB er i tråd med 

tidligere funn som konkluderer at kvinner deltar i flere kulturelle aktiviteter (Vaage 2005:79; 

Vaage 2008:6; Vaage 2013:5). Tradisjonelt har kvinner hatt en posisjon preget av kulturell 

fremfor økonomisk kapital, der kvinnenes oppgave har vært å presentere familien (Collins 

1988:32). Mye tyder på at de estetiske skillelinjene mellom menn og kvinner fremdeles har 

betydning for det norske konsumet. 
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Jeg inkluderer kjønn som en kontrollvariabel i analysene. I utvalget er det jevn fordeling 

mellom kvinner og menn, der menn utgjør 50,26 % av utvalget og kvinner utgjør 49,74 % av 

utvalget. Fordelingen mellom kjønnene gjengis i tabell 3.4. Jeg inkluderer kjønn som en 

dummyvariabel, med menn som referansekategori.  

3.5.2 Alder 

I dagligtalen benyttes begreper som «ungdomskultur», «voksen smak» eller «barnslig smak» 

som et kvalitetsskille med utgangspunkt i alder (Danielsen 2006:33). Tidligere studier har vist 

at alder påvirker konsumet (Van Eijck & Knulst 2005; Purhonen m.fl. 2010), men ikke i alle 

(van Rees m.fl. 1999; Lopez-Sintas & Garcia-Alvarez 2002). Effekten av alder har blitt omtalt 

som et «meltdown scenario» av DiMaggio og Mukhtar (2004), noe som betyr at eldre deltar i 

flere høykulturelle aktiviteter enn yngre. Alder har dermed en effekt på om personene kan 

klassifiseres som kulturelt eksklusive eller som omnivore.  

Alder har blitt inkludert som en kontinuerlig variabel i analysene, men aldersspennet er 

begrenset til personer mellom 20 og 67 år. At jeg benytter 20 år som referansepunkt, har 

sammenheng med at de fleste 20-åringer har fullført videregående skole og aktivt tar valg 

knyttet til om de vil ut i arbeidslivet eller fortsette i retning av akademia. Chan og Goldthorpe 

har i sine analyser valgt å begrense aldersspennet til personer mellom 20 og 64 år, men et 

sluttpunkt på 64 år anses ikke som hensiktsmessig i mine analyser (Chan & Goldthorpe 

2005:5). Sekstisyv år utgjør sluttpunktet på aldersskalaen ettersom dette er normal 

pensjonsalder i Norge. Jeg viser i tabell 3.4 hvordan alder fordeler seg på ulike aldersgrupper. 

Utvalget er jevnt fordelt på personer i alderen 20-60 år, noe som styrker min hensikt med å 

begrense alderen på personene i analysene.  

3.5.3 Gjennomsnittlig geografisk avstand 

Gjennomsnittlig geografisk avstand til kulturtilbud er inkludert fordi en avstand medfører en 

kostnad, i form av reise eller økonomi. Danielsens studie, som tar utgangspunkt i deler av 

datamaterialet jeg benytter, viste at frekvensen for aktiviteter i nærmiljøet er større enn for 

andre aktiviteter (Danielsen 2006:138). Resultatet stemmer overens med rapportene som blir 

utviklet i forbindelse med kultur- og mediebruksundersøkelsen, som viser en negativ 

sammenheng mellom å delta på ulike aktiviteter og å bo fjernt fra kulturtilbudene (Vaage 

1998, 2009, 2013). 
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Avstand til kulturtilbudene har blitt konstruert med utgangspunkt i fem kulturtilbud: bibliotek, 

bokhandel, konserthus, teater og kunstgalleri. Hver av variablene består opprinnelig av seks 

kategorier som viser den gjennomsnittlige avstanden. Jeg har konstruert en kontinuerlig 

variabel basert på radgjennomsnittet av de kategoriske verdiene. Variabelen benytter under 1 

kilometer til alle de fem kulturtilbudene som referansekategori, og en negativ verdi i 

analysene betyr at økt avstand medfører et lavere konsum. Tabell 3.4 viser frekvensen 

innenfor de ulike avstandene. Tabellen viser tydelig at de fleste har mellom 1 kilometer og 1 

mil i gjennomsnittlig avstand. Tabellen viser at i underkant av 1 % er missing. Disse indikerer 

personer som ikke har svart, ikke har forstått spørsmålet eller har hoppet over spørsmålet. 

3.5.4 Endring over tid 

For å kunne kontrollere for endring over tid inkluderer jeg en trendvariabel i analysene. En 

slik variabel gjør det mulig å undersøke om utvikling over tid medfører et fallende eller 

økende kulturelt konsum (Løvaas 2011:294). 

Konstruksjonen av variabelen tar utgangspunkt i at 1991 er referansekategorien i modellen. 

For at jeg skal kunne undersøke hvordan konsumet endres per år, utgjør forskjellen mellom to 

datapunkter endring i antallet år. For eksempel er 1991 = 0 år, neste datapunkt er 2000, og 

differansen mellom disse er 9 år. Tabell 3.4 viser de ulike årene og hvilket årstall som kan 

knyttes til hvert av årene i modellen.  

3.5.5 Samspill med tid 

Et sentralt spørsmål som skal besvares i oppgaven, er hvordan det kulturelle konsumet har 

blitt endret over tid. Dette undersøkes ved hjelp av et samspill mellom klasseposisjon og tid. 

Variabelen vil kunne avdekke om konsumet har forholdt seg stabilt eller vært preget av 

endring de siste to tiårene. 

Det ble videre inkludert en variabel for samspill mellom tid og alder. Variabelen har til 

hensikt å undersøke om «meltdown-scenarioet» nevnt tidligere gjør seg gjeldende i Norge, 

eller om sammenhengen mellom alder og tid har holdt seg stabil. Variabelen er ikke en del av 

det opprinnelige forskningsspørsmålet, men det vil være interessant å kontrollere for 

forskjellen. Det samme gjelder forholdet mellom kjønn og tid, der det undersøkes om kvinner 

har vært mer kulturelt aktive i hele perioden, eller om vi kan se en avtakende kjønnseffekt.  
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3.6    Multippel lineær regresjonsanalyse 

Sosiale fenomener påvirkes ofte av flere faktorer som fungerer som delforklaringer (Allison 

1999:1; Løvaas 2011:288; Skog 2013:258). I slike tilfeller er det nødvendig å inkludere flere 

uavhengige variabler i regresjonsmodellen, slik at det kan gis en så fullstendig forklaring av 

variasjonen som mulig. En multippel regresjonsanalyse kan forklare hvilken sammenheng det 

er mellom den avhengige variabelen og flere uavhengige variabler, ordet multippel henviser 

til bruken av mer enn en uavhengig variabel. 

Gjennom regresjonsanalysen estimeres koeffisientene ved hjelp av estimeringsteknikken 

«minste kvadratsums metode» (OLS). Teknikken regner ut verdien som gir minst mulig 

avstand mellom den observerte verdien og regresjonslinjen. Ved å konstruere en rett linje med 

liten avstand til de observerte verdiene, vil regresjonsmodellen beskrive den statistiske 

hovedtendensen i datamaterialet (Skog 2013:220).  

Skog (2013) henviser til noen sentrale forutsetninger som bør være oppfylt for at lineær 

regresjonsanalyse skal gi korrekte resultater (Skog 2013:236). Alle forutsetningene som her 

trekkes frem, er ikke nødvendigvis like viktige siden mange av dem enkelt kan korrigeres for. 

Den første forutsetningen er at det er en lineær sammenheng mellom den avhengige 

variabelen og de uavhengige variablene (Skog 2013:236). Siden konsumet er forventet å øke 

med økt klasseposisjon, vil en lineær modell være tilfredsstillende for å forklare 

sammenhengen mellom klasse og konsum. 

Videre må restleddene oppfylle tre forutsetninger. Den første forutsetningen tar utgangspunkt 

i at respondentene er trukket uavhengig av hverandre (Skog 2013:250). Det skal derfor ikke 

være en sammenheng mellom respondentene. Jeg benytter et representativt utvalg i denne 

studien, og forutsetningen er derfor oppfylt. For det andre skal det være homoskedastitet, noe 

som innebærer en lik utbredelse av observasjonene rundt regresjonslinjen (Skog 2013:247–

248). Restleddene i oppgaven følger ikke et uniformt mønster og jeg konkluderer med et 

brudd på forutsetningen om homoskedastitet.
22

 Mindre problemer med heteroskedastitet løses 

i oppgaven ved hjelp av robuste standardfeil.
23

 Ved bruk av robuste standardfeil vil 

koeffisientene være identisk med de vi finner i en OLS modell, men standardfeilen og t-testen 

                                                 
22

 Forutsetningen undersøkes ved hjelp av et spredningsdiagram og en Breusch–Pagan test. 
23

 Andre alternativer er en lineær omkoding av den avhengige variabelen eller bruk av vektede standardfeil 

(Allison 1999:127-128; Skog 2013:247-248). Bruken av vektede standardfeil er mer komplisert og det er mer 

vanlig å benytte robuste standardfeil også kalt «sandwich estimatorer». 
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vil forandres. For det tredje skal restleddene følger en normalfordelt kurve. Et brudd på 

forutsetningen vil ha betydning for beregning av signifikanssannsynligheter (Skog 2013:249). 

Det bør påpekes at det kun er restleddene og ingen av variablene som må være normalfordelt 

(Allison 1999:130). Ved store utvalg vil normalfordelingen bestandig være oppfylt. Dette har 

sammenheng med sentralgrenseteoremet.
24

 Forutsetningen om normalfordelte restledd er den 

minst viktige, siden den er oppfylt når utvalget består av flere enn 200 observasjoner (Allison 

1999:130).  

Den multiple regresjonslinjen kan beskrives som et plan i et flerdimensjonalt rom, og 

regresjonslikningen kan i tråd med Ringdal (2011:372) skrives slik:
25

  

                  YI = b0 + b1Xi1 + b2Xi2 + b3Xi3 + εi      (2) 

Regresjonslikningen til Ringdal viser en trivariat modell, men modellen kan bestå av to eller 

flere forklaringsvariabler. Her betegner b0 konstantleddet i likningen og er den predikerte 

verdien av Y når forklaringsvariablene er satt til 0. Det vil si at de er fikset på 

referanseverdien. Konstantleddet forteller hvor den rette linjen krysser y-aksen, og utgjør 

dermed startpunktet til regresjonslinjen. I en standardisert modell vil konstantleddet falle bort 

og regresjonslinjen vil få et startpunkt der x-aksen og y-aksen krysses. Forklaringsvariablene, 

også kalt regresjonskoeffisientene, betegnes som b1, b2 og b3. Regresjonskoeffisientene er 

konstante størrelser og viser endringen i Y, når x øker med en verdi. Et eksempel er en endring 

i klasseposisjon fra ufaglært til faglært arbeider. Avslutningsvis består regresjonslikningen av 

restleddet, som kalles epsilon, ε (Ringdal 2011:373). Restleddet inneholder den uforklarte 

variasjonen i regresjonsmodellen. 

3.6.1   Students T-fordeling 

For å teste hypotesene fremsatt avslutningsvis i kapittel 2 blir det benyttet det Ringdal (2011) 

kaller en moderne t-test. Testen tar utgangspunkt i hvilken signifikanssannsynlighet som 

velges i studien. Det har i oppgaven blitt valgt et signifikansnivå på p=0,05 som forteller hvor 

stor forkastningsfeil som er akseptabelt. Ved bruk av et høyere signifikansnivå øker risikoen 

for å forkaste en korrekt hypotese og dermed foreta en type-1 feil (Skog 2013:208). Dersom t-

                                                 
24

 Teoremet forklarer hvorfor normalfordelingen har en tendens til å dukke opp og kan forklares matematisk 

(Løvaas 2011:184). 
25

 Regresjonslikningen kan skrives med andre notasjoner. Firebaugh (2007:132) benytter greske bokstaver i sin 

regresjonslikning som skrives som følger: Yi=α+αi+βXi+γWi+εi. I modellen er Wi umålte faktorer og Firebaugh 

(2007) sin modell har et tomt restledd. 
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testen viser en signifikanssannsynlighet lik eller mindre enn p=0,05 blir arbeidshypotesen 

beholdt (Ringdal 2011:350). Når det gjennomføres en moderne t-test for å undersøke 

hypotesene, blir det benyttet en tabell over Students t-fordeling for å finne 

signifikanssannsynligheten.
26

 

3.6.2   Kvadrert R2 og Justert R2 

En kan forklare regresjonsmodellen ved å se på hvor stor del av den avhengige variabelen 

som forklares av den uavhengige. Den kvadrerte R
2
-en dreier seg derfor om hvor mye av 

variasjonen som forklares av modellen. Statistikkprogrammene oppgir ofte den totale 

summen av variasjon i modellen. Denne regnes ut på bakgrunn av variasjonen som ikke er 

forklart av regresjonsmodellen ved hjelp av kontrollvariabler, og den variasjonen som er 

utenfor modellens kontroll, altså som består av tilfeldigheter (Løvaas 2011:275). Det er en 

tendens til at R
2 

gir et litt for høyt estimat. Den er dermed forventningsrett ved lave N-verdier, 

og det benyttes derfor ofte en justert R
2 

isteden. Andelen av variasjonen som forklares av 

modellen kan forklares slik:  

𝑟2 =
𝑆𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑇
            (3) 

Ettersom jeg benytter robuste standardfeil til å estimere de statistiske modellene, oppgis ikke 

justert R
2
. I modellene blir ANOVA tabellen fjernet, siden det ikke lengre gir mening å 

rapportere tallene. Å rapportere den justerte R
2
 er ikke lengre hensiktsmessig. Som vi ser av 

formel 3, tar også R
2
 utgangspunkt i ANOVA tabellen. Å rapportere R

2
 som et variasjonsmål 

er allikevel greit, men den kan ikke benyttes i utregninger av F-statistikken (Stata Manual 

13:11).
27

   

 

 

                                                 
26

 Tabell over t-fordelingen finnes i de fleste lærebøker for statistikk, se blant annet Ringdal (2011), Løvaas 

(2012) eller Skog (2013).  
27

 F-testen som oppgis i en OLS modell har ingen gyldighet når det benyttes robuste standardfeil siden F-testen 

ikke lengre regnes ut basert på avvikskvadrater, men nå er en Wald-test (Stata manual 13:11).  

 



60 

 

3.7 Tidligere metodisk tilnærming: Analyseteknikk 

og variable operasjonalisering 

I arbeidet med oppgaven har jeg endret det metodiske opplegget gjentatte ganger. I første fase 

av oppgaven tok jeg utgangspunkt i en enkelt skala for å telle opp antall aktiviteter 

respondentene hadde deltatt på. Den metodiske tilnærmingen tok utgangspunkt i en 

poissonregresjon siden en slik tilnærming bryter med normalitetsforutsetningen i OLS. Det 

ble benyttet en poissonmodell med robuste standardfeil, noe som betyr at fordelingen av de 

kulturelle aktivitetene ikke behøver å følge en eksakt poissonfordelt kurve. Det ble tidlig 

konkludert med at en slik tilnærming ikke var hensiktsmessig i mitt tilfelle ettersom en 

poissonregresjon med robuste standardfeil gir tilnærmet samme resultat som en OLS-modell 

og brudd på normalitetsforutsetningen ikke utgjør et særlig stort problem så lenge antallet 

respondenter er stort (Cameron & Trivedi 2010; Allison 1999). 

 

Videre benyttet jeg et skarpt skille mellom personer som har deltatt på høy- og lavkulturelle 

aktiviteter, og dem som ikke har deltatt. Jeg konstruerte to dikotome variabler som hadde til 

hensikt å skille mellom de som hadde deltatt og de som ikke hadde deltatt på de respektive 

aktivitetene. Videre ble omnivore-univore teorien undersøkt ved å kombinere de to variablene, 

slik at kun personer som hadde deltatt innenfor både det lavkulturelle og høykulturelle 

hierarkiet ble ansett for å være omnivore. Jeg har benyttet to dikotome variabler til å 

undersøke de to konsumhierarkiene som ble nevnt i kapittel 3.2, og konstruerte et samlemål 

som tok utgangspunkt i de to dikotome konsumhierarkiene. Ved bruk av en slik tilnærming 

ble omnivore-univore teorien undersøkt ved hjelp av et skille mellom dem som har deltatt 

innenfor begge hierarkiene, og dem som kun har deltatt innenfor ett av konsumhierarkiene. Et 

slikt skille mener jeg er tilfredsstillende til å undersøke omnivore-univore teorien, men det var 

problematisk at nyansene i forbindelse med de to konsumhierarkiene forsvant. Blant annet ble 

personer som hadde vært med en kamerat på en operaforestilling, klassifisert som like 

høykulturell som en som hadde deltatt på forestilling med opera, ballett eller konsert med 

klassisk musikk eller jazz. Et slikt skille tilbyr for små nyanser til å undersøke den komplekse 

sammenhengen mellom et kulturelt og et sosialt hierarki. 

 

Bruken av en dikotom avhengig variabel, som jeg benyttet i oppgavens andre fase, medfører 

bruk av logistisk regresjon. Analyseteknikken er vanskeligere å tolke, og i et forsøk på å lette 
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fortolkningen ble det benyttet gjennomsnittlige marginaleffekter. Marginaleffektene er også et 

viktig skritt i retning av å kunne tolke resultater på tvers av modeller, noe jeg ønsket å gjøre 

med de to konsumhierarkiene (Mood 2010:72–74). Veien om marginaleffekter kunne i liten 

grad forenkles tilstrekkelig til at personer uten statistiske kunnskaper var i stand til å fortolke 

resultatene. Det matematiske rammeverket er komplisert og bryter med en forutsetning om at 

akademia skal bedrive folkeopplysning (Kalleberg 2011:99). 

 

En siste løsning som ble benyttet før jeg endte på det metodiske rammeverket jeg har 

redegjort for i kapittel 3, var en lineær transformasjon av den kulturelle skalaen. 

Tilnærmingen var ikke ideell siden jeg tapte mye informasjon som følge av en logaritmisk 

omkoding av null. I datamaterialet var det et stort antall respondenter som hadde den 

udefinerte verdien, noe som medførte et stort informasjonstap. Det ble derfor konkludert med 

at et bredt kulturmål og en vanlig OLS-regresjon ville være mest hensiktsmessig i mitt tilfelle. 

Analyseteknikken har blitt benyttet i tidligere studier som har undersøkt blant annet 

omnivore-univore teorien, og det faktum at analyseteknikken er lettere å tolke, ble veid mot 

problemene med å benytte opptellende data. 
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4 Kulturelt konsum i Norge 

I dette kapittelet vil jeg foreta de første analysene som har til hensikt å undersøke 

sammenhengen mellom et kulturelt og sosialt hierarki. Gjennom separate analyser vil jeg 

undersøke, om det høy- og lavkulturelle konsumhierarkiet fordeler seg likt eller forskjellig på 

bakgrunn av klasseposisjon. De separate analysene vil gi et mer deskriptivt bilde av 

forskjellene i kulturelt konsum mellom klasser. Analysene vil gi indikasjoner på hvor mange 

kulturelle aktiviteter de ulike klassene deltar i, og det vil kunne etableres en viss forståelse for 

om høykultur er mer vanlig blant overklassen enn arbeiderklassen. Det vil konstrueres skiller 

mellom klassene i form av en vertikal og horisontal akse, noe som gjør det mulig undersøke 

en antagelse om at mengde og type kapital er av betydning for konsumet. Gjennom de to 

analysene er tanken at det kan gis støtte til en eller flere av hypotesene jeg utledet i kapittel 2. 

Jeg minner om at følgende hypoteser er forventet å kunne forklare den antatte 

sammenhengen:  

H1a: Kulturelt konsum er strukturert på bakgrunn av kapitalmengde og kapitaltype, 

noe som frembringer et vertikalt og horisontalt skille.  

H2a: Det er ingen systematisk sammenheng mellom kulturelt konsum og 

klasseposisjon.  

H3a: Overklassen konsumerer ulike kulturuttrykk innenfor flere kulturelle hierarkier, 

mens arbeiderklassen konsumerer noen få kulturuttrykk innenfor et kulturelt hierarki. 

Om det fremkommer en sammenheng mellom klasse og konsum er preget av endringer i det 

kulturelle konsumet. Sammenhengene tar sikte på at det har foregått et epokeskifte og at dette 

har medført at det finnes en ny sammenheng mellom klasse og konsum. Jeg ønsker å minne 

om at følgende hypoteser kan forklare endringer over tid:  

  H1b: Det har ikke vært en endring i sammenhengen mellom klasse og kulturelt 

konsum i perioden 1991 og frem til 2012.  

H2b: Sammenhengen mellom kulturelt konsum og klasseposisjon er svekket i perioden 

1991 og frem til 2012.  

H3b: I perioden 1991og frem til 2012 er konsumforskjellene mellom overklassen og 

arbeiderklassen størst innenfor det høykulturelle konsumhierarkiet. 
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Avslutningsvis i dette kapittelet vil jeg samle trådene, slik at jeg kan gi et enhetlig svar på 

hvilke av de tre teoriene som gis størst empirisk støtte. I sammenfatningen og diskusjonen av 

hypotesene og analyseresultatene vil jeg trekke frem om det norske konsumet kan sies å være 

preget av likhet eller forskjeller, og om overklassen kan sies å være kulturelt eksklusiv. Jeg vil 

videre diskutere hvilke problemer et kulturelt skille kan medføre. Det skal nå undersøkes, 

hvilken sammenheng som finnes mellom klasse og et høykulturelt konsum.  
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4.1 Analyseresultater: Det høykulturelle 

konsumhierarkiet 

I den første analysen vil jeg undersøke om det høykulturelle konsumet er preget av en 

korrespondanse mellom et sosialt og et kulturelt hierarki, som påpekt av Gans (1999) og 

Bourdieu (1984), eller om konsumet i større grad er preget av avvik fra den systematiske 

fordelingen. En separat analyse av konsumhierarkiet vil vise hvilket hovedmønster som gjør 

seg gjeldende i alle de fire modellene som har blitt estimert. Resultatene gjengis i tabell 4.1 og 

figur 4.1, som viser at det høykulturelle konsumet følger en tydelig systematisk fordeling 

langs en vertikalt og horisontalt akse. 

Tabell 4.1: Deltakelse i høykulturelle aktiviteter fordelt på sosio-demografiske variabler. Standardiserte variabler med standardfeil i parentes 
fra OLS-regresjon. abcdef 

   Modell 1   Modell 2   Modell 3   Modell 4  

Klasseposisjon:   
Kulturoverklassen  1.289(0.129)***  1.150 (0.127)***  1.152 (0.127)*** 1.394(0.246)*** 

Profesjonsoverklassen 0.949(0.082)***  0.889(0.080)***  0.893 (0.080)*** 1.052(0.137)*** 

Økonomi overklassen  0.476 (0.096)***  0.413 (0.091)***  0.420(0.091)*** 0.582(0.181)*** 

Øvre middelklasse kultur 0.984 (0.097)***  0.885(0.094)***  0.886(0.094)*** 0.977(0.179)*** 

Øvre middelklasse profesjon 0.524 (0.054)***  0.483 (0.052)***  0.486(0.052)*** 0.608(0.095)*** 

Øvre middelklasse økonomi 0.447(0.063)***  0.387(0.062)***  0.389(0.062)*** 0.523 (0.099)*** 

Nedre middelklasse kultur 0.829 (0.080)***  0.718 (0.080)***  0.717(0.081)*** 0.871(0.138)*** 

Nedre middelklasse profesjon 0.456 (0.049)***  0.343(0.049)***  0.347(0.049)*** 0.349(0.083)*** 

Nedre middelklasse økonomi 0.410(0.058)***  0.364(0.057)***  0.365(0.057)*** 0.419(0.093)*** 

Faglærte arbeidere  0.063(0.040)***  0.083 (0.040)*  0.084(0.040)* 0.114(0.071) 
Ufaglærte arbeidere   Ref   Ref   Ref  Ref 

Primærnæring  -0.106(0.058)  0.041(0.060)  0.042 (0.060)              0.071(0.087) 

         
Kvinner      0.267(0.025)***  0.210(0.043)*** 0.273(0.025)* 

Alder      0.007(0.001)***  0.006(0.002)*** 0.007(0.001)*** 

Avstand      -0.147(0.011)***  -0.147(0.011)*** -0.147(0.011)*** 
       

Trend      -0.002(0.002)  -0.009(0.006) 0.001(0.003) 

 
KjønnXtrend        0.005(0.003) 

 

AlderXtrend        0.0001(0.0001) 
 

KlasseXtrend 

Kulturoverklasse          -0.021(0.016) 
Profesjonsoverklassen         0.014(0.010) 

Økonomioverklassen          -0.013(0.012) 

Øvre middklasse kultur         -0.008(0.012) 
Øvre middelklasse profesjon         -0.011(0.007) 

Øvre middelklasse økonomi         -0.012(0.007) 

Nedre middelklasse kultur         -0.014(0.010) 

Nedre middelklasse profesjon         -0.001(0.006) 

Nedre middelklasse økonomi         -0.006(0.007) 

Faglærte arbeidere          -0.003(0.005) 

Primærnæring          -0.003(0.007) 

Konstant:   -0.343(0.028)***  -0.280(0.060)***  -0.206(0.085)*       -0.306(0.064)*** 
R2   0.0787   0.1239   0.1243  0.1266  

N   6395   6395   6395  6395 
a Referansekategori: Ufaglærte menn som har fylt 20-år og bor under 1 kilometer fra lavkulturelle aktiviteter i 1991.  
b Signifikansnivå: *p<0.05, **p<0.005, ***p<0.001 
c Kantlinjene skiller mellom modellen sine fire plan: overklassen, øvre- og nedre middelklasse og arbeiderklassen.   
d Koeffisientene som rapporteres er standardiserte. 
e Missing verdier inkluderes ikke i modellene.   
f Forskjeller i klassefraksjoner på samme nivå. Fet skrift=signifikant på 0,05% nivået i forhold til økonomifraksjonen.  
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Det vertikale mønsteret som påvises i tabell 4.1 og figur 4.1, viser at overklassen jevnt over 

konsumerer flere høykulturelle aktiviteter enn middelklassen og arbeiderklassen. Ettersom det 

kan påpekes et vertikalt mønster betyr det at kapitalmengden den enkelte besitter har 

betydning for hvor mange kulturelle aktiviteter vedkommende deltar i. De som besitter en stor 

kapitalmengde er mer kulturelt aktive enn de som har en liten kapitalmengde. Dette 

fremkommer tydelig i diagrammet ovenfor der søylene med lik farge representerer den 

vertikale sammenhengen. Teorien tilsier også forskjeller innad i samme klasse, og Bourdieu 

(1984:286-287) betegner forskjellen i kapitalsammensetning som forskjellen mellom to 

kulturer. Ved å undersøke grupperingen av søylene, fremkommer det et mønster der 

kulturfraksjonen deltar i flere aktiviteter enn økonomifraksjonen. Profesjonsfraksjonen 

plasserer seg i mellom kultur og økonomifraksjonen. Det kan med andre ord påpekes en 

gjennomgående systematisk sammenheng langs den horisontale aksen i modellen.  

Gjennomgående i alle de fire modellene har tilhørighet til kulturoverklassen størst effekt på 

den kulturelle skalaen sammenliknet med ufaglærte arbeidere (B = 1,150–1,394). Tilhørighet 

til middelklassen har mindre betydning for konsumet enn tilhørighet til overklassen, men 

større betydning enn tilhørighet til arbeiderklassen. Innenfor middelklassen fremkommer også 
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Figur 4.1: Visuell fremstilling av endring i standardavvik hos de ulike klassefraksjonene, sett i forhold til ufaglærte arbeidere. 

Diagrammet tar utgangspunkt i modell 2.   
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et horisontalt mønster innad i klassen, der kulturfraksjonen deltar i flest høykulturelle 

aktiviteter. Det kan avslutningsvis påpekes at faglærte arbeidere har et høykulturelt konsum 

som er marginalt høyere enn ufaglærte arbeidere (B = 0,063–0,084). Ettersom disse innehar 

en annen form for utdanning, besitter de en større mengde kapital enn de ufaglærte 

arbeiderne. 

For å utelukke at det horisontale mønsteret som har fremkommet i de fire modellene, ikke er 

utslag av tilfeldig variasjon, foretar jeg en fraksjonstest (uthevede koeffisienter). 

Kulturfraksjonen skårer signifikant høyere enn økonomifraksjonen innenfor modellens tre 

nivåer. Jeg kan med feil i kun 5 % av tilfellene si at kulturfraksjonen konsumerer flere 

høykulturelle aktiviteter enn økonomifraksjonen. Det er grunn til å tro at den horisontale 

forskjellen kan bidra til å forklare deler av det kulturelle konsumet og har bidratt til å skape 

større nyanser i forholdet mellom klasseposisjon og kulturelt konsum. 

Øvrige funn viser at andre sosiodemografiske variabler som kjønn, alder og geografisk 

avstand har betydning for det høykulturelle konsumet. Kjønn har en relativt sterk effekt på 

høykulturskalaen (B = 0,210–0,273). Effekten av kjønn er større enn alder og gjennomsnittlig 

geografisk avstand i høykulturmodellen. Hvis en tar utgangspunkt i en aldersdifferanse på 20 

år, vil alderseffekten fremdeles være mindre enn kjønnseffekten (B = 0,140). Analysene viser 

dermed at eldre i større grad enn yngre konsumerer former for høykultur. Ved å kune benytte 

en differanse på 20 år mellom respondentene, viser det seg at alders har minst effekt på det 

kulturelle konsumet. De som bor under en kilometer fra kulturtilbudene oppnår en nedgang i 

konsumet som er større en alderseffekten dersom den gjennomsnittlige avstanden øker (B=-

0,147). Analysene stemmer overens med resultatene fra Norsk kulturbarometer og alt tyder på 

at det er en fordel å bo nært aktivitetene for å redusere eventuelle reisekostnader.  

Det har blitt undersøkt om det høykulturelle konsumet følger en trend som medfører en større 

eller mindre bruk av høykultur. Ved hjelp av et samspillsledd undersøkte jeg om det var en 

gjennomsnittsforskjell mellom klasseposisjon og konsum over tid. Analysene påviser ingen 

endring over tid i perioden 1991–2012. Det er dermed grunn til å tro at konsumet har holdt 

seg stabilt, og at det vil fortsette med det de neste årene. En trendvariabel gjør det til en viss 

grad mulig å spå fremtiden, selv om slike spådommer må tas med en klype salt, kan de gi en 

viss indikasjon. Siden trendvariabelen ikke kunne påvise en endring over tid, ble de samme 

analysene gjennomført ved hjelp av dummyvariabler, noe som gav et tilsvarende resultat.  
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Ved å bygge ut modellen ved hjelp av kontrollvariabler tilknyttet sosiodemografiske forhold 

har jeg vært i stand til å se hvilke av modellene som i størst grad forklarer variasjonen mellom 

kulturelt konsum og klasseposisjon. Variansen i modellene er mellom 7,9–12,7 %, og 

modellen som inkluderer et samspillsledd mellom klasseposisjon og tid, er best egnet til å 

forklare det kulturelle konsumet. 

Før jeg gjennomgår hypotesenes gyldighet, vil jeg komme med en bemerkning tilknyttet de 

fire modellene. På tvers av modellene er effekten av klasseposisjon relativt lik. Dette gjelder 

uavhengig av hvilket av modellenes tre nivåer som undersøkes, og hvilke fraksjoner som 

undersøkes. Ingen av modellene medfører en endring på mer enn 0,2 standardavvik etter at 

forklaringsvariabler og samspillsledd er inkludert. Endringen er veldig liten, og det er med 

andre ord kun små korreksjoner når det inkluderes kontrollvariabler og samspillsledd, noe 

som bidrar til å underbygge at klasse fremdeles har en strukturerende effekt på konsum. 

Av de seks hypotesene jeg nevnte innledningsvis i dette kapittelet er det kun hypotesene som 

antar at det finnes en sammenheng mellom klasse og konsum, som kan gis empirisk støtte. 

Ifølge den Bourdieu-inspirerte hypotesen (H1a) kan det forventes en sterk sammenheng 

mellom klasseposisjon og kulturelt konsum, og konsumet antas å følge en systematisk 

fordeling langs den vertikale og horisontale aksen. I alle de fire modellene har kapitalmengde 

betydning for hvor kulturelt aktive personene er. Dette ble vist gjennom det vertikale 

mønsteret, mens betydning av å besitte en overvekt av utdanning og bøker, som inngår i den 

kulturelle kapitalen, ble vist gjennom det horisontale mønsteret. I Bourdieus modell tok en av 

de tre aksene utgangspunkt i en endring over tid. Ifølge H1b er det kulturelle konsumet 

forventet å forholde seg stabilt over tid, og forholdet mellom klasseposisjon og kulturelt 

konsum burde derfor være uendret i perioden 1991-2012. Hypotesen gis støtte i analysene, og 

det er ingen grunn til å forvente at forholdet mellom klasse og konsum har endret seg i særlig 

stor grad i perioden. Høykultur følger et tilsynelatende perfekt homologimønster i de fire 

analysene, og det er ingen grunn til å tro at det norske konsumet ikke følger samme mønster 

som konsumet i det franske samfunnet på 1970-tallet. 

Ettersom klasseposisjon medfører en sterk strukturering av kulturkonsumet, kan ikke 

individualiseringsteoien ha noen gyldighet. Siden teorien tilsier at klasse har mistet sin 

strukturerende effekt, og analysene viser det totalt motsatte, er det grunn til å tro at 

klassesamfunnets død er sterkt overdrevet. Det er med andre ord ingenting i min analyse som 
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indikerer at det kulturelle konsumet ikke påvirkes av klasseposisjon. En videre gjennomgang 

av de to hypotesene tilknyttet individualiseringsteorien (H2a og H2b) bortfaller. 

Forventningen om en systematisk fordeling av kulturelt konsum etter klasseposisjon er i tråd 

med den Bourdieu-inspirerte hypotesen, men også forventningen om at det kulturelle 

konsumet følger en spesiell fordeling. Ifølge H3a kan det forventes en sammenheng mellom 

klasseposisjon og høykultur, men ikke mellom klasseposisjon og lavkultur. Selv om 

formuleringen er annerledes, vil jeg påstå at hypotesen legger til grunn at 

kapitalsammensetning har betydning for type og antall aktiviteter personene konsumerer. Det 

gis derfor delvis støtte til homologiteorien, men det kan ikke gis en konklusjon før det 

lavkulturelle konsumet er undersøkt.  

Avslutningsvis gis det en gjennomgang av H3b, der det forutsettes en viss stabilitet i forholdet 

mellom klasse og høykultur. Ifølge hypotesen burde det høykulturelle konsumet ha forblitt 

uendret i perioden 1991–2012, noe som tilsier at overklassen har konsumert flere 

høykulturelle aktiviteter enn arbeiderklassen på sikt. Det gis delvis støtte til en slik 

forventning. Siden hypotesen legger til grunn en forventning om både høy- og lavkultur, vil 

jeg vente med å trekke noen bastante konklusjoner til jeg har kartlagt sammenhengen mellom 

klasse og lavkultur.  
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4.2 Analyseresultater: Det lavkulturelle 

konsumhierarkiet  

Det samlede konsumet kan kun forklares etter at både høy- og lavkulturelle aktiviteter er 

analysert. Jeg vil i dette delkapittelet undersøke hvilken sammenheng det er mellom 

deltakelse i lavkultur og klasseposisjon. I likhet med i analysene av høykultur bygger jeg ut 

modellen trinnvis. Analyseresultatene presenteres i tabell 4.2 og figur 4.2. De estimerte 

modellene viser en mindre tydelig sammenheng enn hva tilfellet er for høykultur, men det 

finnes tendenser til at klasse strukturerer konsumet både vertikalt og horisontalt. 

Tabell 4.2: Deltakelse i lavkulturelle aktiviteter fordelt på sosio-demografiske variabler. Standardiserte variabler med standardfeil i parentes 

fra OLS-regresjon. 
abcdef 

      Modell 1   Modell 2   Modell 3  Modell 4    

Klasseposisjon:   

Kulturoverklassen   -0.166 (0.100) -0.162 (0.101) -0.172 (0.100) -0.393 (0.195)*  

Profesjonsoverklassen  -0.054 (0.081) -0.033 (0.081) -0.036 (0.081) 0.063 (0.168)  

Økonomi overklassen   0.165 (0.092)*** 0.177 (0.092) 0.160 (0.092) 0.169 (0.224)  

Øvre middelklasse kultur  -0.002 (0.086)* -0.005 (0.087) -0.004 (0.087) -0.028 (0.182)  

Øvre middelklasse profesjon  0.043 (0.058) 0.059 (0.058) 0.049 (0.058) 0.062 (0.109)  

Øvre middelklasse økonomi  0.251 (0.071)*** 0.247 (0.071)*** 0.248 (0.070)*** 0.314 (0.130)*  

Nedre middelklasse kultur  0.220 (0.083)* 0.218 (0.083)* 0.223 (0.083)* 0.242 (0.146)  

Nedre middelklasse profesjon  0.101 (0.055) 0.094 (0.055) 0.084 (0.055) 0.081 (0.093)  

Nedre middelklasse økonomi  0.273 (0.068)*** 0.269 (0.068)*** 0.265 (0.068)*** 0.380 (0.117)***  

Faglærte arbeidere   0.141 (0.054)* 0.166 (0.055)** 0.168 (0.054)** 0.144 (0.105)  

Ufaglærte arbeidere    Ref  Ref  Ref  Ref 

Primærnæring   0.115 (0.101) 0.063 (0.102) 0.070 (0.102) 0.127 (0.143)  
         

Kvinner      0.040 (0.027) 0.153 (0.051)** 0.040 (0.027)  

Alder      0.008 (0.001)*** 0.001 (0.002) 0.008 (0.001)***  
Avstand      0.011 (0.012) 0.009 (0.012) 0.011 (0.012)  

        

Trend      -0.011 (0.002)*** -0.029 (0.006)*** -0.009 (0.004) 
 

KjønnXtrend       -0.010 (0.004)* 

 
AlderXtrend       0.0006   (0.0001)*** 

 

KlasseXtrend 

Kulturoverklasse         0.019 (0.014) 
Profesjonsoverklassen        -0.008 (0.011) 

Økonomioverklassen         0.0001 (0.015) 

Øvre middklasse kultur        0.002 (0.012) 

Øvre middelklasse profesjon        -0.001 (0.008) 

Øvre middelklasse økonomi        -0.006 (0.009) 

Nedre middelklasse kultur        -0.002 (0.011) 
Nedre middelklasse profesjon        0.001 (0.007) 

Nedre middelklasse økonomi        -0.011 (0.008) 

Faglærte arbeidere         0.001 (0.007) 

Primærnæring         -0.007 (0.012) 

Missing          -0.003 (0.006) 

Konstant:    0.013 (0.038) -0.243 (0.067)*** -0.021 (0.100) -0.258 (0.079)*** 
R2    0.0104  0.0238  0.0276  0.0248  

N    6395  6395  6395  6,395 
a Referansekategori: Ufaglærte menn som har fylt 20-år og bor under 1 kilometer fra lavkulturelle aktiviteter i 1991.  
b Signifikansnivå: *p<0.05, **p<0.005, ***p<0.001 
c Kantlinjene skiller mellom modellen sine fire plan: overklassen, øvre- og nedre middelklasse og arbeiderklassen.   
d Koeffisientene som rapporteres er standardiserte. 
e Missing verdier rapporteres ikke i modellene.   
f Forskjeller i klassefraksjoner på samme nivå. Fet skrift=signifikant på 0,05% nivået i forhold til økonomifraksjonen.  
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Effekten av klasseposisjon på lavkultur fordeler seg langs et vertikalt mønster innenfor 

økonomifraksjonen. For å gjøre det lettere å se den vertikale og den horisontale 

sammenhengen gjengir jeg resultatene i figur 4.2. Mønsteret gjør seg gjeldende i alle 

modellene, men er kun gjennomgående i modell 1. De fire modellene fremviser et mønster 

som går i motsatt retning av det høykulturelle konsumet. I alle modellene medfører tilhørighet 

til nedre middelklasse et større lavkulturelt konsum enn tilhørighet til øvre middelklasse, 

overklassen og arbeiderklassen. Modellene følger en systematisk fordeling etter 

kapitalsammensetning innenfor middelklassen. Kulturfraksjonen oppnår en skår som er lavere 

enn ufaglærte arbeidere i den kulturelle overklassen og øvre kulturfraksjon, men viser en 

positiv effekt på skalaen ved tilhørighet til nedre kulturfraksjon. Avslutningsvis kan det 

nevnes at faglærte arbeidere skårer høyere på den lavkulturelle skalaen enn ufaglærte 

arbeidere, men de skårer lavere enn middelklassen. Faglærte arbeidere konsumerer et stort 

antall lavkulturelle aktiviteter. I modell 1 deltar faglærte arbeidere i nesten like mange 

lavkulturelle aktiviteter som den økonomiske overklassen. 

 

Både økonomi- og kulturfraksjonen viser signifikante resultater. Siden det er grunn til å tro at 

personer med en overvekt av økonomisk kapital deltar i flere lavkulturelle aktiviteter enn 

personer med overvekt av kulturell kapital, har det blitt foretatt en fraksjonstest med 
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Figur 4.2: Viser den vertikale og horisontale sammenhengen fra modell 2. Stolpene er sortert på bakgrunn av hvilken fraksjon de tilhører.   
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kulturfraksjonen som referansekategori. Signifikante resultater har blitt uthevet i modellen. 

Det påvises et tydelig horisontalt mønster innenfor overklassen og øvre middelklasse i alle 

modellene, selv om mønsteret er noe svakere i modell 4. Her er det kun den økonomiske 

overklassen som konsumerer signifikant flere lavkulturelle aktiviteter enn kulturfraksjonen. 

Fraksjonstesten har allikevel påvist et horisontalt skille der kapitaltype har betydning for hvor 

kulturelt aktive personene er.  

Øvrige resultater påviser en kjønnseffekt, der kvinner konsumerer flere lavkulturelle 

aktiviteter enn menn. Effekten er kun til stede i modell 3, der det har blitt inkludert et 

samspillsledd mellom kjønn og tid. Sampillsleddet viser at forskjellene mellom kvinner og 

menn har blitt mindre. Kvinner og menn konsumerer i et likere antall aktiviteter i 2012 enn i 

1991. Effekten av kjønn er mindre enn klasse i alle modellene (B = 0,153). Alder har også en 

effekt på den kulturelle deltakelsen – økt alder medfører et økt lavkulturelt konsum. En 

aldersdifferanse på 20 år medfører en økning på den lavkulturelle skalaen (B = 0,160). 

Økningen er større enn effekten av kjønn, noe som viser at lavkulturelle aktiviteter i større 

grad er aldersbetinget enn kjønnsbetinget. Ingen av kontrollvariablene viser en effekt i alle de 

tre modellene, men kjønn, alder og trend har betydning i ulike modeller. Alder har en 

marginalt sterkere effekt på det lavkulturelle konsumet enn på det høykulturelle konsumet (B 

= 0,008), mens effekten av kjønn er svakere innenfor lavkultur. Mengden lavkultur som 

konsumeres ved økt alder, har steget mellom 1991 og 2012. Dette har trolig en sammenheng 

med at lavkultur i større grad har blitt tilgjengelig gjennom fjernsyn, radio og internett. 

Gjennomsnittlig geografisk avstand har ingen betydning i analysene av lavkultur siden det 

ikke gir mening å snakke om geografisk avstand i forbindelse med fjernsyn og radio. 

I modellene fremkommer det at konsumet av lavkultur følger en mindre systematisk fordeling 

langs en vertikal og horisontal akse. Klasseposisjon har med andre ord en mindre 

forklaringskraft på konsumet av lavkultur, noe som fremkommer gjennom lave R
2
-verdier. 

Variasjonen som forklares av klasse i de fire modellene, er relativt jevn og endres i liten grad 

som følge av at det inkluderes kontrollvariabler og samspillsledd. Modellene har en forklart 

varians på mellom 1 % og 2,8 %. Selv om effekten av kontrollvariablene er liten, kan en 

utvidet modell med kontrollvariabler og samspillsledd forklare en større del av variasjonen 

enn den bivariate modellen.   

I forrige kapittel ble det konkludert med at de oppstilte forventningene tilknyttet 

individualiseringsteorien ikke ble oppfylt. Teorien er derfor uegnet til å forklare det totale 
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kulturkonsumet, og det vil ikke bli gitt en gjennomgang av de to hypotesene som kunne 

tenkes å forklare en slik kulturbruk (H2a og H2b). 

De som besitter en stor mengde kapital, uavhengig av om det kulturell eller økonomisk 

kapital, deltar i færre lavkulturelle aktiviteter enn personer med lavere kapitalmengde. Videre 

ble det vist at personer med en overvekt av kulturell kapital ikke deltar i flere lavkulturelle 

aktiviteter enn personer med en overvekt av økonomisk kapital – mønsteret viser snarere en 

motsatt sammenheng. En slik sammenheng er delvis i tråd med hypotese H1a, der 

kapitalsammensetningen forventes å ha betydning for den kulturelle deltakelsen. Det er 

allikevel enkelte avvik fra forventningene. Dersom kapitalsammensetningen har betydning for 

konsumet, burde personer fra overklassen være i mindretall innenfor de fleste lavkulturelle 

kulturtilbud. Selv om dette er tilfellet i forhold til middelklassen, deltar overklassen i minst 

like mange lavkulturelle aktiviteter som ufaglærte arbeidere. Et slikt mønster avviker til dels 

fra forventningen om at ufaglærte arbeidere var størst representert innenfor lavkultur. 

Ifølge hypotese H1b er det forventet at konsumet har holdt seg stabilt over tid. Forventningen 

gis støtte i analysene, der forholdet mellom klasse og konsum har forblitt uendret i perioden 

1991-2012. Selv om analyseresultatene delvis bekrefter homologiteorien, er det ikke en 

perfekt match. Jeg vil derfor gi en gjennomgang av de to gjenværende hypotesene, som kan 

tenkes å støtte.  

Ifølge hypotese H3a kan det forventes at overklassen deltar i aktiviteter på tvers av kulturelle 

hierarkier, og de deltar i minst like mange lavkulturelle aktiviteter som ufaglærte arbeidere. Et 

slikt mønster er mer i tråd med analyseresultatene enn en tydelig vertikal og horisontal 

strukturering av konsumet innenfor begge de to konsumhierarkiene. Resultatene viser at 

personer fra den økonomiske overklassen deltar i et større antall aktiviteter enn ufaglærte 

arbeidere, selv om de ufaglærte arbeiderene var antatt å ha det største lavkulturelle konsumet. 

Over tid var det forventet en stabilitet, der overklassen i størst grad benyttet høykultur til å 

skille seg fra arbeiderklassen (H3b). En slik forventning er i tråd med resultatene siden 

effekten av å tilhøre overklassen er større i analysene av høykultur enn i analysene av 

lavkultur.  
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4.3   Sammenfatning og diskusjon av de tre teoriene 

i forhold til de to konsumhierarkiene  

Analysene innledningsvis i dette kapittelet viste at overklassen deltar i flere høykulturelle 

aktiviteter enn middelklassen og arbeiderklassen. Konsumforskjellene ser hovedsakelig ut til 

å være preget av forskjeller i klasseposisjon, noe som er i tråd med tidligere studier 

(Danielsen 2002, 2006; Hovden 2002). Analysene av det lavkulturelle konsumet viste at 

aktiviteter som kan grupperes innenfor et slikt hierarki, i mindre grad kan sies å ha 

sammenheng med klasseposisjon enn høykulturelle aktiviteter. Her er det kulturelle konsumet 

størst hos personer fra nedre og øvre middelklasse, mens overklassen skårer litt høyere enn 

ufaglærte arbeidere i noen tilfeller. Det vertikale mønsteret viste at overklassen deltar i flest 

aktiviteter, og mønsteret er i tråd med tidligere studier som utelukkende har undersøkt 

konsumet ved hjelp av en endimensjonal klassemodell. Dette gjelder studier som tar 

utgangspunkt i EGP-skjemaet eller liknende modeller, som kun undersøker forholdet mellom 

overklassen middelklassen og arbeiderklassen.   

Den horisontale sammenhengen viste at det fantes en forskjell innad i klassene og dette vitner 

om at kapitaltype har betydning for personenes konsum og ikke minst for i hvor stor grad en 

person kan klassifiseres som kulturelt omnivore. Personer med mye kulturell kapital 

konsumerer i størst grad høykulturelle aktiviteter, mens personer som har en overvekt av 

økonomisk kapital, deltar i flere lavkulturelle aktiviteter. Selv om dette er i tråd med det 

faktum at det finnes en overklasse eller elite i det norske samfunnet, er det nødvendig å vite at 

dette er et sterkt debattert felt. Jørn Ljunggren (2013) er skeptisk til at det finnes en norsk 

kulturelite som benytter kulturelle aktiviteter som en indiksjon på identitet (Ljunggren 

2013:193). 

I de første analysene ble det antydet at homologiteorien til Bourdieu i størst grad kunne 

forklare den kulturelle sammenhengen, men etter at det hadde blitt undersøkt hvordan det 

lavkulturelle konsumet fordeler seg etter klasseposisjon, ble det klart at det norske konsumet i 

størst grad kan forklares ved hjelp av omnivore-univore teorien. De to hypotesene som 

forventet at det kulturelle konsumet var preget av at overklassen deltok i et bredt spekter av 

kulturelle aktiviteter, mens arbeiderklassen deltok i kun noen få lavkulturelle aktiviteter (H3a 

og H3b), oppnådde størst støtte. Det ble også påpekt at endringen over tid følger et konsum 

som er tilnærmet likt hva som var forventet av omnivore-univore teorien. 
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Tidligere internasjonale studier har gitt støtte til et omnivore-univore konsum og det har blitt 

påvist at teorien stemmer for Australia, Belgia, Canada, England, Finland, Frankrike, Israel, 

Nederland, Nord-Amerika, Tyskland, Spania og Sverige. Blant de landene der det har blitt 

oppdaget et, er det mest naturlig å trekke et sammenlikningsgrunnlag til Sverige og Finland. 

Begge landene er, i likhet med Norge, nordiske velferdsstater (Esping-Andersen 1999). Dette 

er land som i liten grad er preget av sosial ulikhet i forhold til andre europeiske land, og de 

har som regel en lav Gini-koeffisient og lav arbeidsledighet. Siden myndighetene griper inn 

og sikrer gode leveforhold gjennom velferdsgoder, vil forskjellen på fattig og rik være 

mindre. Dette sikrer at alle har mulighet til å delta innenfor ulike kulturtilbud. 

Et annet viktig moment som kan ha bidratt til å påvirke den brede deltakelsen, er at 

myndighetene subsidierer kulturtilbudene gjennom statlige midler. Det er mulig å finne et 

tilsvarende system i Nederland (Kraaykamp, Van Eijck & Ultee 2010:195) og England (Chan 

& Goldthorpe 2007b). Undersøkelser av kulturelt omnivore har blitt gjennomført gjentatte 

ganger i disse landene uten at det har vært mulig å kunne påvise at homologiteorien eller 

individualiseringsteorien er bedre i stand til å forklare konsumet. I Norge ble det 

innledningsvis nevnt at ulike tiltak, som den kulturelle skolesekken for barn og den kulturelle 

spaserstokken for de eldre, har blitt iverksatt (St.meld.nr.25 [2005–2006]). Dette er tiltak som 

gir personene kunnskap om andre kulturformer enn de har fått kunnskap om i oppveksten.  

På bakgrunn av analysene som har blitt gjennomført, er det umulig å skille ut om det finnes 

personer som kan klassifiseres som kulturelle snobber. Tidligere studier har pekt på at den 

kulturelle snobben er i statistisk mindretall, og det er ingen grunn til å tro at Norge avviker fra 

dette mønsteret. For eksempel ble det funnet 18 % høykulturelt omnivore i Belgia (Van Eijck 

& Lievens 2008), mens en annen studie fant at antallet omnivore varierte mellom 8 og 11 % 

(Vander Stichele & Laermans 2006). Om det er mulig å finne en egen gruppe om kan 

klassifiseres som snobber, avhenger av analyseteknikken og måten det kulturelle konsumet 

måles på (Peterson 2005). Metoden som benyttes til å undersøke det kulturelle konsumet, 

varierer på tvers av studier, og resultatet kunne derfor blitt annerledes ved bruk av en annen 

metodisk tilnærming eller en annen konseptualisering av konsum. 

Det har blitt vist at flere studier stemmer overens med mønsteret som fremkommer i 

hovedanalysene mine. Mønsteret har som nevnt blitt vist i mange land, men det har i mindre 

grad vært konstruert et samlet mål for de høykulturelle og lavkulturelle aktivitetene slik jeg 

har gjort i analysene. De fleste analysene har valgt å sette søkelyset på noen få kulturelle 
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domener fremfor å se spørsmålet i et helhetlig perspektiv. Det finnes derfor ingen studier som 

er direkte sammenliknbare med denne, men resultatene viser utvilsomt tendenser som er i tråd 

med teorien til Peterson (1992) og hans kompanjonger (Peterson & Simkus 1992; Peterson & 

Kern 1996). 

Hensikten med analysene var å undersøke det totale konsumet i Norge og ikke kun de enkelte 

konsumhierarkiene. For at dette skal være mulig, må forventningene tilknyttet hypotesene 

være til stede innenfor alle analysene, noe som ikke var tilfellet når det gjaldt 

individualiseringsteorien og homologiteorien. I mine analyser er det lite som tyder på at de to 

teoriene er bedre egnet til å forklare konsumsammenhengen enn omnivore-univore teorien. 

Min, Chan og Goldthorpes (2005, 2007a, 2007b, 2010) og Prieur m.fl (2008) sitt kriterium for 

å forkaste individualiseringsteorien er at det finnes en sammenheng mellom klasse og kultur, 

og teorien ble derfor ikke gjennomgått innenfor det lavkulturelle konsumhierarkiet. Hvorfor 

det ikke fremkom en slik sammenheng i analysene, selv om den har blitt påpekt av Bauman 

(1988), Beck (1992) og Giddens (1991), er usikkert. Det vil allikevel gis noen indikasjoner i 

oppgavens kapittel 6. 

Det ble gitt delvis støtte til homologiteorien, men det finnes ingen sterk sammenheng mellom 

klasse og konsum innenfor lavkultur. Det vil derfor ikke være mulig å trekke en slutning om 

at den kulturelle snobben er tilstede i analysene og hypotesene som forklarer homologiteorien 

gis kun delvis støtte. Det er lite som tyder på at det kan foretas et skille mellom et legitimit og 

illegitimet konsum og klasse fungerer mindre strukturerende enn hva Bourdieu antok i sin 

studie.  

Analysene er ikke i tråd med antakelsen om at Norge er et egalitært samfunn, preget av 

kulturell likhet. Konsumet struktureres av klasseposisjon på en bestemt måte, og gjennom 

analysene viser jeg at forskjellene hovedsakelig er mellom personer med et mangfoldig og et 

ensidig konsum. Det kan påpekes at de som konsumerer høykultur ikke utgjør en sosial 

elite.
28

 Siden dette er en forutsetning innenfor homologiteorien, er det mye som tyder på at 

konsumet er preget av en kulturell oppmykning, men mine analyser indikerer at 

oppmykningen må ha foregått på et tidligere tidspunkt. 

 

                                                 
28

 Erzèbeth Bukhodi (2010) mener det er et viktig kriterium innenfor homologiteorien at de kulturelt eksklusive 

også utgjør en samfunnselite.  
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Resultatene viser at det er noe spesielt ved kulturfraksjon som gjør at disse i gjennomsnitt 

deltar i flere kulturelle aktiviteter enn profesjons- og økonomifraksjonen. En overvekt av 

kulturell kapital gir dermed en ekstra fordel når det kommer til kjennskap til kulturtilbud. 

Kulturfraksjonen er generelt mer åpne for å konsumere et mangfold av aktiviteter enn 

personer fra økonomifraksjonen. At forskjellen på personer med de to kapitaltypene er som 

forskjellen mellom to kulturer, vil allikevel være en noe drøy påstand i dette tilfellet. 

Konsumforskjellene er tilstede, men de er ikke veldig store innad i klassene.  

 

Jeg har gitt indikasjoner på at omnivore-univore teorien er best egnet til å forklare det norske 

konsumet, men disse indikasjonen er fremsatt på bakgrunn av to separate analyser som sees i 

sammenheng. Det kan være vanskelig å oppnå et helhetlig bilde av konsumsammenhengen på 

denne måten, og jeg vil derfor foreta en samlet analyse av alle de kulturelle aktivitetene i 

kapittel 5. Jeg har også gitt indikasjoner på at det lavkulturelle konsumet var størst hos 

middelklassen. Ettersom jeg benyttet et teoridrevet fremfor datadrevet mål, mistenker jeg at 

utslaget kan komme som følge av at en eller flere av de kulturelle domenene måler et 

middelklassekultur fremfor lavkultur. For å bedømme holdbarheten i de kulturelle målene 

foretar jeg sensitivitetsanalyser av de kulturelle domenene i kapittel 5.  
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5 Sensitivitetsanalyser og resultatene 

sin validitet 

I kapittel 4 viste jeg at det høykulturelle konsumet fulgte en tydelig systematisk sammenheng 

etter klasse. Det kunne påvises et vertikalt og horisontalt mønster, der den kulturelle 

overklassen deltok i flere høykulturelle aktiviteter enn de andre klassene. Den systematiske 

sammenhengen som fremkom var i tråd med homologiteorien og omnivore-univore teorien. 

Det ble videre undersøkt hvordan lavkultur fordelte seg etter klasse. Fordelingen viste et 

mindre tydelig systematisk mønster, men det fantes en vertikal sammenheng mellom øvre og 

nedre middelklassen. Siden analysene indikerte at middelklassen konsumerte et større antall 

aktiviteter enn overklassen og arbeiderklassen, gav jeg indikasjoner på at det potensielt kan 

hefte problemer ved det kulturelle målet.  

 

I dette kapittelet vil jeg bedømme hvor gode resultatene jeg fremsatte i forrige kapittel er. 

Kapittelet følger en tredeling, og jeg vil først foreta en analyse av mangfoldet i det kulturelle 

konsumet. Dette gjøres ved hjelp av en skala bestående av både høy- og lavkulturelle 

kulturuttrykk. Etter at jeg har gjennomført analysen vil jeg kunne vurdere om resultatene i 

kapittel 4 indikerer et omnivore-univore konsum. I andre delkapittel vil jeg gjennomføre 

sensitivitetsanalyser av de høykulturelle domene. Hensikten med analysen er å undersøke om 

jeg har oppnådd min målsetting om å konstruere et enhetlig kulturmål. Dersom de fire 

kulturelle domenene følger et identisk mønster, kan målet sies å virke rimelig. Det vil 

avslutningsvis gjennomføres en sensitivitetsanalyse av de lavkulturelle domenene. På samme 

måte som for høykultur, vil jeg undersøke om domenene følger et identisk mønster.   

 

Sensitivitetsanalysene vil gjøre det mulig for leseren å bedømme hvor godt det kulturelle 

målet er og dermed vurdere resultatene jeg fremsatte i kapittel 4. En annen fordel er at en 

analyse av de enkelte domenene gjør det mulig å skape et større sammenlikningsgrunnlag i 

forhold til andre studier. De fleste studier som har undersøkt et omnivore-univore konsum har 

vektlagt enkelte domener fremfor et helhetlig perspektiv. Vi skal nå undersøke mangfoldet i 

konsumet.  
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5.1 Et mangfoldig konsum: Resultatene sin stabilitet 

Mangfoldet i det kulturelle konsumet undersøkes i analysene som gjengis i tabell 5.1. 

Analysene burde påvise et omnivore-univore konsum dersom det skal være en hvis stabilitet i 

mine resultater. Jeg forventer derfor at konsumet av ulike kulturelle aktiviteter er størst i 

overklassen for å bli mindre. Med andre ord burde vi kunne finne en systematisk fordeling 

etter klasse. Etter analysen vil jeg gi en kort presentasjon av resultatene og bedømme hvordan 

disse står i forhold til analysene i kapittel 4.  

Tabell 5.1: Sensitivitetsanalyse for å undersøke stabiliteten i resultatene mellom klasse og kulturelt konsum. Standardiserte koeffisienter med 

standardfeil i parentes fra OLS-regresjon. 
abcdef 

     Modell 1:  Modell 2:  Modell 3:  Modell 4: 

Klasseposisjon:   
Kulturoverklassen  0.893 (0.109)*** 0.789 (0.108)*** 0.785 (0.107)*** 0.840 (0.212)*** 
Profesjonsoverklassen 0.698 (0.080)*** 0.664 (0.079)*** 0.665 (0.078)*** 0.845 (0.149)*** 
Økonomi overklassen  0.463 (0.097)*** 0.421 (0.093)*** 0.417 (0.093)*** 0.547 (0.201)* 
Øvre middelklasse kultur 0.755 (0.093)*** 0.677 (0.092)*** 0.679 (0.092)*** 0.734 (0.185)*** 
Øvre middelklasse profesjon 0.428 (0.054)*** 0.406 (0.052)*** 0.402 (0.052)***  0.503 (0.093)*** 
Øvre middelklasse økonomi 0.491 (0.064)*** 0.442 (0.064)*** 0.445 (0.064)*** 0.586 (0.111)*** 
Nedre middelklasse kultur 0.766 (0.083)*** 0.680 (0.083)***  0.682 (0.083)*** 0.811 (0.145)*** 
Nedre middelklasse profesjon 0.410 (0.051)*** 0.319 (0.051)*** 0.316 (0.051)*** 0.316 (0.084)*** 
Nedre middelklasse økonomi 0.475 (0.060)*** 0.437 (0.060)*** 0.436 (0.060)*** 0.545 (0.095)*** 
Faglærte arbeidere  0.131 (0.046)* 0.161 (0.046)*** 0.164 (0.046)*** 0.172 (0.087)* 
Ufaglærte arbeidere   Ref  Ref  Ref  Ref 
Primærnæring  -0.014 (0.077) 0.069 (0.079) 0.073 (0.079) 0.129 (0.115) 

        

Kvinner     0.229 (0.025)*** 0.251 (0.045)*** 0.234 (0.025)***  
Alder     0.010 (0.001)*** 0.005 (0.002)** 0.010 (0.001)*** 
Avstand      -0.106 (0.012)*** -0.108 (0.012)*** -0.106 (0.012)*** 
 
Trend over tid:        

Trend     -0.008 (0.002)*** -0.024 (0.006)*** -0.005 (0.004) 
Samspill: 
KjønnXtrend      -0.002 (0.003) 

AlderXtrend      0.0004 (0.0001)** 

 

KlasseXtrend: 

Kulturoverklassen        -0.005 (0.015) 

Profesjonsoverklassen       -0.016 (0.010) 

Økonomi overklassen        -0.010 (0.013) 

Øvre middelklasse kultur       -0.005 (0.012) 
Øvre middelklasse profesjon       -0.009 (0.007) 

Øvre middelklasse økonomi       -0.013 (0.008) 

Nedre middelklasse kultur       -0.012 (0.010) 

Nedre middelklasse profesjon       -0.0004 (0.006) 

Nedre middelklasse økonomi       -0.011 (0.007) 

Faglærte arbeidere        -0.011 (0.007) 
Ufaglærte arbeidere (ref.kat)  

Primærnæring        -0.006 (0.009) 

Missing         0.004 (0.005) 

Konstant:   -0.256 (0.031)***  -0.358 (0.061)***  -0.171 (0.089)  -0.387 (0.069)*** 

R2    0.0491   0.0877  0.0892  0.0896 

N   6395  6395  6395  6395 
a Referansekategori: Ufaglærte menn som har fylt 20-år og bor under 1 kilometer fra lavkulturelle aktiviteter i 1991. 
b Signifikansnivå: *p<0.05, **p<0.005, ***p<0.001 
c Kantlinjene skiller mellom modellen sine fire plan: overklassen, øvre- og nedre middelklasse og arbeiderklassen.   
d Koeffisientene som rapporteres er standardiserte. 
e Missing verdier rapporteres ikke i modellene.  
f Forskjeller i klassefraksjoner på samme nivå. Fet skrift=signifikant på 0,05% nivået i forhold til økonomifraksjonen. 
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Sammenhengen mellom et mangfoldig konsum og klasse vises i søylediagrammet i figur 5.1. 

Som vi kan se er det en tydelig vertikal sammenheng innenfor øvre middelklasse, men ikke 

innenfor overklassen og nedre middelklasse. Allikevel viser analysene at overklassen deltar i 

flere aktiviteter enn de øvrige klassene. Mønsteret er i tråd med hypotesene og det viser seg at 

kapitalmengden en person besitter, uavhengig av om denne består av en overvekt av kulturell 

eller økonomisk kapital, har betydning for konsumet. Tabell 5.1 og figur 5.1 viser også et 

delvis horisontalt mønster, der det er konsumforskjeller innad i samme klasse. Personer med 

en overvekt av kulturell kapital deltar i flere aktiviteter enn personer med en overvekt av 

økonomisk kapital eller en balansert mengde kapital innenfor overklassen og øvre 

middelklasse. Det horisontale mønsteret er gjennomgående innenfor modellen sine tre nivåer 

og det er derfor grunn til å tro personer med mye kulturell kapital gjennomgående deltar i 

flere aktiviteter.  

 

 

For å undersøke om den horisontale sammenhengen fremkommer som følge av tilfeldig 

variasjon ble det foretatt en fraksjonstest. Forskjellene innad i klassene er signifikant på 

0,005% nivået. Mønsteret finnes i de tre første modellene, men fremkommer ikke like tydelig 

når det inkluderes et samspill mellom klasse og tid. Et annet interessant resultat er at 

profesjonsfraksjonen ikke plasserer seg imellom kultur- og økonomifraksjonen innenfor øvre 

og nedre middelklasse. En kunne anta at dette mønsteret ville vært like sterkt hele veien. Mye 

tyder på at kapitaltypen har mindre effekt i de lavere klassene enn i overklassen.   

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

Overklassen

Øvre middelklasse

Nedre middelklasse

Kultur

Profesjon

Økonomi

Figur 5.1: Diagrammet viser en visuell fremstilling av det vertikale og horisontale mønsteret som 

fremkommer i modell 2. Mønsteret som fremkommer er nesten identisk på tvers av modellene og det er 

ikke behov for å vise alle modellene.   
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Fordelingen fra analysen av et mangfoldig konsum har likheter med de høykulturelle 

analysene. Det er en tydelig vertikal og horisontal sammenheng og det er grunn til å tro at 

ORDC-skjemaet har kunnet tilby flere nyanser enn tradisjonelle klassemodeller. Mønsteret 

avviker fra det vi så innenfor lavkultur, med kulturelle forskjeller mellom arbeiderklassen og 

middelklassen og ingen forskjeller mellom arbeiderklassen og overklassen. Ved noen tilfeller 

konsumerer økonomifraksjonen flere kulturelle aktiviteter enn profesjonsfraksjonen og dette 

var et mønster som fremkom i de lavkulturelle analysene. Selv om dette er et viss avvik, sett i 

forhold til hovedanalysene, er det ikke problematisk i forhold til holdbarheten av hypotesene 

tilknyttet omnivore-univore teorien.  

Resultatene tilknyttet det mangfoldige konsumet, gir støtte til hovedresultatene og det gis 

indikasjoner på at omnivore-univore teorien kan forklare det kulturelle konsumet. Det er 

viktig å poengtere at det vertikale mønsteret som fremkommer viser at mengden og type 

kapital har betydning for hvor kulturelt omnivore konsumentene er. De kulturelt omnivore har 

mye kapital, både økonomisk og kulturelt. De kan ha mye ressurser i form av penger eller de 

kan ha en lang utdanning. Videre viste analysen at personer med mye kulturell kapital kan sies 

å være mer kulturelt omnivore enn personer med økonomisk kapital. Å besitte mye kulturell 

kapital er derfor en fordel, noe som fra mitt ståsted betyr at Bourdieu (1984) sin teori 

fremdeles har en viss relevans. I likhet med hos Bourdieu (1984), kan personer fra den 

økonomiske overklassen benytte rekonverteringsstrategier for å få et mer mangfoldig konsum.  

Selv om resultatene tyder på at skille mellom kulturelt eksklusive og massen har forsvunnet, 

kan elementer fra teorien om det sosiale rom benyttes til å forklare et kulturelt omnivore 

konsum.  
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5.2 Sensitivitetsanalyser av de høykulturelle 

domenene 

For å kunne bedømme hvor gode resultatene er, har jeg gjennomført en sensitivitetsanalyse av 

de høykulturelle domenene. Hensikten med analysen er vurdere det kulturelle målet, men 

analysene kan også bidra til å skape større sammenliknbarhet med andre studier. Domenene 

undersøkes gjennom separate regresjonsanalyser og jeg vil vurdere hvordan hvert domene 

fordeler seg etter klasse. Dersom det er en viss stabilitet i fordelingen, og domenene viser et 

vertikalt og horisontalt mønster vil jeg bedømme det som et godt mål. Jeg forventer altså en 

tydelig sammenheng mellom kapitalmengde og kapitaltype innenfor de enkelte domenene. Vi 

skal nå undersøke mønsteret innenfor hvert domene og resultatene gjengis i tabell 5.2.  

Tabell 5.2: Sensitivitetsanalyser av de høykulturelle domenene- musikk, scenekunst, kunst og litteratur fordelt på bakgrunn av sosio-

demografiske variabeler. Standardiserte koeffisienter med standardfeil i parentes fra OLS-regresjon. 
abcdef 

     Musikk:  Scenekunst:  Kunst:  Litteratur: 

Klasseposisjon:   

Kulturoverklassen  1.010 (0.167)*** 0.881 (0.150)*** 0.584 (0.113)*** 0.468 (0.110)*** 
Profesjonsoverklassen 0.530 (0.083)*** 0.531 (0.090)*** 0.635 (0.084)*** 0.454 (0.083)*** 
Økonomi overklassen  0.142 (0.085) 0.259 (0.101)* 0.373 (0.099)*** 0.188 (0.098) 

Øvre middelklasse kultur 0.727 (0.119)*** 0.533 (0.102)*** 0.602 (0.103)*** 0.361 (0.097)*** 
Øvre middelklasse profesjon 0.351 (0.059)*** 0.189 (0.045)*** 0.377 (0.056)*** 0.261 (0.056)*** 

Øvre middelklasse økonomi 0.240 (0.066)*** 0.164 (0.059)*** 0.275 (0.066)*** 0.245 (0.069)*** 

Nedre middelklasse kultur 0.448 (0.089)*** 0.308 (0.077)* 0.559 (0.084)*** 0.406 (0.083)*** 
Nedre middelklasse profesjon 0.093 (0.046)* 0.204 (0.049)*** 0.260 (0.052)*** 0.226 (0.055)*** 

Nedre middelklasse økonomi 0.165 (0.055)** 0.220 (0.053)*** 0.240 (0.061)*** 0.231 (0.062)*** 

Faglærte arbeidere  0.046 (0.039) 0.061 (0.035) 0.047 (0.044) 0.046 (0.044) 

Ufaglærte arbeidere   Ref  Ref  Ref  Ref 
Primærnæring  -0.012 (0.058) 0.075 (0.053) 0.057 (0.079) -0.022 (0.063) 

 

Kjønn: 
Kvinner   0.050 (0.027) 0.165 (0.023)*** 0.136 (0.026)*** 0.244 (0.026)*** 

 

Alder    0.006 (0.001)*** 0.001 (0.001) 0.009 (0.001)*** 0.002 (0.001)* 
Avstand   -0.080 (0.011)*** -0.089 (0.011)*** -0.126 (0.012)*** -0.059 (0.012)*** 

 

Endring over tid: 
Trend   -0.016 (0.002)*** 0.010 (0.001)*** -0.006 (0.002)*** 0.004 (0.002)* 

Konstant:   -0.024 (0.064) -0.191 (0.053)*** -0.153 (0.063)* -0.248 (0.064)*** 
R2   0.0580  0.0602  0.0701  0.0390 

N   6395  6395  6395  6422 
a Referansekategori: Ufaglærte menn som har fylt 20-år og bor under 1 kilometer fra lavkulturelle aktiviteter i 1991. 
b Signifikansnivå: *p<0.05, **p<0.005, ***p<0.001 
c Kantlinjene skiller mellom modellen sine fire plan: overklassen, øvre- og nedre middelklasse og arbeiderklassen.   
d Koeffisientene som rapporteres er standardiserte. 
e Missing verdier rapporteres ikke i modellene.  
f Forskjeller i klassefraksjoner på samme nivå. Fet skrift=signifikant på 0,05% nivået i forhold til økonomifraksjonen. 

Når de fire domenene undersøkes gjennom separate analyser, vises et tydelig vertikalt 

mønster innenfor musikk, scenekunst, kunst og litteratur. Innenfor de fire domenene er 

mengden kapital av betydning for det kulturelle konsumet, der de som besitter en stor mengde 

kulturell eller økonomisk kapital deltar i flere høykulturelle aktiviteter. Mønsteret er ikke 

gjennomgående innenfor modellen sine tre plan, noe som betyr at jeg ikke finner et 
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gjennomgående mønster etter klasseposisjon innenfor alle fraksjonene. Sett bort ifra den 

økonomiske overklassen, finner jeg et gjennomgående vertikalt mønster innenfor musikk 

domenet. Mye tyder på at sjangrene klassisk musikk og opera, jazz og samtidsmusikk i stor 

grad kan knyttes til overklassen. Det gjennomgående mønsteret finnes også innenfor 

profesjonsfraksjonen når det gjelder litterære vaner. Modellen for kunst følger ikke en perfekt 

vertikal fordeling innenfor kulturfraksjonen. Her deltar den kulturelle overklassen i færre 

aktiviteter enn øvre kulturfraksjon og den kulturelle deltakelsen er mer på høyde med nedre 

kulturfraksjon. Dette kan indikere at det i større grad måles middelklassekultur. Det er 

allikevel i veldig liten grad og jeg tror ikke dette vil skape en alvorlig skjevfordeling i dette 

tilfellet. Jeg ville vært mer skeptisk dersom det var store forskjeller i standardavviket mellom 

overklassen og middelklassen.  

For å kartlegge om den horisontale sammenhengen som fremkommer i analysene er utslag av 

tilfeldig variasjon, ble det foretatt en fraksjonstest (uthevede koeffisienter). Det horisontale 

mønsteret er tydelig innenfor overklassen, spesielt innenfor- musikk, scenekunst og litteratur. 

Her er det en signifikant forskjell mellom personer med kulturell og økonomisk kapital, samt 

de med en balansert kapitalmengde. Innenfor kunstdomenet det kun profesjonsfraksjonen sitt 

konsum som skiller seg fra økonomifraksjonen. Innenfor øvre middelklasse kan det ikke 

påvises forskjeller mellom kultur- og økonomifraksjonen når det gjelder litteraturkonsumet. 

Det er derfor mulig at de konsumerer et mer eller mindre likt antall litterære sjangere. 

Innenfor de øvrige domenene kan det påvises et tydelig horisontalt mønster mellom kultur og 

økonomifraksjonen. Innenfor nedre middelklasse er det kun innenfor kunst at det kan påvises 

forskjeller mellom kultur- og økonomifraksjonen.  

Jeg har nå gitt en kort presentasjon av fordelingen etter klasse, noe som tyder på at tilhørighet 

til overklassen medfører et større konsum enn de øvrige klassene innenfor de fleste 

domenene. Øvrige resultater viser at kjønn, alder og geografisk avstand har betydning for 

konsumet, men effekten er gjennomgående svakere enn for klasse. Jeg vil videre gi en 

vurdering av hvordan resultatene står i forhold til stabiliteten i det kulturelle målet.  

Sensitivitetsanalysene viser at jeg har konstruert et gode mål innenfor høykultur. I de fleste 

tilfeller følger domenene samme fordeling etter klasse og det er grunn til å tro at jeg har 

konstruert et rimelig høykulturelt mål. Noen av domenene viser ikke et gjennomgående 

vertikalt mønster innenfor fraksjonene, men det er tydelig at overklassen i de fleste tilfeller 

konsumerer flest aktiviteter. Det kan også påvises et horisontalt mønster innenfor flere av 
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modellens tre plan. Resultatene er i overensstemmelse med mine forventinger og siden det er 

en ganske så identisk fordeling har jeg valgt å konkludere med at målet har fungert 

tilfredsstillende.  

Det kan avslutningsvis nevnes at kunstmålet kunne vært konstruert annerledes siden det ikke 

finnes en klar vertikal sammenheng i toppen. Dette var overraskende siden jeg benyttet 

tradisjonelle høykulturelle aktiviteter. Frekvensfordelingen i tabell 3.1 viser at et stort antall 

personer har deltatt på kunstutstilling med maleri, og det kan være at dette ikke er en like 

eksklusiv aktivitet i Norge som i utlandet. En annet moment som kan ha bidratt til at 

kunstmålet ikke følger samme mønster som de øvrige domenene, er at jeg inkluderer 

utstillinger med grafisk kunst. Dette er vil jeg påstå er et mer moderne kulturuttrykk enn de 

øvrige noe som kan trekke et yngre publikum. Som vi husker fra den tidligere forskningen var 

eldre i større grad kulturelt omnivore og høykulturelle enn yngre. Å benytte et moderne 

kulturuttrykk kan derfor sies å vært en mindre feil, men den ser ikke ut til å skape alvorlige 

problemer.  

Separate analyser av de enkelte domenene bidrar til å skape større sammenliknbarhet på tvers 

av studier og dette har nå blitt gjort. Det er allikevel for tidlig å kunne sammenlikne det totale 

konsumet innenfor hvert domene siden jeg ikke har analysert den lavkulturelle plattformen. 

Plattformene består kun av tre kulturuttrykk, noe som kan sies å være lite. Det er allikevel 

omtrent like mange eller flere enn hva foregående artikler har benyttet.  
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5.3 Sensitivitetsanalyser av de lavkulturelle 

domenene 

Det lavkulturelle målet bedømmes ved hjelp av separate analyser av de fire domenene. I 

sensitivitetsanalysene burde mønsteret som fremkommer på tvers av domenene følge en 

identisk fordeling etter klasse for at målet skal kunne sies å være tilfredsstillende. Det burde 

med andre ord være en hvis stabilitet. I hovedanalysene pekte jeg på at den lavkulturelle 

analysen indikerte en større sammenheng med middelklassen enn arbeiderklassen, noe som er 

bakgrunnen for jeg gjennomfører disse analysene. For at domenene skal utgjøre et rimelig 

kulturmål forventer jeg ingen sammenheng mellom klasse og konsum innenfor de enkelte 

domenene. Vi skal nå undersøke hvordan domenene fordeler seg etter klasse og jeg gjengir 

resultatene i tabell 5.3.  

Tabell 5.3: Sensitivitetsanalyser av de lavkulturelle domenene- musikk, fjernsyn, radio og teater fordelt på bakgrunn av sosio-demografiske 

variabler. Standardiserte koeffisienter med standardfeil i parentes fra OLS-regresjon.abcdef 

     Musikk:   Fjernsyn:   Radio:   Scenekunst/Teater: 
Klasseposisjon:   
Kulturoverklassen  0.096 (0.097)  -0.201 (0.098)* -0.066 (0.109) -0.133 (0.091) 
Profesjonsoverklassen 0.016 (0.064)  -0.121 (0.084) -0.042 (0.081) 0.080 (0.079) 

Økonomi overklassen  0.141 (0.094)  0.065 (0.090) 0.045 (0.101) 0.143 (0.098) 

Øvre middelklasse kultur 0.239 (0.092)*  -0.046 (0.090) -0.206 (0.084)* 0.107 (0.095) 
Øvre middelklasse profesjon 0.107 (0.055)*  -0.007 (0.061) -0.071 (0.058) 0.133 (0.062)* 

Øvre middelklasse økonomi 0.173 (0.072)*  0.051 (0.067) 0.039 (0.069) 0.279 (0.078)*** 

Nedre middelklasse kultur 0.294 (0.085)***  0.038 (0.078) 0.059 (0.078) 0.124 (0.082) 
Nedre middelklasse profesjon 0.143 (0.057)*  0.011 (0.057) 0.0237 (0.057) 0.049 (0.058) 

Nedre middelklasse økonomi 0.096 (0.065)  0.112 (0.062) 0.093 (0.068) 0.260 (0.071)*** 

Faglærte arbeidere  0.114 (0.051)*  0.042 (0.054) 0.132 (0.056)* 0.057 (0.055) 
Ufaglærte arbeidere   Ref   Ref  Ref  Ref 

Primærnæring  0.055 (0.088)  0.048 (0.097) 0.044 (0.101) -0.009 (0.106) 

 
Kjønn:          

Kvinner   0.094 (0.027)***  -0.00003 (0.026) -0.042 (0.027) 0.064 (0.026)* 

 
Alder   0.007 (0.001)***  0.007 (0.001)*** -0.001 (0.001) 0.006 (0.001)*** 

 

Avstand   0.013 (0.012)  0.028 (0.013)* -0.009 (0.012) -0.002 (0.012) 
 

Trend over tid:        

Trend   -0.019 (0.002)***  -0.006 (0.002)*** 0.007 (0.002)*** -0.010 (0.002)*** 

Konstant:   -0.219 (0.069)**  -0.375  (0.070)*** 0.080 (0.069) -0.088 (0.067) 
R2   0.0293   0.0145  0.0073  0.0321 

N   6395   6395  6395  6395 
a Referansekategori: Ufaglærte menn som har fylt 20-år og bor under 1 kilometer fra lavkulturelle aktiviteter i 1991. 
b Signifikansnivå: *p<0.05, **p<0.005, ***p<0.001 
C Kantlinjene skiller mellom modellen sine fire plan: overklassen, øvre- og nedre middelklasse og arbeiderklassen.   
d Koeffisientene som rapporteres er standardiserte. 
e Missing verdier rapporteres ikke i modellene.  
f Forskjeller i klassefraksjoner på samme nivå. Fet skrift=signifikant på 0,05% nivået i forhold til økonomifraksjonen. 

De separate analysene av de fire domenene- musikk, fjernsyn, radio og scenekunst, viser at 

domenene til dels er fri for systematisk sammenheng med klasse. Fjernsyn og radio følger 

ingen tydelig vertikalt eller horisontal fordeling og det er kun enkeltkoeffisienter som viser en 
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signifikant forskjell. De to domenene er en del av massemediene og har til hensikt å trekke et 

stort publikum, uten å ekskludere enkelte grupper. Domenene er også veldig tilgjengelig for 

folk flest og det er ingen grunn til å tro at geografisk avstand har noen som helst betydning. 

Musikk og scenekunst, som er de to plattformene som finnes innenfor begge 

konsumhierarkiene, og disse følger et delvis vertikalt mønster. Mønsteret er kun fremtredende 

innenfor middelklassen, noe som betyr at de konsumerer et større antall aktiviteter enn 

overklassen og arbeiderklassen. Det kan videre pekes på at fordelingen er ulik innenfor de to 

domenene. Musikk domenet følger en vertikal fordeling mellom kulturfraksjonen og 

profesjonsfraksjonen, der nedre middelklasse deltar i et større antall aktiviteter enn øvre 

middelklassen. Scenekunst fordeler seg vertikalt langs økonomifraksjonen og øvre 

økonomifraksjon deltar i flere aktiviteter enn nedre økonomifraksjon.  

Jeg har påpekt to avvik i form av den kulturelle fordelingen, der det finnes en sammenheng 

mellom klasse og kultur. Innenfor musikk er konsumet størst hos nedre middelklassen, noe 

som i større grad er i tråd med en forventning om at kapitalmengden skal fungerer 

strukturerende. Det vertikale mønsteret innenfor scenekunst fordeler seg i motsatt retning av 

musikkonsumet. Her er konsumet størst innenfor øvre middelklasse. Siden konsumet fordeler 

seg oppover langs den vertikale aksen, er det grunn til å tro at dette er aktiviteter som i større 

grad har sammenheng med øvre middelklasse og kanskje til dels en overklasse. Det er noe 

usikkerhet rundt det kulturelle målet, og dette må diskuteres videre.  

Det kulturelle målet har delvis fungert, men jeg skeptisk til om jeg måler lavkultur. 

Fordelingene tyder på et konsum som er mer i tråd med middelklassen. Selv om jeg 

konstruerte målet på etter beste evne og ved hjelp av aktiviteter som tidligere forskning har 

klassifisert som lavkulturelle, er ikke dette nødvendigvis et godt mål på tvers av landegrenser. 

Den teoretiske begrunnelsen for aktivitetene er også noe svakere enn for høykultur. Dette 

hadde sammenheng med at kulturuttrykkene jeg hadde tilgang til i undersøkelsen i liten grad 

har blitt benyttet tidligere.  

Jeg har valgt å inkludere en diskusjon av potensielle problemer tilknyttet det kulturelle målet. 

Her trekker jeg frem om det er middelklasse kultur og hvilke problemer et slikt mål medfører. 

Det er ikke sikkert at dette vil ha noe stort utslag på mine resultater, siden jeg ikke kan påvise 

signifikante forskjeller mellom overklassen og arbeiderklassen. Jeg er derfor av den 

oppfatning at resultatet tilknyttet omnivore-univore teorien vil bli stående, men en nærmere 

diskusjon er inkludert i delkapittel 6.2.1.  
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Angående poenget med sammenliknbarhet, er det mye som tyder på at det finnes et omnivore-

univore konsum også innenfor de enkelte domenene. Både innenfor musikk og scenekunst, 

deltar overklassen i like mange lavkulturelle aktiviteter som arbeiderklassen. Jeg har dermed 

kunnet vise at resultatene forholder seg stabile på tvers av konsumhierarkiene og de kulturelle 

domenene. Dette bidrar til å styrke troverdighet til resultatene. Øvrige funn i analysene er at 

kjønn og alder har betydning for konsumet, men effekten er mindre enn for klasse. Det er 

allikevel tydelig at både musikk og scenekunst i større grad konsumeres av kvinner og eldre. 

Denne gruppen er som oftest de kulturelt omnivore i tidligere analyser. Funnene har ingen til 

liten betydning innenfor massemediene og det mye som tyder på at disse konsumeres av alle. 

Resultat i forbindelse med fjernsyn og radio er i tråd med resultatene til Lizardo og Skiles 

(2009).   

5.4 Oppsummering av sensitivitetsanalysene 

Sensitivitetsanalysene følger hovedmønsteret. I analysene som ble gjengitt i kapittel 4.1 og 

4.2, indikerte jeg at det kulturelle konsumet var preget av forskjellene mellom et mangfoldig 

og et ensidig konsum. Selv om konsumet ikke er preget av en sterk systematisk sammenheng, 

viste resultatene at klasseposisjon fremdeles har en strukturerende effekt. Resultatet gis støtte 

i kapittel 5.1, der jeg foretar en samleanalyse av bredden i det kulturelle konsumet. Analysen 

indikerer i likhet med hovedanalysene at tilhørighet til overklassen har betydning for hvor 

mange av aktivitetene personene deltar i. Det er åpenbart at de ressurssterke kan klassifiseres 

som kulturelt omnivore, mens de ressurssvake er kulturelt univore.  

 

Analysene av de kulturelle målene viser at jeg totalt sett har konstruert et mål som fungerer 

godt. De høykulturelle domenene følger et vertikalt og horisontalt mønster innenfor de fleste 

av modellen sine tre plan, samtidig som mønsteret er nesten identisk på tvers av domenene. 

Det fantes noen avvik, der blant annet kunstkonsumet ikke fulgte et tydelig vertikalt mønster i 

kulturfraksjonen. Her konsumerte den kulturelle overklassen et mindre antall kunstaktiviteter 

enn øvre og nedre middelklasse. Jeg gav derfor indikasjoner på at målet i større grad kan sies 

å være middelklassekulturelt, men forskjellene er veldig små. Totalt sett velger å konkludere 

med at det høykulturelle målet har fungert tilfredsstillende i analysene og at kulturuttrykkene 

som har blitt inkludert virker rimelig.  
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De lavkulturelle domenene fulgte et mindre klart klassemønster. Det er åpenbart at fjernsyn 

og radio har fungert tilfredsstillende siden de følger et identisk mønster og ikke viser noen 

sammenheng mellom klasse og kultur blant de øvre klassene. Det hadde allikevel vært 

ønskelig om fordelingen viste en større sammenheng mellom konsumet av lavkultur og klasse 

blant de lavere klassene. Jeg har derfor inntrykk av dette er aktiviteter som konsumeres av alle 

samfunnsgrupper. Dette kan også sies å være noe av essensen i massemediene, de har til 

hensikt å trekke et stort publikum. På en annen side kan det være knyttet til de programtypene 

jeg har valgt.  

 

Musikk og scenekunst viste en sammenheng innenfor middelklassen, der denne gruppen 

deltok i et større antall aktiviteter enn arbeiderklassen og overklassen. Mye tyder på at jeg har 

målt middelklassekultur i større grad enn lavkultur, men dette ser ikke ut til å ha betydning for 

omnivore-univore resultatet. Bakgrunnen for en slik påstand er at det ikke kan påvises 

konsumforskjeller mellom overklassen og arbeiderklassen. En eventuell endring av målet vil 

trolig  medfører små endringer og ikke endre den totale sammenhengen. Jeg har allikevel 

valgt å diskutere dette videre som et potensielt problem i kapittel 6. Der vil jeg trekke frem at 

dette ikke nødvendigvis betyr at resultatene gir ukorrekt svar, men de tilbyr færre nyanser enn 

hva jeg opprinnelig hadde håpet.  
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6 Konklusjon og vurdering av teoriene 

sin gyldighet 

Jeg gir i dette kapittelet en vurdering av hvilken teori som oppnår størst støtte i de empiriske 

analysene. I tabell 6.1 gjengir jeg hvilke hypoteser som oppnår støtte og hvilket mønster som 

knyttes til de enkelte hypotesene. Tabellen gir en skjematisk fremstilling og er ment å gi et 

overblikk før jeg gir en separat vurdering av de enkelte teoriene. Etter en separat vurdering gir 

jeg en gjennomgang av potensielle problemer ved studien før jeg avslutter med å peke på 

sentrale spørsmål som står ubesvart.   

 

Hypoteser:  Resultat:  Mønsteret i analysene:  

H1a:  Delvis støtte, men totalt sett 

negativt.  
Det fremkommer en tydelig lagdeling innenfor konsumet 

av høykultur.  

H1b:  Gis støtte.  Det påvises en stabilitet over tid, der effekten av 

klasseposisjon ikke svekkes.  

H2a:  Gis ingen støtte.  Det fremkommer en lagdeling innenfor høykultur. Klasse 

fungerer med andre ord strukturerende på konsumet.  

H2b:  Gis ingen støtte.  Ved å studere en eventuell trend over tid, er det ingen tegn 

til at klasse får en svekket effekt på det kulturelle 

konsumet. 

H3a:  Gis støtte.  Mønsteret som fremkommer på tvers av det høy- og 

lavkulturelle konsumhierarkiet viser til forskjellene 

mellom et mangfoldig og ensidig konsum.  

H3b:  Gis støtte.  Det fremkommer en stabilitet i analysene som viser at de 

største konsumforskjellene finnes innenfor høykultur. 

Deltakelse i lavkulturelle aktiviteter er likt fordelt mellom 

arbeiderklassen og overklassen.  

Min første målsetting er å utvide kunnskapen om de tre teoriene. Helt spesifikt er målet å 

forklare hvordan kulturelt konsum fordeler seg etter klasse. Jeg vil oppfylle dette målet 

gjennom en vurdering av de tre teoriene i kapittel 6.1.1-6.1.3. Det andre målet med studien er 

å knytte et sterke bånd mellom forskning på kultur og klasse. Jeg tar utgangspunkt i at dette 

målet oppfylles så lenge jeg finner en sammenheng mellom klasse og konsum ved hjelp av 

ORDC-skjemaet. Målet kan dermed sies å være like mye en vurdering av klassemodellen sin 

relevans i forhold til konsumspørsmål, som en vurdering av sammenhengen. En slik vinkling 

anser jeg ikke som en svakhet, ettersom modellen følger Bourdieu (1984) sine egne premisser 

for å undersøke forholdet mellom kultur og klasse. Hva har vi lært fra denne studien om 

Tabell 6.1: Samlet oversikt over hypoteser som gis støtte og hovedtrekk i analysene.  
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kulturelt konsum i Norge? Har jeg bidratt til å skape et sterkere bånd mellom et sosialt og 

kulturelt hierarki? 

6.1  En evaluering av de tre konsumteoriene 

6.1.1  Individualiseringsteorien 

Av de tre teoretiske tilnærmingene jeg har jeg nevnt i kapittel 2, oppnår 

individualiseringsteorien minst empirisk støtte. Teorien som forutsetter at den systematiske 

sammenhengen mellom klasseposisjon og konsum har forsvunnet, gis ingen støtte i analysene 

av de to konsumhierarkiene. Siden de to analysene har til hensikt å beskrive fordelingen av 

kultur etter klasse i Norge, er det lite som tyder på teorien kan bekreftes i mine analyser. 

Snarere tvert imot påvises det et tydelig strukturert konsummønster. Høykulturelle aktiviteter 

fordeler seg langs et vertikalt og et horisontalt mønster, mens lavkulturelle aktiviteter følger 

en vertikal sammenheng mellom øvre og nedre middelklasse. 

 

Sensitivitetsanalysene jeg gjennomførte i kapittel 5, hadde i utgangspunktet til hensikt å 

undersøke om det kulturelle målet virket rimelig. Det ble allikevel gitt en kort gjennomgang 

av hvordan domenene samlet sett står i forhold til resultatene. Her var det kun fjernsyn og 

radio som viste tendenser til et individualisert konsum, og dette mønsteret fremkommer kun 

fordi jeg ikke har inkludert de samme aktivitetene på den høykulturelle plattformen. Jeg stiller 

meg derfor tvilende til at bruken av massemediene følger et annet kulturelt mønster, men kan 

ikke si noe sikkert uten at det gjennomføres flere analyser. Individualiseringsteorien 

forutsetter et epokeskifte, men jeg er skeptisk til at mine analyser, som kun tar hensyn til 

konsumet fordelt på 21 år, kan påvise et slikt skifte. Det kan naturligvis tas utgangspunkt i at 

dette skifte allerede har foregått, men det er ingenting i mine analyser som bekrefter at 

sammenhengen har avtatt over tid. 

 

Når jeg foretar lineære regresjonsanalyser av sammenhengen mellom klasseposisjon og 

kulturelt konsum, er det klart at det kulturelle konsumet er differensiert på bakgrunn av 

klasseposisjon og andre sosiodemografiske variabler i Norge. Klasseposisjon har en 

forholdsvis stor effekt på det høykulturelle konsumet, men også på det lavkulturelle 

konsumet. Sett under ett gir ikke mine resultater støtte til teorien fremsatt av Bauman (1988), 
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Beck (1992) og Giddens (1991), som mener at klasseposisjon har mistet sin effekt på de 

sosiale strukturene. Det kulturelle konsumet forblir lagdelt, og resultatene indikerer ingen 

avtakende sammenheng. 

6.1.2 Homologiteorien 

Når det gjelder homologiteorien, som forutsetter en korrespondanse mellom et kulturelt og 

sosialt hierarki, gir resultatene ingen støtte. Ifølge mine resultater kan ikke teorien forklare det 

norske konsumet samlet sett, men det høykulturelle konsumhierarkiet og de høykulturelle 

domenene følger er tydelig vertikalt og horisontalt mønster. Det høykulturelle konsumet er 

tydelig strukturert på bakgrunn av kapitalsammensetning, men siden mønsteret ikke er 

gjennomgående mellom konsumhierarkier og domener kan ikke teorien forklare konsumet.  

Selv om høykultur følger et tydelig strukturert mønster på bakgrunn av 

kapitalsammensetning, er ikke sammenhengen preget av at personer som konsumerer 

høykultur har aversjoner mot lavkultur. Tvert imot, deltar personer fra overklassen i et stort 

antall lavkulturelle og høykulturelle aktiviteter. Sannsynligheten for at det norske konsumet 

skulle være preget av personer som er kulturelt eksklusive er liten. Chan (2010) trekker frem 

at de kulturelt eksklusive kun utgjør 2-3% av befolkningen og det vil være umulig å fange opp 

et så lite utvalg ved hjelp av en representativ spørreundersøkelse (Chan 2010:234).  

Fordelingen viser tydelig at bruken av høykultur er vanligere hos personer med mye 

økonomisk og kulturell kapital. Det har allikevel blitt påpekt at det er lite trolig at dette er en 

gruppe bestående av kulturelt eksklusive personer. Det er personer som innehar høy 

utdanning, høy inntekt og dermed et yrke som kan plasseres høyt i klassehierarkiet. Jeg er 

skeptisk til om personene kan kalles en sosial elite, spesielt siden de er i undertall i 

befolkningen. Det generelle mønsteret skiller i større grad mellom forskjellen på et 

mangfoldig og ensidig konsum, der overklassen konsumerer aktiviteter på tvers av kulturelle 

hierarkier. 

6.1.3 Omnivore-univore 

Sett i forhold til individualiseringsteorien og homologiteorien, oppnår omnivore-univore 

teorien størst empirisk støtte. Når de to hovedanalysene sees i sammenheng er det tydelig at 

overklassen er sterkest representert innenfor høykultur, samtidig som jeg ikke kan påvise 
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forskjeller i det lavkulturelle konsumet mellom overklassen og ufaglærte arbeidere. Det er 

derfor grunn til å tro at overklassen deltar i like mange lavkulturelle aktiviteter som ufaglærte 

arbeidere, men de deltar i færre aktiviteter enn faglærte arbeidere og middelklassen. Mønstret 

mellom overklassen og middelklassen er i større grad preget av forventningene jeg hadde til 

hvordan homologiperspektivet burde fordele seg på lavkultur. 

 

For å underbygge resultatet ble det gjennomført en analyse av det totale konsumet i kapittel 5. 

Resultatene fra regresjonsanalysen tydelig at overklassen konsumerte flere høykulturelle og 

lavkulturelle aktiviteter. Det var derfor ingen grunn til å tvile på resultatene fra 

hovedanalysene. Videre foretok jeg analyser av de enkelte kulturelle domenene. Innenfor 

musikk og scenekunst kom det tydelig frem at overklassen deltok i både lavkulturelle og 

høykulturelle sjangere. Konsumet er i større grad preget av et skille mellom et mangfoldig og 

ensidig konsum. Overklassen konsumerer aktiviteter innenfor flere kulturelle hierarkier, mens 

arbeiderklassen foretrekker former for lavkultur. 

 

At det norske konsumet ikke fulgte en sterk korrespondanse mellom klasseposisjon og 

konsum, fulgte de forventningen jeg hadde til studien. Tanken var allikevel at det kulturelle 

konsumet i enda større grad var preget av individualisering enn hva som fremkommer i 

analysene. Bakgrunnen for dette var en tanke om at Norge vanligvis betraktes som en av de 

nordiske velferdsstatene (Esping-Andersen 1999). Det burde derfor være relativt like sjanser 

til å oppnå utdanning, samtidig som det er lav sosial ulikhet. Det er heller ikke utenkelig at en 

sterk velferdsstat eller aktiv kulturpolitikk kan bidra til å gjøre de kulturelle forskjellene 

mindre, på tvers av klasser. Det norske samfunnet er bygget opp rundt en sterk velferdsstat og 

det har blitt satt i verk tiltak som «den kulturelle skolesekken» og «den kulturelle 

spaserstokken» for å skape et mer inkluderende kulturliv. Et omnivore-konsum hos 

overklassen kan også påpeke at det har blitt vanskeligere å skille seg ut materielt, som følge 

av økte lønninger og generelt økt velferd. Katz-Gerro mener det er mulig at «…members of 

the elite might find it increasingly hard to distinguish themselves according to material 

consumption. (…) they may respond by participating to a greater extent in culture.” (Katz-

Gerro 2002:224). Altså vil overklassen måtte finne nye måter å skape et dominanforhold eller 

skille seg ut på. Her har bruken av kulturtilbud utgjort en ny form for distinksjon, men denne 

er vanskeligere å legitimere.  
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Omnivore-univore teorien har blitt bekreftet i en rekke land i Europa, Nord-Amerika og 

Australia. Selv om teorien har blitt bekreftet i flere europeiske land, er det et fåtall studier som 

har valgt å undersøke om det norske konsumet er preget av omnivore og univore 

konsumenter. Selv om jeg ikke bidrar med et komparativt syn på konsumet, slik som foreslått 

av Peterson (2005), har jeg bidratt til å underbygge teorien ved hjelp av et godt datamateriale i 

et land som ikke tidligere har blitt undersøkt. Min studie forklarer derfor ikke kun det norske 

konsumet, men bidrar til å underbygge omnivore-univore teorien ytterligere. Siden artikkelen 

til Peterson (2005) påpeker at teorien har blitt bekreftet i Sverige og Purhonen m.fl (2010) har 

påpekt teorien sin gyldighet i Finland, var det ingen grunn til å tro at Norge var preget av et 

annet konsummønster.  

 

Jeg konkluderer med at konsumet har forholdt seg stabilt over tid og det er for meg tydelig, at 

omnivore-univore teorien kan forklare det norske konsumet i peroden 1991 og frem til 2012. 

Jeg har utelukkende påvist at teorien kan forklare det totale konsumet i Norge, men har ikke 

undersøkt om det finnes en gruppe bestående av inaktive konsumenter slik som Alderson m.fl 

(2007) påpeker i USA. Det er kun teorien sin gyldighet som er påvist og jeg lar det være opp 

til den fremtidige forskningen og undersøke forholdet mellom aktive og inaktive konsumenter 

og foreta analyser som i større grad kan forklare forskjeller mellom kjønn, alder og geografisk 

avstand.   

6.2 Potensielle problemer ved studien 

Fordelingen av lavkulturelle aktiviteter etter klasseposisjon stemte ikke med forventningen 

jeg hadde om sammenhengen mellom konsum og klasse. I sensitivitetsanalysene fremkom en 

sammenheng mellom enkelte lavkulturelle domener og tilhørighet til middelklassen. Avviket 

kan ha sammenheng med at jeg har målt middelklassekultur fremfor lavkultur. I det 

kommende delkapittelet vil jeg redegjøre for hvilke implikasjoner en blanding av 

lavkulturelle og middelklassekulturelle aktiviteter vil ha for resultatene. Videre vil jeg 

diskutere et mulig metodisk problem der jeg har valgt å benytte lineær regresjon for å forklare 

Bourdieus homologiteori. Noen mener at dette byr på et metodisk problem og at lineær 

regresjonsanalyse ikke er en hensiktsmessig statistisk metode.  Avslutningsvis vil jeg gi en 

gjennomgang av problemene ved å benytte standardiserte spørreundersøkelser til å undersøke 

konsumteoriene.  
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6.2.1 Mulige problemer ved det kulturelle målet 

Sensitivitetsanalysene påpekte et mulig problem ved det lavkulturelle målet. Fordelingen av 

kultur etter klasseposisjon viser ingen konsumforskjeller mellom overklassen og 

arbeiderklassen, men det fremkommer en positiv sammenheng mellom konsum av lavkultur 

og tilhørighet til middelklassen. Hvilke implikasjoner har en blanding av lavkulturelle og 

middelklassekulturelle kulturuttrykk for mine analyser? 

En sammenslåing av lavkulturelle og middelklassekulturelle aktiviteter skaper et bredt 

kulturmål. Dette medfører at noen av nyansene mellom konsumet av lavkultur og høykultur 

forsvinner og resultatene viser en svakere sammenheng enn hva som er reelt. Kulturmålet jeg 

har konstruert, kan sies å bestå av flere typer hverdagsaktiviteter enn tidligere antatt. En 

kombinasjon av lavkulturelle og middelklassekulturelle aktiviteter skaper færre nyanser i det 

kulturelle målet, men de kulturelle aktivitetene vil fremdeles kunne skape forskjeller mellom 

omnivore og univore konsumenter. 

Ifølge norsk kulturbarometer (1991) kan hverdagslige aktiviteter grupperes innenfor begrepet 

«populærkultur». Røttene til begrepet stammer fra Birmingham-skolen, som erstattet 

«massekultur» med «populærkultur». De to begrepene omfatter et bredt utvalg kulturelle 

aktiviteter som står i et kontrastforhold til høykultur eller finkultur. Artikkelen til Peterson 

benytter et skille mellom «elite and mass» og «omnivore and univore» (Peterson 1992:243). 

Siden Peterson (1992) selv har benyttet «masse»-begrepet og knytter dette til begrepet 

«kulturelt univore», er jeg av den oppfatning at en blanding av de to kulturelle hierarkiene 

ikke medfører en uriktig tilnærming, kun færre nyanser og et mindre rendyrket hierarkisk 

forhold. Det kulturelle målet burde derfor fremdeles kunne fange opp et omnivore-univore 

konsum. 

Å skape størst mulig nyanser innenfor det kulturelle konsumet har vært et mål med oppgaven, 

og som jeg skrev i kapittel 3, ble forskningsdesignet endret underveis siden resultatene gav 

for lite informasjon. Informasjonsverdien vil naturligvis ha sammenheng med hvordan målet 

er konstruert, men nesten like viktig er det å benytte et mål bestående av et stort antall 

respondenter. Dette er spesielt viktig om målet med oppgaven er å generalisere til 

befolkningen. I tabell 3.1 ble det vist at få personer gikk på konsert med countrymusikk. 
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Generelt sett vil jeg anbefale å velge kategorier som består av flere respondenter, men noen av 

problemene forsvinner når dette er «en av mange» indikatorer. At det kulturelle målet består 

av ulike aktiviteter, anser jeg derfor som en fordel siden jeg i det minste har klart å fange opp 

en kvantitet, om ikke kvaliteten er til stede. 

Teater ble betraktet som lavkulturelt i seleksjonen av kulturelle indikatorer, og 

sensitivitetsanalysene viste at det var innenfor dette domenet at sammenhengen mellom 

konsum og tilhørighet til middelklassen var sterkest. Peterson og Kern grupperte blant annet 

musikaler som middelklassekultur i sine analyser, og det vil være naturlig å trekke dette 

videre til også å gjelde teaterforestillinger (Peterson & Kern 1996:901). En helhetlig 

gruppering av teater ville trolig medført at det ble hierarkisert som en form for 

middelklassekultur, men det burde i det minste være åpenhet for at ulike typer forestillinger 

kan plasseres i ulike kulturelle hierarkier. De minst formelle aktivitetene jeg hadde tilgang til, 

var deltakelse på revy og komedie/farse. Begge typene forestillinger bærer preg av å tilhøre 

underholdningskulturen. 

Jeg har benyttet ulike kulturelle mål i forsøket på å etablere en forståelse av hvordan 

konsumet fordeler seg etter klasse. Peterson (1992) og hans kompanjonger (Peterson & 

Simkus 1992; Peterson & Kern 1996) benyttet i sine artikler spørsmål om preferanser til å 

måle kulturell smak. Det er derfor viktig å påpeke at jeg i denne oppgaven ikke har ønsket å si 

noe om personenes preferanser, men har vært interessert i å skape en forståelse av mengden 

og typen aktiviteter personene har deltatt i. Jeg har derfor benyttet begrepet «konsum» 

istedenfor «smak». «Kulturelt konsum» er et bredere begrep, og det er etter min mening i 

større grad rettet mot handlinger og praksis. Dette er mer i tråd med spørsmålene jeg har 

tilgang til gjennom spørreskjemaene fra SSB, som mer vektlegger hva personene har gjort av 

aktiviteter dagen før eller siste året. Datamaterialet jeg hadde tilgang til, er derfor meget godt 

egnet til å undersøke oppgavens problemstilling, men jeg er enig med Peterson (2005) i at 

«respondents’ self-reports of their preferences seem a more direct measure» (Peterson 

2005:265). Dette gjelder allikevel kun dersom målet med oppgaven er å etablere en 

høykulturell eller en lavkulturell smaksprofil, mens preferanser vil være en dårligere 

tilnærming til å undersøke det faktiske konsumet. Ideelt sett hadde det vært ønskelig å benytte 

preferanser, kunnskap og praksis til å undersøke personenes smak, men dette krever et mer 

detaljert datamateriale enn hva jeg hadde tilgang til gjennom kultur- og 

mediebruksundersøkelsen. 
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6.2.2 Lengden på perioden for å studere kulturelt konsum 

Å studere endring over tid er i tråd med hvilke antagelser som gjøres i teoriene, men benyttet 

jeg et langt nok tidsrom til å studere endringen i teoriene? Innenfor homologiteorien, som 

bygger på det sosiale rommet, kan det antas å være en stabilitet mellom klasseposisjoner over 

tid. Individualiseringsteorien forutsetter et epokeskifte fra et moderne til et postmoderne 

samfunn, mens omnivore-univore teorien undersøker endringen «from elite and mass to 

omnivore and univore» (Peterson 1992:243). 

Jeg er skeptisk til at det er mulig å oppdage et epokeskifte i løpet av en periode på 21 år. At 

det norske samfunnet har vært preget av store endringer fra 1990-tallet og frem til 2012, er 

hevet over all tvil, men har den økte globaliseringen og teknologiske utviklingen skapt et 

postmoderne samfunn, som de sosiologiske samtidsdiagnostikerne hevder? Overgangen fra et 

moderne til et postmoderne samfunn er diskuterbart, og det er nesten umulig å vite hvilke 

skillelinjer en skal gå ut fra. I bunn og grunn er hele begrepet «postmoderne samfunn» en 

sosial konstruksjon, og det er umulig å forutsi med noen sikkerhet når et slikt epokeskifte 

begynner, hvilken betydning det vil ha, og hvilke forhold som endres innenfor det påståtte 

epokeskifte.  

Jeg har ingen garantier for hvor langt tidsrom det er nødvendig å studere for å fange opp 

endringer, om disse noen gang kommer, men det er mulig å undersøke lengden på perioden i 

denne studien i forhold til lengden i tidligere studier. Det vil gi en viss indikasjon på om min 

studie har en like god eller dårligere forutsetning for å beskrive endringer over tid. 

Det er et fåtall studier som har undersøkt hvordan konsumet endres over tid, og de færreste 

har hatt muligheten til å undersøke endringen på bakgrunn av flere enn to tidspunkter. De 

fleste konsentrerer seg dermed om ett eller noen få år (Bryson 1996; Katz-Gerro  &  Bihagen 

2000; Van Eijck 2001; Katz-Gerro 2002; Lopez-Sintas & Garcia-Alvarez 2002; Chan & 

Goldthorpe 2005, 2007a, 2007b; Silva 2006; Warde m.fl. 2007; Prieur m.fl. 2008; Purhonen 

m.fl. 2010; Purhonen m.fl. 2011). I studien til Prieur m.fl. (2008) ble det fremsatt et ønske om 

at andre studier i større grad skal undersøke om konsumet endres over tid, siden de ikke har 

tilgang til et datamateriale som et omfattende nok. Mine undersøkelser vil kunne tilby et 

bedre bilde av endringen over tid enn disse studiene, men min studie er ikke den eneste som 
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har hatt tilgang til et godt datamateriale over tid. I en av de første studiene som undersøkte 

omnvore-univore-teorien, ble det benyttet et tidsrom på 10 år. Peterson og Kern (1996) 

studerte endringen fra 1982 til 1992. perioden er relativt langt og strekker seg over to tiår, 

men er kun basert på to datapunkter. Van Eijck og Knulst (2005) benytter et tidsrom som er 

noe lengre enn Peterson og Kern (1996) og har tilgang til flere datapunkter. Deres 

undersøkelse strekker seg over en periode på 16 år fordelt på fem tidspunkter. Dette gir 

omtrent en måling hvert tredje år, noe som kan sies å være relativt tett. Datamaterialet 

benytter de til å oppdage kulturelle trender i Nederland. 

To studier som benytter et langt tidsrom, er de til Van Eijck og Bargeman (2004) og 

DiMaggio og Mukhtar (2004). Begge studiene benytter et tidsrom på 20 år og strekker seg fra 

1980-tallet og frem til 2000-tallet. Dette er et nesten like langt tidsrom som jeg benytter meg 

av i denne studien, men DiMaggio og Mukhtar (2004) har kun hatt tilgang til tre datapunkter. 

Jeg benyttet fem datapunkter til å kontrollere for endring over tid, og det er så vidt meg 

bekjent kun studien til Van Eijck og Bargeman (2004) som har brukt et like omfattende 

datamateriale. Det kan virke som om min studie over kulturelt konsum skiller seg ut ved å 

benytte et langt tidsrom bestående av et stort antall tidspunkter. Dette har uten tvil satt meg i 

en heldig posisjon hva gjelder tilgang til datamaterialet. 

6.2.3 Metodiske problemer 

For å kunne bedømme resultatene mine må jeg gjennomgå noen metodiske problemer. I 

analysene benyttet jeg lineær regresjon til å undersøke sammenhengen mellom klasse og 

konsum, men en slik tilnærming har blitt kritisert av forsvarere av homologiteorien. 

Bourdieus (1984) analyseteknikk tok utgangspunkt i det Rouanet m.fl (2000) mener er en 

aversjon mot bruken av sosiologiske variabler, og Bourdieu ville benyttet 

korrespondanseanalyse. Teorien kan ifølge Ulf Wuggenig kun forklares ved hjelp av en slik 

metodisk tilnærming siden den tar hensyn til teorien om det sosiale rommet (Wuggenig 

2007:307). 

 

Andre statistiske teknikker vil ikke være i stand til å undersøke konsumet på tvers av 

dimensjonene eller aksene innenfor det sosiale rommet (Wuggenig 2007:310). Min 

oppfatning er at et slikt problem i større grad har sammenheng med klassemodellen som 

benyttes, og ikke nødvendigvis den statistiske teknikken. Hensikten med ORDC-skjemaet er å 



100 

 

skape en tettere sammenheng mellom regresjonsanalyser og teorien om det sosiale rom. 

Modellen har derfor tatt utgangspunkt i et konstruert skille mellom en vertikal og en 

horisontal akse, slik som i en korrespondanseanalyse. Det er allikevel viktig å påpeke at siden 

de statistiske analyseteknikkene skiller seg fra hverandre, er ikke resultatene direkte 

sammenliknbare på tvers av modeller. 

 

Et metodisk problem i studien til Chan og Goldthorpe (2007a) som trekkes frem av 

Wuggenig, var at deres studie ikke tok utgangspunkt i ulike kulturelle felter (Wuggenig 

2007:310). De benyttet utelukkende spørsmål tilknyttet kunst, der syv indikatorer var ment å 

fange opp en omnivore–univore-sammenheng. I spørreskjemaet Bourdieu benyttet i sin 

studie, er det ikke mulig å finne en balanse i det kulturelle målet, selv om det ifølge Wuggenig 

benyttes 40 indikatorer på kulturelt konsum (Wuggenig 2007:311). Spørsmålene fordeler seg 

slik at en benytter to spørsmål for å undersøke bruken av fjernsyn, to spørsmål for å 

undersøke bruken av radio, ett spørsmål for å undersøke bruken av kunst og ett spørsmål for å 

undersøke bruken av litteratur (Bourdieu 1984:512–518). Her har min studie en fordel 

ettersom jeg benytter tre indikatorer innenfor hvert av domenene. Dette skaper et bredere og 

mer solid mål enn hva Bourdieu selv benyttet. Det er allikevel muligheter for at Bourdieu 

kunne finne en sammenheng basert på kvantitet som mitt mål ikke fanger opp. Eventuelle 

problemer tilknyttet målet vil i så fall ha sammenheng med datamaterialet, som jeg vil 

diskutere videre. 

6.2.4 Datamaterialet: kvalitativt kontra kvantitativt 

Mine resultater tar utgangspunkt i et standardisert spørreskjema. Det kan trekkes frem flere 

fordeler ved å bruke slike undersøkelser – blant annet benyttes et representativt utvalg, det er 

ikke behov for å gjennomføre flere tidkrevende intervjuer før en kan ta fatt på selve analysen, 

og datamaterialet er sammenliknbart på tvers av grupper og år. Et mulig problem er at det 

ikke kan oppdages en homologisammenheng eller individualisering. 

Om datamaterialet er godt nok egnet til å undersøke individualiseringsteorien, avhenger av 

hvilke kriterier som legges til grunn. En mulig tilnærming som har blitt benyttet i studiene til 

Chan og Goldthorpe (2005, 2007a, 2007b, 2007c 2010) og Prieur m.fl (2008), er å undersøke 

om klasseposisjon har betydning. Hvis klasse ikke kan forklare en potensiell sammenheng, så 

er konsumet preget av individualisering. En slik tilnærming virker rimelig, men det kunne 

også vært brukt en egen indeks konstruert på bakgrunn av individuelle faktorer. 
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Datamaterialet som innsamles av statistikkbankene, er ikke egnet til å analysere en slik 

sammenheng. Tilnærmingen er mer rettet mot å forklare hvilke faktorer som påvirker det 

kulturelle konsumet, enn om det er en sammenheng med klasse eller ikke.  

 

Bourdieu foretok egne undersøkelser, som ble benyttet i analysen. På den måten kunne det 

konstrueres spørsmål som samlet inn relevant informasjon. Kultur- og 

mediebruksundersøkelsen består av et stort antall indikatorer, men er disse tilpasset studier 

over homologi? Douglas Holt (1997:13) påpeker at konsum i større grad dreier seg om 

praksis. «Praksis» vil her referere til hvilke aktiviteter en person deltar i, og hvor mange 

ganger personene har deltatt i aktivitetene den siste måneden, de siste seks månedene eller det 

siste året. En slik tilnærming vil trolig kunne forklare deler av variasjonen, men Bourdieu 

benytter selv begrepet «habitus». Dette fordrer at måten noe blir konsumert på, er like viktig 

som det faktiske konsumet (Chan 2010:243). 

 

Jeg har ikke foretatt kvalitative undersøkelser selv, men at slike sammen med kvantitative 

analyser kan bidra til å forklare hvordan det kulturelle konsumet er strukturert, er åpenbart. I 

England har det blitt gjennomført en studie som kombinerer kvalitative og kvantitative 

undersøkelser (Bennett m.fl. 2009). Resultatene fra studien viser at de som er kulturelt aktive, 

altså de som konsumerer et bredt spekter av aktiviteter, ikke har en kulturell dominans 

(Bennett m.fl. 2009:66). Resultatene i denne studien gis derfor støtte i det kvalitative 

materialet fra England. Kombinasjonen av kvalitative og kvantitative undersøkelser er en god 

måte å forklare sammenhengen mellom et kulturelt og et sosialt hierarki på, og det er ingen 

grunn til å begrense undersøkelser til en spesiell metodisk tilnærming. 
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6.3 Veien videre 

På bakgrunn av analysene og resultatene jeg har presentert i denne studien, hvilke spørsmål 

består ubesvart i forholdet mellom et sosialt og kulturelt hierarki? I kapittel 4, gjennomgår jeg 

hvordan kulturelt konsum, i form av praktiske handlinger, kan forklares ved hjelp av klasse, 

kjønn og alder. Gjennom analysene har jeg ikke kunnet gi en fullstendig forklaring av 

hvordan konsumet fordeler seg på bakgrunn av blant annet kjønn og alder, noe som vil ha 

betydning for kapitalmengde og kapitaltype. I analysene jeg har gjennomført har kjønn og 

alder kun vært kontrollvariabler. Mitt poeng er at videre studier gjerne kan gjennomføre 

separate analyser av hvordan konsumet fordeler seg på bakgrunn av kjønn og alder.  

 

Alder har blitt studert i forbindelse med kulturelt konsum i flere land og DiMaggio og 

Mukhtar (2004), Van Eijck og Knulst (2005) og Purhonen m.fl (2010) viser viktigheten av 

alder for det kulturelle konsumet. En grundig diskusjon av et meltdown scenario i Norge 

kunne vært bakgrunnen for en ny oppgave om kulturelt konsum, særlig siden jeg i mine 

analyser viser at alder har en effekt på konsumet. Å etablere en større forståelse for hvordan 

alder påvirker konsumet, i et land med en stor eldrebølge vil uten tvil ha betydning for å 

kunne si noe om hvordan konsumet totalt sett er strukturert. Dersom det er slik at kun de eldre 

velger å konsumere høykultur, hvor vil det bli av den norske kulturarven?   

 

En lovende vei i et forsøk på å forklare hvordan kulturelt konsum struktureres er å ta 

utgangspunkt i den lange og pågående debatten om klasse kontra status. Hvilke av de to 

hierarkiene kan i størst grad forklare hvordan kulturelt konsum struktureres? Her kan det tas 

utgangspunkt i ORDC-skjemaet som jeg argumenter for at er en bedre tilnærming til å 

forklare klasse enn de endimensjonale modellene. Det vil videre være fornuftig å benytte 

statusmodellen til Chan og Goldthorpe (2004) siden gyldigheten av denne modellen har blitt 

påvist på tvers av land, inkludert i Norge (Chan, Birkelund, Aas og Wiborg 2011). En 

eventuell studie kunne byget videre på datamaterialet fra kultur- og 

mediebruksundersøkelsen, ettersom dette er et solid datagrunnlag for å si noe om 

kulturvanene til den norske befolkningen.   
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En annen mulighet er å benytte ORDC-skjemaet til å gjennomføre en komparativ studie på 

tvers av land. Peterson (2005) fremsatte et ønske om flere komparative studier og selv om det 

var 10 år siden artikkelen ble utgitt, har jeg observert at kun et lite antall studier har tatt 

hensyn til et slikt ønske. En interessant tilnærming ville vært å undersøke om det finnes 

konsumforskjeller på bakgrunn av klasse mellom de nordiske velferdsstatene (Esping-

Andersen 1999). Dersom et land i verden, der konsumet burde være homogent på tvers av 

grupper så er det mellom de nordiske landene.  Jeg foreslår å undersøke klasseforskjeller 

mellom Norge og Finland, Norge og Sverige eller Norge og Danmark, siden dette er land vi 

vanligvis sammenlikner hos med kulturelt så vel som økonomisk. 

 

Avslutningsvis vil jeg foreslå at den kommende forskningen bygger videre på mine resultater, 

der omnivore-univore teorien har oppnådd mest støtte. En egen gren innenfor forskning på 

omnivore-univore teorien er bruken av et sosial mobilitetsargument, der blant annet Van Eijck 

(1999) har vært en sentral bidragsyter. Det har blitt påvist tre ulike mobilitetsargumenter 

innenfor forskningen på kulturelt konsum hvor Chan (2013) har gjennomgått de tre 

argumentene fremsatt tidligere. En slik studie vil være vanskeligere og gjennomføre, siden 

kultur- og mediebruksundersøkelsen ikke tilbyr en tilstrekkelig bredde i spørsmålene til å 

undersøke sosial mobilitet. Det finnes allikevel andre undersøkelser som kanskje kan bidra til 

å besvare et slikt spørsmål, dette gjelder blant annet Norsk Monitor eller ISSP undersøkelsene 

om fritidsaktiviteter. 
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Vedlegg 1: Deskriptiv statistikk av 

standardiserte koeffisienter 

Tabellen viser deskriptiv statistikk for standardiserte koeffisienter. Alle de avhengige 

variablene som ble konstruert i metodekapittelet har blitt standardisert, men det ble ikke lagt 

ved en tabell med standardiserte koeffisienter. Variabler i Italic indikerer de kulturelle 

domenene som har blitt benyttet til å konstruere de to kulturell konsumhierarkiene. 

 

Tabell 1: Tabellen viser deskriptiv statistikk for de standardiserte avhengige variablene 

Kulturell praksis     N Min. Max. Mean SD 

Samlet konsum   10156 -1,58 4,88 7,58E-09 1 

 Høykultur  10156 -0,37 4,76 2,31E-09 1 

  Musikk  10156 -0,38 6,88 -7,48E-09 1 

  Scenekunst 10156 -0,41 4,89 1,31E-08 1 

  Kunstutstilling 10156 -0,65 3,89 -8,19E-09 1 

  Litteratur  10156 -0,52 2,23 -2,31E-08 1 

         

 Lavkultur   10156 -1,60 5,73 -9,81E-09 1 

  Musikk  10156 -0,40 7,37 -4,94E-09 1 

  Fjernsyn  10156 -1,79 4,33 7,04E-11 1 

  Radio  10156 -0,66 3,97 2,08E-08 1 

  Teater/Scenekunst 10156 -0,53 3,14 -6,33E-09 1 
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Vedlegg 2: Modeller med kulturpoeng 

fremfor standardavvik 

De to modellene viser endring i kulturpoeng for hver av klassene. På den måten er det lettere 

å se en eventuell kvantifisering av sammenhengen siden 1 poeng tilsvarer deltakelse i en 

kulturell aktivitet.  

Høykulturell modell:  

Tabell 1. viser deltakelse i høykulturelle aktiviteter fordelt på en poengskala fra 0-12. Modellen er bygget ut i fire trinn og viser den rene 

bivariate sammenhengen, sammenhengen med kontrollvariabler og to modeller med samspillsvariabler. Modellen tar utgangspunkt i 

ustandardiserte koeffisienter. 
abcdef 

   Modell 1   Modell 2   Modell 3   Modell 4  

Kulturoverklassen  1.841 (0.185)***  1.642 (0.181)***  1.646 (0.182)*** 1.991 (0.351)*** 

Profesjonsoverklassen 1.355 (0.117)***  1.270 (0.114)***  1.275 (0.114)*** 1.502 (0.196)*** 

Økonomi overklassen  0.680 (0.137)***  0.589 (0.130)***  0.600 (0.130)*** 0.832 (0.259)*** 

Øvre middelklasse kultur 1.406 (0.138)***  1.264 (0.135)***  1.266 (0.135)*** 1.395 (0.255)*** 

Øvre middelklasse profesjon 0.748 (0.077)***  0.690 (0.075)***  0.694 (0.075)*** 0.868 (0.135)*** 

Øvre middelklasse økonomi 0.638 (0.090)***  0.552 (0.089)***  0.556 (0.089)*** 0.747 (0.142)*** 

Nedre middelklasse kultur 1.184 (0.115)***  1.025 (0.115)***  1.024 (0.115)*** 1.244 (0.197)*** 

Nedre middelklasse profesjon 0.651 (0.070)***  0.490 (0.070)***  0.496 (0.070)*** 0.499 (0.119)*** 

Nedre middelklasse økonomi 0.586 (0.084)***  0.519 (0.082)***  0.521 (0.082)*** 0.598 (0.132)*** 

Faglærte arbeidere  0.090 (0.057)  0.118 (0.057)*  0.120 (0.057)* 0.163 (0.102) 
Ufaglærte arbeidere   Ref   Ref   Ref  Ref 

Primærnæring  -0.151 (0.082)  0.059 (0.086)  0.060 (0.086)  0.101 (0.125) 
        

Kvinner      0.382 (0.035)***  0.300 (0.062)*** 0.390 (0.036)***

  

Alder      0.010 (0.001)***  0.009 (0.003)*** 0.010 (0.001)***

  

Avstand      -0.210 (0.016)***  -0.210 (0.016)*** -0.210 (0.016)*** 
       

Trend      -0.003 (0.002)  -0.012 (0.008) 0.001(0.005) 

 
KjønnXtrend        0.007 (0.005) 

 

AlderXtrend        0.0001 (0.0002) 
  

KlasseXtrend 

Kulturoverklasse          -0.030(0.023) 

Profesjonsoverklassen         -0.020(0.014) 

Økonomioverklassen          -0.019(0.017) 

Øvre middklasse kultur         -0.012(0.010) 
Øvre middelklasse profesjon         -0.015(0.010) 

Øvre middelklasse økonomi         -0.017(0.010) 

Nedre middelklasse kultur         -0.019(0.014) 

Nedre middelklasse profesjon         -0.002(0.009) 

Nedre middelklasse økonomi         -0.008(0.010) 

Faglærte arbeidere          -0.005(0.008) 
Primærnæring          -0.004(0.010) 

Konstant:   0.706 (0.039)***  0.796 (0.085)***  0.901(0.122)*** 0.758(0.091)*** 
R2   0.0787   0.1239   0.1243  0.1266  

N   6395   6395   6395  6395 
a Referansekategori: Ufaglærte menn som har fylt 20-år og bor under 1 kilometer fra lavkulturelle aktiviteter i 1991. 
b Signifikansnivå: *p<0.05, **p<0.005, ***p<0.001 
c Kantlinjene skiller mellom modellen sine fire plan: overklassen, øvre- og nedre middelklasse og arbeiderklassen.   
d Koeffisientene som rapporteres er standardiserte. 
e Missing verdier rapporteres ikke i modellene.  
f Forskjeller i klassefraksjoner på samme nivå. Fet skrift=signifikant på 0,05% nivået i forhold til økonomifraksjonen. 
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Lavkulturell modell:  

Tabell 2: viser deltakelse i lavkulturelle aktiviteter fordelt på en poengskala fra 0-12. Modellen er bygget ut i fire trinn og viser den rene 

bivariate sammenhengen, sammenhengen med kontrollvariabler og to modeller med samspillsvariabler. Modellen tar utgangspunkt i 

ustandardiserte koeffisienter. abcdef 

   Modell 1   Modell 2   Modell 3   Modell 4  

Kulturoverklassen  -0.182 (0.109)  -0.176 (0.110)  1.465 (0.086) -0.429 (0.213)* 

Profesjonsoverklassen -0.059 (0.089)  -0.036 (0.089)  -0.039 (0.088) 0.069 (0.183) 

Økonomi overklassen  0.180 (0.101)  0.193 (0.100)  0.175 (0.100) 0.185 (0.244) 

Øvre middelklasse kultur -0.003 (0.094)  -0.005 (0.095)  -0.005 (0.095) -0.031 (0.199) 

Øvre middelklasse profesjon 0.047 (0.064)  0.064 (0.064)  0.054 (0.064) 0.067 (0.119) 

Øvre middelklasse økonomi 0.273 (0.077)***  0.269 (0.077)  0.271 (0.077)*** 0.342 (0.142)* 

Nedre middelklasse kultur 0.240 (0.091)*  0.238 (0.091)  0.243 (0.091)* 0.264 (0.160) 
Nedre middelklasse profesjon 0.111 (0.060)  0.103 (0.060)  0.091 (0.060) 0.088 (0.101) 

Nedre middelklasse økonomi 0.298 (0.074)***  0.293 (0.074)  0.289 (0.074)*** 0.415 (0.128)*** 

Faglærte arbeidere  0.154 (0.059)*  0.181 (0.060)  0.184 (0.059)** 0.157 (0.114) 
Ufaglærte arbeidere   Ref   Ref   Ref  Ref 

Primærnæring  0.126 (0.111)  0.069 (0.111)  0.076 (0.111) 0.139 (0.156) 
      

Kvinner      0.044 (0.029)  0.167 (0.055)** 0.044 (0.029)

   
Alder      0.009 (0.001)  0.002 (0.002) 0.009 (0.001)***

  

Avstand      0.012 (0.013)  0.010 (0.013) 0.012 (0.013)
        

Trend      -0.011 (0.002)  -0.032 (0.007)*** -0.010 (0.005) 

 
KjønnXtrend        -0.011 (0.004)** 

 

AlderXtrend        0.001 (0.0001)*** 
  

KlasseXtrend 

Kulturoverklasse          0.021 (0.015) 

Profesjonsoverklassen         -0.009(0.012) 

Økonomioverklassen          0.0001 (0.016) 

Øvre middklasse kultur         0.002(0.013) 
Øvre middelklasse profesjon         -0.001(0.009) 

Øvre middelklasse økonomi         -0.007(0.010) 

Nedre middelklasse kultur         -0.003(0.011) 

Nedre middelklasse profesjon         0.001(0.007) 

Nedre middelklasse økonomi         -0.012(0.010) 

Faglærte arbeidere          0.001(0.008) 

Primærnæring          -0.008(0.013) 

Konstant:   1.761 (0.041)***  1.483 (0.074)  1.724 (0.109)*** 1.465(0.086)*** 
R2   0.0104   0.0238   0.0276  0.0248  

N   6395   6395   6395  6395 
a Referansekategori: Ufaglærte menn som har fylt 20-år og bor under 1 kilometer fra lavkulturelle aktiviteter i 1991. 
b Signifikansnivå: *p<0.05, **p<0.005, ***p<0.001 
c Kantlinjene skiller mellom modellen sine fire plan: overklassen, øvre- og nedre middelklasse og arbeiderklassen.   
d Koeffisientene som rapporteres er standardiserte. 
e Missing verdier rapporteres ikke i modellene.  
f Forskjeller i klassefraksjoner på samme nivå. Fet skrift=signifikant på 0,05% nivået i forhold til økonomifraksjonen. 

 

 

 

 

 


