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Sammanfattning 
 

Denna uppsats syftar till att undersöka vilken eller vilka faktorer som påverkar 
alkoholförsäljningens fördelning mellan olika alkoholvarugrupper och vilken av 
faktorerna som är mest betydelsefull, samt om det skett någon förändring av dessa 
faktorers påverkan mellan åren 1998 och 2007. Detta har skett genom 
regressionsanalyser där vi har använt oss av statistik om Sveriges kommuner och 
använt dessa som analysenheter. Vi har valt att analysera resultaten med hjälp av 
Pierre Bourdieus begrepp ekonomiskt och kulturellt kapital, samt Anthony Giddens 
teori om globaliseringen och världsstäder. Vi har använt oss av medianinkomst som 
indikator på ekonomiskt kapital. För kulturellt kapital har vi använt utbildningsnivå 
som indikator och för världsstäderna som globaliseringens nav, har vi undersökt 
närheten till världsstäderna Stockholm och Köpenhamn. Vår undersökning visar att 
andelen sålt vin ökar och andelen såld sprit minskar, ju högre utbildningsnivån i 
kommunen är. Vi fann även att sambandet mellan andelen sålt vin och sprit i 
förhållande till utbildningsnivån minskade mellan åren 1998 och 2007. Vidare kunde 
vi även finna att kommuner som ligger nära världsstäderna Stockholm och 
Köpenhamn, har högre andel vinkonsumtion. Detta visar att på att globaliseringen 
påverkar dryckesmönstren och även denna faktor hade större betydelse 1998 än 2007. 
Vi fann också att kommunernas medianinkomst påverkar vilken alkoholtyp som det 
säljs mest av i kommunen, men när vi jämförde den med andra faktorer förlorade den 
sin betydelse.  
 
Nyckelord: Sociologi, dryckesmönster, alkoholförsäljning, kulturellt kapital, 
ekonomiskt kapital, globalisering 

  



Abstract 
 
The aim of this study is to examine which variable or variables that affect the division 
of alcoholic beverage selling in different types of alcoholic beverage, which variable 
that is the most important and if there have been any changes during the time between 
1998 and 2007. We used regression analysis of statistics and used the Swedish 
municipalities as units. Furthermore we used Pierre Bourdieu’s concepts economic 
capital and cultural capital to analyse our data. We also used Anthony Gidden’s 
theory about the globalization and global cities. We used median income as an 
indicator for economic capital and level of education as an indicator for cultural 
capital. We also viewed how close the municipalities are located to Stockholm and 
Copenhagen as indicators for the importance of global cities. Our study shows that the 
proportion of sold wine increases and the proportion of sold spirits decreases the 
higher the mean education level in the municipalities is. The connection between the 
alcoholic beverage types and education level were stronger 1998 than 2007. We can 
also see a connection between how close to the global cites Stockholm and 
Copenhagen the municipalities are located. The wine selling is higher in the 
municipalities that are located close to the global cities than other municipalities. This 
shows the importance of the globalization as a factor that affects the alcoholic 
beverage selling. We also discovered a connection between median income and which 
alcoholic beverage type that is the most popular in a municipality. The importance of 
median income disappeared when we compared it to other variables. 
 
Keywords: Sociology, drinking pattern, alcoholic beverage selling, cultural capital, 
economic capital, globalization 
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1 Inledning 
 
Ett glas rött vin till maten eller en starköl i bastun? Kanske en nubbe till sillen eller 

cognac till kaffet? 

 

Alkoholen kan delas in i varugrupperna vin, sprit, öl och övriga drycker, och 

sammansättningen av respektive varugrupp varierar mellan kommunerna i landet. I 

vissa kommuner säljs det mest vin och i andra kommuner är det spritdrycker som 

dominerar. Vi vill undersöka vilka faktorer som kan påverka variationen mellan de 

olika kommunernas dryckesmönster. 

 

Alla människor har sitt tycke och sin smak. Detta påverkas av de vanor, rutiner och 

det sätt att tänka som vi har socialiserats in i. Är då smaken verkligen individuell och 

självvald? Bourdieu menar att det inte finns något sådant som en individuell smak. I 

själva verket uppstår smaken som ett resultat av att individer bildar olika grupper, 

vilka i sin tur skapar en gruppidentitet varav smaken är en viktig del (Bourdieu, 

2007).  

 

Kommunerna kan ses som fält, eller spelplaner, där individerna och grupperna av 

individer intar olika sociala positioner i relation till varandra. Inom fältet existerar en 

egen logik som bestämmer vilka egenskaper och smaker som är gångbara eller mest 

populära. Den inom fältet dominerande klassens egenskaper och smak, vars position 

bestäms av personernas tillgängliga kapital, har företräde. Logiken avgör även om det 

är ekonomsikt kapital (pengar och materiella tillgångar), eller kulturellt kapital 

(bildning och utbildning), som är mest gångbart som maktresurs inom fältet.  

 

Sverige har tidigare räknats som ett spritland, baserat på att den dominerande 

alkoholvarugruppen varit spritdrycker framför vin och öl, men betraktas inte likadant 

idag. Det talas idag mycket om hur globaliseringen gör att världen blir mindre. I och 

med att kommunikationerna blir bättre och resandet ökar, samt att arbetsmarknaden 

bli allt mer internationell, sker samtidigt ett kulturellt utbyte. Detta väcker frågan om 

globaliseringen har påverkat det svenska dryckesmönstret, och i så fall på vilket sätt. 
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I denna uppsats vill vi undersöka på vilket sätt det kulturella och ekonomiska kapitalet 

påverkar den gångbara smaken för olika alkoholvarugrupper i kommunerna, samt hur 

globaliseringens effekter på detta mönster ser ut. 

 

1.1 Syfte 
Syftet med denna undersökning är att genom analys av statistik, med Sveriges 

kommuner som analysenheter, utreda vilken eller vilka faktorer som påverkar 

alkoholförsäljningens fördelning mellan olika alkoholtyper, samt vilken av dessa 

faktorer som väger tyngst. Studien ämnar även undersöka om det skett någon 

förändring av dessa faktorers påverkan mellan perioden 1998 till 2007. Vi avser även 

förklara dessa variationer och förändringen av faktorernas påverkan ur ett sociologiskt 

perspektiv, utifrån skillnader i ekonomiskt och kulturellt kapital, samt genom den 

ökande globaliseringens inverkan. 

 

1.2 Frågeställningar 
Våra frågeställningar lyder: 

 

1. Hur ser sambanden ut mellan mängden kulturellt respektive ekonomiskt 

kapital i Sveriges kommuner och andelen vin av total mängd såld alkohol? 

 

2. Hur ser sambandet ut mellan mängden kulturellt kapital i Sveriges kommuner 

och andelen sprit av total mängd såld alkohol? 

 

3. Hur ser sambandet ut mellan de olika kommunernas avstånd till en storstad 

och andelen vin av total mängd såld alkohol? 

 

4. På vilket sätt har samtliga ovanstående samband förändrats i Sverige mellan 

åren 1998 och 2007? 
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1.3 Avgränsningar och definitioner 
Denna studie avser endast att undersöka Systembolaget AB:s försäljningsstatistik för 

att förklara hur dryckesmönstren skiljer sig mellan Sveriges samtliga kommuner. 

Restaurangförsäljning, privatimport, smuggelvaror eller hembränd alkohol kommer ej 

att beröras i vår empiri. Vi har även valt att inte undersöka försäljningen av cider och 

blanddrycker eftersom dessa står för en mycket liten del av den totala försäljningen. 

När vi talar om sprit och spritdrycker använder vi oss av systembolagets definition 

(www.systembolaget.se 1). Sprit ska enligt vår valda definition inte förväxlas med 

alkoholhalten i en dryck. Med sprit menar vi alltså drycker med en alkoholhalt över 

15 %. Exempel på sådana drycker är: whisky, vodka, starkvin, likör och så vidare. 

Med alkoholdrycker menar vi vin, öl, sprit och övriga alkoholhaltiga drycker. 

 

När vi jämför olika kommuner med varandra avser vi skillnader i medianinkomst, 

invånarnas genomsnittliga utbildningslängd, sammansättningen av olika 

yrkeskategorier enligt SCB:s indelning efter näringsgren, invånarantal samt 

geografiskt läge i förhållande till storstäderna Stockholm, Göteborg och Köpenhamn. 

Vidare ser vi även Sveriges kommuner och Landstings framtagna definitioner av 

kommungrupper, där indelningen har gjorts i nio grupper efter vissa strukturella 

egenskaper som bland annat befolkningsstorlek, pendlingsmönster och 

näringslivsstruktur, som en del av kommunens karaktär. Detta kommer att behandlas 

mer utförligt i metodavsnittet. 

 

1.4 Disposition 
I följande kapitel kommer vi att beskriva bakgrunden till denna uppsats, där vi 

presenterar tidigare publicerade undersökningar och ger en kort presentation av 

Systembolaget vars försäljningsstatistik vi kommer att använda oss av för denna 

undersökning. I kapitel 3 beskriver vi vår teoretiska ram, där vi presenterar de teorier 

och begrepp vi använder oss av för att analysera våra empiriska data. Vidare 

presenterar vi i kapitel 4 vår metod, vårt empiriska material samt diskuterar vårt 

metodval och problem som kan ha uppstått på grund av vårt metodval. I kapitel 5 

presenteras och analyseras resultatet, vilket sedan leder till våra slutsatser i kapitel 6. I 

kapitel 7 diskuterar vi en del av resultaten samt ger förslag till framtida forskning. 
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Slutligen presenteras våra referenser och därefter följer bilagor med tabeller, diagram 

och grafer för våra empiriska data samt kompletterande information och definitioner. 

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Tidigare forskning 
År 2006 beräknades den totala alkoholkonsumtionen per person i Sverige till 9,7 liter 

ren alkohol. Av den alkohol som dracks uppskattades 19 % vara privat importerad, 1 

% legalt hemtillverkad, 12 % smugglat eller hembränt, samt 17 % från 

livsmedelsbutiker och restauranger. Systembolagets försäljning utgjorde 53 % av den 

totala försäljningen och det är denna alkohol som är mest intressant i vårt fall då vi 

avser att undersöka systembolagets försäljning. (CAN, 2007) 

 

Mellan åren 1990 och 2004 fördubblades andelen oregistrerad alkohol, d.v.s. alkohol 

som inte sålts via systembolaget eller på restauranger. Däremot har Systembolaget 

mellan åren 2004 och 2006 dock återhämtat sin försäljning och andelen oregistrerad 

alkohol minskade med 5 %. (CAN, 2007) Sedan mitten av 1990-talet har det skett 

ökningar av försäljning och konsumtion av alkohol. Detta kan enligt CAN:s rapport 

bero på realprissänkningar på öl och vin, samt att nya dryckestyper och förpackningar 

har introducerats. Systembolagets öppettider har även utökats och det har skett en 

ökning av antalet restauranger med tillstånd för att sälja alkohol, vilket också kan 

förklara försäljnings- och konsumtionsökningen. (CAN, 2007) 

 

Jussi Simpura gjorde 1985 en rapport där han analyserade en studie från 1979 av 

dryckesmönster i fyra av de nordiska länderna, Norge, Finland, Island och Sverige, 

och konstaterade där att den huvudsakliga konsumtionen i Finland, och Sverige 

bestod av spritdrycker framför öl och vin, medan Norge konsumerade lite mer öl än 

sprit och väldigt lite vin. På Island såldes det ingen öl alls eftersom det var förbjudet. 

(Simpura, 1985). Han definierar Finland, Island och Sverige som spritländer baserat 

på att den största andelen av den totala alkoholkonsumtionen, omräknat i liter ren 

alkohol, i dessa länder utgjordes av spritdrycker. 
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En ännu tidigare rapport som gjorts av The Report of the Alcoholic Beverage Study 

Committe i Canada där 27 länders, dryckesvanor har studerats, varav 14 är 

europeiska. rapporten slår också den fast Sverige som ett spritland tillsammans med 

Polen, Nederländerna, Finland och Norge, baserat på andelen sprit av den totala 

mängden alkohol som konsumeras. Som vinländer definieras Italien, Frankrike, 

Schweiz och Österrike. Ölländer är Tyskland, Tjeckoslovakien, Belgien, Danmark 

och England, enligt motsvarande definition som Jussi Simpura använder. (The 

alcoholic beverage study committee, 1973) 

 

Det har skett stora förändringar när det gäller fördelningen mellan olika dryckestyper 

sedan efterkrigstiden. Vinkonsumtionen har stadigt ökat och 2006 stod försäljningen 

av vin för 44 % av den totala alkoholförsäljningen i Sverige, omräknat i ren alkohol. 

Starkölsförsäljningen har även den ökat och står sedan en längre tid tillbaka för en 

betydligt större försäljningsandel än spriten. Försäljningen av folköl har dock 

halverats de senaste tio åren. (CAN, 2007) Denna dryckesmönsterförändring bekräftas 

även av en rapport som gjorts år 2000 av Jussi Simpura och Thomas Karlsson, där 15 

europeiska länder har granskats i ett antal olika studier för åren 1950 till 2000. 13 av 

dessa 15 länder är desamma som i den kanadensiska studien. Här konstateras att 

Sverige, Finland och Norge numer betraktas som före detta spritländer, då både Norge 

och Finland numer konsumerar en större andel öl än både sprit och vin, och att 

Sveriges dryckesfördelning är väldigt jämn. Nederländerna som tidigare betraktats 

som ett spritland definieras nu som ett ölland. I samtliga 15 länder har förändringar av 

dryckesmönstret skett sedan 1950, och gemensamt för de flesta länderna, utom 

vinländerna, är att andelen vin har ökat. I vinländerna samt spritländerna har 

ölandelen ökat. Andelen spritdrycker har minskat i samtliga länder (Simpura & 

Karlsson, 2001). Förutom fördelningen mellan dryckeskategorier har total-

konsumtionen av alkohol ökat i de flesta länderna sedan 1950, men relationen mellan 

ländernas alkoholkonsumtion har förändrats. På 1950-talet stod Sverige för den 

största mängden alkohol per vuxen person och år relativt de övriga 14 länderna, men 

år 2000 säljs det minst alkohol i Sverige jämfört med de övriga länderna, förutom 

Norge (Simpura & Karlsson, 2001).   

 

Från 60-talet kan ökningen av öl- och vinkonsumtionen förklara stigande mängden 

alkohol som konsumerades i Sverige. Detta kan enligt Johansson (2008) förklaras 

 5



genom att den svenska utlandsturismen ökade efter andra världskriget, och genom 

kontakten med Europa anammades de europeiska dryckesmönstren. Den ökade 

utbildningsnivån kan enligt Johansson förklara ”förfinandet” av dryckeskulturen, som 

har slagit ut brännvinet som festdryck. Ett hälsotänkande har även uppstått där det 

sägs att ett en mindre mängd vin ska vara nyttigt. Brännvinet, spriten, ses däremot 

mer som någonting onyttigt och som ett brott mot samhällsnormerna (Johansson, 

2008). 

 

Holmkvist (2007) har undersökt om det finns något mönster i hur ungdomar som 

utövar idrott, konsumerar alkohol. Holmkvist använder sig av Bourdieus begrepp 

kapital, habitus och fält, som även vi har i vår teoretiska ram och kommer att förklara 

vidare i teorikapitlet. Holmkvist fann att skillnader i habitus och det kulturella 

kapitalet inte påverkade dryckesmönstret, men lägger inte någon större vikt vid 

dryckesvalen bland ungdomarna, utan hur ofta de dricker och vilken mängd de förtär. 

Vi tror att resultatet sett annorlunda ut om han i begreppet dryckesmönster även hade 

inkluderat variationen mellan de olika alkoholvarugrupperna. 

 

Det bedrivs mycket alkoholforskning i Sverige och övriga världen. Det som skrivs om 

ämnet är till största del relaterat till medicinska eller sociala problem som alkohol 

medför (CAN, 2008), (Patock-Peckham & Morgan-Lopez, 2007), (Malmgren, 

Ljungdahl & Bremberg, 2008), (Liljeäng 2008) m.fl. Denna uppsats avser inte att 

belysa dessa aspekter av alkoholforskningen.  

 

2.2 Systembolaget – Det svenska 

försäljningsmonopolet 
Till skillnad från de flesta andra europeiska länderna har Sverige sedan länge haft en 

mycket sträng och restriktiv alkoholpolitik som består av flera olika 

konsumtionsbegränsande faktorer. En av de allra tydligaste restriktionerna är att det i 

Sverige finns ett statligt försäljningsmonopol med strikta tillgänglighetsregleringar 

gällande prissättning, öppettider, åldersgränser med mera. Detta försäljningsmonopol 

innehas av Systembolaget. 
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Systembolaget är ett statligt bolag som bildades 1954 genom en hopslagning av lokala 

systembolag som tidigare skött alkoholförsäljningen i Sverige (Systembolaget, 2005). 

På systembolagets hemsida beskriver de sitt eget uppdrag som att bidra med kunskap 

om de olika dryckerna och deras hälsoeffekter samt att inspirera folk till att fokusera 

på dryckens kvalitet framför dess kvantitet (www.systembolaget.se 2). Förutom detta 

har systembolaget även ett ansvar att inte sälja till individer som är under 20 år 

(Systembolaget, 2000) och motverka langning. De får heller inte sälja alkohol till de 

som är alkoholpåverkade.  

 

På grund av försäljningsmonopolet med samma regler för öppettider, gemensamt 

sortiment, samma prissättning med mera i samtliga butiker i landet, ser vi det som 

fruktbart att studera dryckesmönstrets variation mellan landets kommuner. Samtliga 

kommuner med systembolag kan anses ha lika möjligheter till konsumtion av vin, öl 

och spritdrycker, ur perspektivet tillgänglighet. 

 

3 Teori 
 

3.1 Teoretiska utgångspunkter 
3.1.1 Kapital, fält och sociala positioner 

Samhället och verkligheten kan delas upp i olika fält eller sociala rum, inom vilka 

människorna är sociala aktörer som intar olika positioner. Dessa fält är inte 

geografiskt avgränsade, utan betecknar ett socialt relationellt samspel mellan olika 

aktörer.  Alla människor besitter en viss mängd mobiliserbart kapital som kan 

användas som maktresurser i det sociala rummet, och dessa maktrelationer avgör 

vilka positioner de olika aktörerna tilldelas. Den sociala positionen och makten den 

för med sig har inget egenvärde. Makt och position kan bara förstås som ett 

relationellt fenomen mellan olika aktörer och mellan grupper av aktörer. Enligt 

Bourdieu finns det tre huvudformer av kapital. Ekonomiskt kapital avser pengar och 

materiella tillgångar, kulturellt kapital avser utbildning och bildning och socialt 

kapital kan förvärvas genom att tillhöra en specifik grupp eller familj (Järvinen, 

2007).  
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Bourdieu menar att det sociala rummet huvudsakligen är organiserat enligt två 

differentieringsprinciper. Den första åtskillnaden görs utifrån den totala mängden 

kapital hos aktörerna, där de aktörer med stor kapitalvolym utgör den dominerande 

klassen och de aktörer med mindre kapitalvolym utgör den dominerade klassen. Den 

andra differentieringen görs mellan de aktörer som huvudsakligen besitter kulturellt 

kapital, och de som främst kan mobilisera ekonomiskt kapital (Järvinen, 2007). 

Bourdieu har i en schematisk framställning delat in olika yrkeskategorier enligt dessa 

differentieringar (Bourdieu, 2007:128–129), och i figur 1 har vi gjort en mycket 

förenklad modell av denna indelning.  

     

Figur 1:  Yrkesgrupper och kapital 

    Total mängd 

   Ekonomiskt och Kulturellt kapital 

              + 

   Professor   Företagsledare  

 

   Sjuksköterska  Banktjänsteman 

Kulturellt         +  Ekonomiskt 

kapital    +              kapital 

         Socialsekreterare Hantverkare 

 

           Industriarbetare Jordbrukare 

        (Bourdieu, 2007:128–129) 

 

Professorn har en mycket lång utbildning och ofta en relativt hög inkomst, och 

företagsledaren, främst inom stora och medelstora företag, har ofta en relativt hög 

utbildning och en mycket hög inkomst. Båda befattningarna kan förknippas med en 

stor mängd totalt kapital, men med olika tyngdpunkter vid det ekonomiska och 

kulturella kapitalet. Övriga yrkeskategorier kan jämföras på motsvarande sätt. Denna 

uppställning bygger på Bourdieus definition av de olika befattningarna i Frankrike på 

1970-talet (Bourdieu, 2007), och även om resonemanget till stor del är applicerbart 

även i Sverige idag, kan man naturligtvis diskutera vissa positioner i diagrammet. 

T.ex. är det idag många jordbrukare som är högskoleutbildade agronomer, och 

professorer inom högskolan har i Sverige en liknande lönenivå som 
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banktjänstemännen. Lönenivån för sjuksköterskor, socialsekreterare och hantverkare 

är ganska lika, men hantverkare är i högre utsträckning egenföretagare, vilket innebär 

att lönen kan vara betydligt lägre än den faktiska inkomsten (www.scb.se 10). 

Sammantaget tror vi ändå att om aktörer med dessa olika yrken skulle samlas i ett fält 

kan man anta att de skulle tilldelas positioner enligt ovan nämnda fördelning, med 

reservation för sjuksköterskor och socialsekreterare, baserat på sina inbördes 

kapitalskillnader. 

 

3.1.2 Habitus och smak 

Egenskaper och smak kan betecknas som en praktik som definierar och särskiljer en 

grupp människor från en annan. Förbindelsen mellan en aktörs position i det sociala 

rummet och denna praktik kallar Bourdieu för habitus. ”Habitus är den integrerande 

principen som omvandlar den sociala positionens relationella karaktäristika till de 

positioneringar som kännetecknar en viss livsstil” (Järvinen, 2007:269). Habitus 

formas och omformas under en aktörs livstid genom alla intryck, kunskaper, 

relationer och händelser, men starkast prägling av habitus sker under uppväxten. 

Habitus är länken som transformerar kapital via social position till smak, egenskaper 

och livsstil.  

 

Smaken ligger till grund för livsstilen som kan beskrivas som en enhetlig uppsättning 

av särskiljande preferenser i enlighet med den specifika logik som råder inom vart och 

ett av de symboliska delrummen, bestående av t.ex. heminredning, kläder, musikstil 

och dryckesval (Bourdieu, 1993). Anthony Giddens tar i sin bok, Modernitet och 

självständighet, också upp begreppet livsstil. Giddens menar att vardagliga rutiner 

producerar och reproducerar livsstilar, och en livsstil är ingenting som går i arv, utan 

snarare någonting man förvärvar och de är reflexivt öppna för förändringar. Valet och 

skapandet av livsstilar har en tydlig påverkan av både grupptyck och förebilder, samt 

även socioekonomiska förhållanden eller social klass. Rutinerna och handlings-

mönstren, vilka formas i relation till andra, bidrar till att de individuella möjligheterna 

begränsas till förmån för den omgivande gruppens influenser (Giddens, 1999). 

Bourdieu talar om livsstil som någonting som uppstår och uppträder i en grupp, och 

han menar att individer inte har egna livsstilar, men de upplever att gruppens 

gemensamt utvecklade livsstil blir deras egen (Bourdieu, 1993). Giddens syn på 

livsstil innebär visserligen att individerna påverkas och influeras av omgivande 
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individer, men han menar ändå att livsstilen är individuell i betydligt högre grad än 

vad Bourdieu hävdar. Vi konstaterar även att Bourdieu lägger större tonvikt vid det 

kulturella kapitalets påverkan av smak och livsstil, gentemot Giddens, som i högre 

grad betonar det ekonomiska kapitalets påverkan. 

 

Smaken omvandlar ett ting till att bli ett tecken eller en symbol som särskiljer och 

förenar människor och grupper, enligt Bourdieu. Habitus tenderar att leda aktören till 

situationer och grupper där den egna positioneringen bekräftas och stärks, vilket 

innebär att personer med liknande habitus dras till varandra. En grupp kan skapa en 

gruppidentitet vilken formas gemensamt av de ingående aktörerna, genom vilken 

individerna identifierar sig själva. Detta innebär att smak och livsstil inte är självvalda 

eller individuella utan tecken på vilken grupp eller klass aktören tillhör, genom 

resultatet av sociala inkluderings- och exkluderingsmekanismer (Järvinen, 2007). 

 

3.1.3 Kommuner som fält 

Inom varje kommun finns samtliga sociala klasser och de flesta yrkeskategorier 

representerade, men i olika proportioner. Mängden totalt kapital varierar mellan 

kommunerna, och även fördelningen mellan de olika kapitalformerna. Exempelvis har 

Danderyd både högt ekonomiskt och kulturellt kapital. Gnosjö och Nykvarn har 

relativt lågt kulturellt kapital, men förhållandevis högt ekonomiskt kapital. Bjuv har 

dock både lågt kulturellt och ekonomiskt kapital. Lund och Malmö har högt kulturellt 

kapital, men lågt ekonomiskt kapital (www.scb.se 1, 2 och 3, Se även korstabell i 

bilaga 12). Vi tänker oss att de ingående aktörerna, kommuninvånarna, inom 

kommunerna bildar grupper, som genom sina gemensamma habitus utvecklar ett 

smakmönster och en gemensam livsstil, vilket skapar och återskapar en 

gruppidentitet. Vi har valt att se kommunerna som fält, där grupper av 

kommuninvånare intar olika sociala positioner med utgångspunkt från gruppens 

gemensamma mängd kapital. Kommunfälten är till skillnad från Bourdieus definition 

av fält, en tydligt avgränsad geografisk och administrativ enhet, och betydligt större 

än de sociala fält man normalt brukar definiera. Trots detta tror vi att jämförelsen 

mellan kommuner och fält fungerar tillräckligt bra i vårt teoretiska resonemang. Varje 

fält har en särskild logik som bestämmer vilka egenskaper och smaker som är 

gångbara inom just det fältet. Den inom fältet dominerande klassens egenskaper och 

smak har företräde, och tillgången till denna smak och dessa egenskaper bestäms av 
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de ingående personernas mobiliserbara kapital. Vilken form av kapital, t.ex. 

ekonomiskt eller kulturellt kapital, som är mest gångbart inom fältet avgörs av samma 

logik (Bourdieu, 1993). 

 

Den dominerande klassen, eller gruppen, i kommunen påverkar då vilken smak som 

är mest gångbar inom kommunen. Ju större den dominerande gruppen är desto större 

mängd kapital kan mobiliseras inom gruppen, och desto större inflytande bör den ha 

på vilken smak som anses vara gångbar. Att en viss smak är gångbar innebär inte att 

samtliga grupper inom kommunfältet uppvisar samma smak, men som ett resultat av 

maktkampen inom fältet blir den dominerande gruppens smak eftersträvansvärd för 

att uppnå en bättre position. Detta leder till att grupper med lägre sociala positioner 

tenderar att delvis förändra sin smak, medvetet och eller omedvetet, med inriktning 

mot den eftersträvansvärda smaken hos den dominerande gruppen, som ett led i en 

åsyftad positionsavancering (Bourdieu, 2007). Benägenheten hos de dominerade 

grupperna att förändra sin smak i riktning mot den dominerande gruppen beror av 

mängden av dessa gruppers mobiliserbara kapital. Detta innebär inte att varje 

kommuninvånare som individ har en viss smak eller livsstil bara för att han eller hon 

bor i Danderyd eller i Gnosjö, men när kommunfältet som helhet studeras bör man 

kunna finna att en viss smak är mer eller mindre gångbar. 

 

3.1.4 Den legitimerade kulturen 

Kulturella aktiviteter är inte jämlikt fördelade utan har ett starkt samband med social 

klass, utbildning och familjebakgrund. ”Den så kallade finkulturen, den legitimerade 

kulturen, är inte till för hela befolkningen. Den utgör ett av de viktigaste instrumenten 

i de dominerande klassernas kamp för att bevara sin position i samhället” (Järvinen, 

2007:266). Att uppskatta konst innebär att förstå konstens värde relativt annan konst, 

och detta är en fråga om kunskap som inhämtats under lång tids prägling av habitus i 

de högre sociala klasserna, via familjens påverkan, genom utbildningen och i 

gemenskap med grupper av andra människor med gemensam gruppidentitet och 

smak. Det är inte enbart själva utbildningen i sig som ger denna kunskap och förmåga. 

Vissa kulturkunskaper inhämtas vid sidan av föreläsningar och traditionella studier, 

men är nära förknippade med den akademiska världen. Bourdieu uttrycker detta som 

”… the ’extra-curricular’ culture, which is not taught in schools but is valued in the 

academic market and can often yield high symbolic profit” (2007:63). Att förstå, 
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värdera och uppskatta abstrakt konst kräver ett högre kulturellt kapital än att förstå, 

värdera och uppskatta konkret och avbildande konst. Det är därför logiskt att det 

främst är personer från övre medelklass och överklass med såväl högt ekonomiskt 

som kulturellt kapital, som uppskattar abstrakt konst, medan personer ur lägre klasser 

inte gör det i samma utsträckning (Bourdieu, 1993).  

 

På samma sätt skiljer sig smaken för musik mellan olika sociala klasser. Jazzmusik, 

och i synnerhet den improviserande jazzen, anses av många vara svår att förstå och ta 

till sig till skillnad från en mer lättlyssnad melodiös pop-musik. Inte helt oväntat 

påvisas också att det främst är personer från övre medelklass och överklass med högt 

kulturellt kapital som uppskattar improvisationsjazz, till skillnad från pop-musiken 

som har betydligt bredare lyssnargrupper (Arnman m.fl., 1993). Grupper som har 

smak för en viss form av legitimerad kultur, till exempel teater, abstrakt konst och 

jazzmusik utvecklar i hög utsträckning även smak för andra former av legitimerad 

kultur såsom balett och antikviteter. Detta mönster av smaker bildar gemensamt en 

livsstil, enligt Bourdieus definition (Bourdieu, 2007). 

 

Enligt Bourdieu måste även det geografiska avståndet till kulturella arenor vägas in 

när man betraktar det sociala avståndet till vissa tillgångar (Bourdieu, 2007). Det 

kulturella kapitalet avser både utbildning och bildning, och bildning tillgodogörs bl.a. 

i kontakten med kulturella arenor såsom teater, opera och konserthus. Dessa kulturella 

arenor tenderar att främst vara koncentrerade i storstäder, i förhållande till glesare 

befolkade delar av landet. 

 

3.1.5 Alkoholdrycker som kultur 

Detta förhållningssätt till konsten och musiken kan jämföras med relationen till olika 

alkoholdrycker. För att uppskatta dyrare och finare viner och anse dem som prisvärda, 

krävs att man förstår och kan värdera dess olika smakförnimmelser i relation till andra 

viner. Jämfört med öl och sprit finns det ett oerhört mycket större utbud av vinsorter 

av olika karaktärer. I systembolagets sortiment ingår inte mindre än 3348 olika 

vinprodukter vilket skall jämföras med 938 spritprodukter och 447 olika ölprodukter. 

Förutom dryckerna erbjuder även systembolaget kurser, dryckesprovningar och olika 

information och fördjupningar om de olika dryckerna, och även här skiljer sig utbudet 

kraftigt mellan de olika alkoholvarugrupperna. Vinrelaterade produkter som 
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marknadsförs på hemsidan är 13 olika kurser och vinprovningar, kartor med 

informationsblad om flertalet vinproducentländer, årgångstabell, druvlexikon och 

doft- och smaklexikon. Dessutom erbjuds information om tillverkningsprocessen, 

information om vinodling, lagringstips, 15 utvalda artiklar ur kundtidningen samt 6 

övriga fördjupningar och 2 länkar till intresseorganisationer. Motsvarande produkter 

som är spritrelaterade är 5 olika kurser och dryckesprovningar, 12 utvalda artiklar ur 

kundtidningen samt tre övriga fördjupningar och 5 länkar till intresseorganisationer. 

Ölrelaterade produkter är 1 kurs och ölprovning, 5 utvalda artiklar ur kundtidningen, 

ölhistoria, information om tillverkningsprocessen samt 4 övriga fördjupningar och 2 

länkar till intresseorganisationer (www.systembolaget.se 3). 

 

Vin finns i många olika prisklasser, men även de billigare vinerna beskrivs och 

marknadsförs på samma sätt med samma mängd relaterad information som de dyrare, 

vilket leder till att den upplevda exklusiviteten och kunskapsförsprånget för att 

tillgodogöra sig drycken även överförs på de billiga sorterna. Med ledning av detta 

kan vi betrakta alkoholvarugruppen vin som en del av den etablerade kulturen, vilken 

kräver en större kunskapsbas för att kunna uppskattas till fullo, i högre grad än öl och 

sprit, även om det på senare år växt fram ett kulturellt intresse även för dessa drycker i 

Sverige. I vårt fall innebär detta att vi borde finna att kommuner med högt kulturellt 

kapital, t.ex. Danderyd och Lund, dricker mer vin än kommuner med lågt kulturellt 

kapital, t.ex. Pajala och Gnosjö (www.scb.se 1) . 

 

3.1.6 Relationen mellan produkt och konsument 

När en produkt tillverkas följer producenterna vissa angivna regler för att den färdiga 

produkten skall motsvara den produktbeskrivning som tillhör varan. Rent tekniskt kan 

den färdiga produkten betraktas utifrån vissa objektiva egenskaper (Bourdieu, 1993), 

och hos produkten vin enligt ett särskilt märke och tappningsår kan dessa egenskaper 

beskrivas bland annat i termerna årtal, smak, doft, färg, fyllighet, druvsorter m.m. 

 

Om man antar att dessa karakteristika är objektiva och uppfattas lika av alla tänkbara 

konsumenter går man miste om en mycket intressant och viktig aspekt av 

konsumenternas relation till produkten. Konsumenterna är subjekt som uppfattar olika 

egenskaper som viktiga, och konsumentens perception av produkten är beroende av 

andra faktorer än just de egenskaper som finns angivna i produktbeskrivningen. 
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Intresse och smak varierar mellan individer och mellan grupper, och denna smak 

avgör vilka egenskaper produkten får för konsumenten (Bourdieu, 1993). En 

sociologisk studie av konsumentens relation till produkter bör fokusera på ”... den 

mellan å ena sidan olika smaker, vilka med nödvändighet varierar med de ekonomiska 

och sociala betingelserna för sin produktion, och å andra sidan produkterna, till vilka 

dessa smaker förlänar skilda sociala identiteter” (Bourdieu, 1993:250). För att 

fullständigt kunna definiera en produkt måste man väga in konsumenternas 

differentiella erfarenheter av den. Dessa erfarenheter grundas på dispositioner som 

beror av vilken position konsumenten innehar i det sociala rummet. Erfarenheter kan 

förstås utan att vara självupplevda p.g.a. att habitus genom varseblivning och 

värdering ger mening åt situationer som andra individer med liknande habitus har 

upplevt och beskrivit (Bourdieu, 1993). Detta innebär att en grupp aktörer med 

liknande habitus, kan överföra sina erfarenheter till varandra, vilket leder till att denna 

grupp aktörer stärker eller utvecklar sin smak gemensamt. För oss innebär det att i den 

mån denna grupp som stärkt och bekräftat sin smak för vin, genom att överföra 

erfarenheter till varandra, är en dominerande grupp inom ett kommunfält, kan den 

gångbara smaken för vin inom kommunfältet påverkas positivt. 

 

3.1.7 Globalisering 

Traditionellt sett har sociologer betraktat samhället som en relativt tidsmässigt och 

rumsligt avgränsad del av världen enligt Giddens (1996), men verkligheten är mycket 

mer komplex än så. För att kunna förstå samhället måste man ta hänsyn till 

globaliseringen, som i allt högre grad präglar och omformar oss själva och vår 

omvärld. Giddens menar att det ofta använda, men sällan definierade, begreppet 

globalisering till stor del kan tolkas som en uttänjning av tid och rum, genom ett ökat 

avståndsskapande mellan parter i en rumsligt och tidsmässigt nära relation, och en 

ökad interaktion mellan parter med ett stort tidsmässigt och rumsligt avstånd mellan 

varandra (Giddens, 1996). ”Globalisering kan således definieras som en intensifiering 

av världsomspännande sociala relationer som förbinder åtskilda lokaliteter med 

varandra på ett sådant sätt att lokala tilldragelser formas av händelser som uppträder 

många mil bort och vice versa” (Giddens, 1996:66).  
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3.1.8 Internationella fält 

Globaliseringen har många aspekter vilka ger effekter i vårt samhälle på många plan. 

Nationsgränserna är öppna för ett flöde av pengar, varor och människor, vilket 

innebär en internationalisering av både marknader, valutor och det sociala rummet. 

När människor reser mer till varandra i olika länder, och kommunicerar med varandra 

via telefon och internet i högre grad än tidigare, kan man anta att det uppstår nya 

sociala rum eller fält, där sociala aktörer skapar relationer och grupper med varandra 

över nationsgränserna. Eftersom vi tidigare, med hjälp av Bourdieu, konstaterat att 

grupper tenderar att formeras utifrån liknande habitus, och att en gruppgemensam 

smak utvecklas som en konsekvens av detta (Järvinen, 2007), kan vi anta att dessa 

internationella relationer leder till att smaker förändras och påverkas av internationella 

influenser.  

 

Olika länder har olika traditioner av alkoholkonsumtion, och dessa traditioner kan 

anses inlemmade i medborgarnas smak. När personer från Tyskland med en tydlig 

tradition av ölkonsumtion bildar ett fält tillsammans med personer från Finland med 

en tradition av spritkonsumtion (The alcoholic beverage study committee, 1973), kan 

man anta att de vad gäller alkoholkonsumtion har olika smak. Som ett resultat av 

aktörernas inbördes kamp om sociala positioner, bör den dominerande klassen avgöra 

vilken smak som är gångbar inom fältet. I den mån de mest dominerande aktörerna 

har smaken att föredra öl kommer även de andra aktörerna som ett led i 

gruppidentifikationen utveckla en smak för öl, och den ursprungliga smaken 

förändras.  

 

3.1.9 Världsstäder som globaliseringens nav 

Giddens menar att globaliseringen sker i varierande tempo i olika delar av världen, 

och även olika delar av ett land (Giddens, 2003). Världsstäderna, oftast 

huvudstäderna, kan ses som globaliseringens nav där de internationella kontakterna 

med dess effekter är betydligt intensivare än i övriga landet, och därför märks 

globaliseringen tydligare och snabbare i dessa städer med dess omedelbara 

omgivning, i relation till övriga landet. Han menar också att i en globaliserad värld är 

den reella närheten större mellan de olika världsstäderna än mellan varje världsstad 

och dess nationella omgivning, vilket är ett tecken på den rumsliga och tidsmässiga 

upplösningen (Giddens, 2003). Enligt detta synsätt kan vårt tidigare konstaterande om 
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nya internationella fält sättas in. Det leder till att vi antar att dessa internationella fält, 

med dess konsekvenser av nya gruppidentiteter, förändrat habitus och en förändrad 

smak, tidigare och i högre utsträckning uppstår mellan sociala aktörer i världsstäder, 

jämfört med övriga mindre kommuner i landet, med stort geografiskt avstånd till 

dessa världsstäder. Vi kan därför tänka oss att dryckesmönstren i kommuner som 

ligger i Stockholms- och Öresundsregionen i högre grad tar till sig internationella 

vanor, t.ex. vindrickande. 

 

3.1.10 Traditioner och förändringströghet 

Dryckesmönster formas till viss del av traditioner, t.ex. har Sverige historiskt sett haft 

en tradition att dricka sprit i stora mängder till helg och fest, medan Frankrikes 

tradition främst har bestått av att dricka vin till måltider både vardagar och helger 

(Simpura & Karlsson, 2001). Giddens menar att traditioner uppstår i relation till 

modernitet och förändring, och att traditioner förändras i ett betydligt långsammare 

tempo än andra samhällsförändringar (Giddens, 2003).  Detta blir synligt när man 

studerar globaliseringen och de lokala kulturella identiteterna och traditionerna som 

stärks i takt med en ökad globalisering. Vi tror att dryckesmönstret, och även 

konsumtionen, i Sverige präglas av globaliseringen både genom att vissa vanor 

förändras i kontakt med och under influens av andra nationaliteter, t.ex. ökat 

vindrickande, och genom att vissa traditioner upprätthålls och förstärks, t.ex. 

nubbedrickande på fester och middagar.  

 

Tempot i mönsterförändringen av dryckesvanorna kan variera i olika grupper och 

områden, beroende på hur mycket influenser av andra länders vanor som finns, och 

hur stark den lokala traditionen är. En annan faktor som kan påverka trögheten i 

mönsterförändringen är motiveringen att gå ifrån sina traditioner. Giddens hävdar att 

traditioner inte kan hävdas och bevaras enbart motiverat av traditionen självt i ett 

modernt samhälle, utan granskas och prövas mot förnuftet och logiska motiveringar, 

vilket leder till att vissa traditioner förkastas och andra traditioner bevaras av en icke-

traditionell logisk eller funktionell anledning (Giddens, 2003).  

 

Om man här väger in perspektivet kulturellt kapital kan man anta att traditioner i 

högre grad granskas logiskt och förnuftsmässigt i grupper med hög utbildning och 

högt kulturellt kapital, och därmed löper större risk att förkastas och bytas ut mot 
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andra vanor. Detta innebär att i den mån dessa grupper är dominerande inom 

kommunfälten, löper vår tidigare sprittradition större risk att förkastas i kommunfält 

med högre kulturellt kapital, i den mån de dominerande grupperna inom dessa 

kommunfält finner att andra vanor, till exempel vindrickande, är lättare att motivera 

logiskt eller funktionellt, t.ex. av hälsoskäl (Johansson, 2008). 

 

 

3.1.11 Teoretisk motivering till våra hypoteser 

På samma sätt som smaken för olika typer av konst och musik varierar mellan grupper 

baserat på dess olika mängd kulturellt kapital, anser vi att den gångbara smaken för 

olika alkoholvarugrupper bör variera med avseende på mängden kulturellt kapital i 

olika kommunfält. Vi antar att smaken för vin är mer utpräglad i kommuner med högt 

kulturellt kapital i relation till övriga kommuner, och i förhållande till smaken för 

övriga alkoholvarugrupper. (Se hypotes1). 

 

Om man ser konsumtionen av spritdrycker som en tradition i Sverige, skulle Giddens 

teori om att traditioner prövas mot förnuftet och logiska motiveringar i ett modernt 

samhälle, implicera att dessa traditioner i högre grad prövas, och därmed löper högre 

risk att förkastas till förmån för andra drycker, i grupper med högre utbildning, 

kulturellt kapital. Detta skulle då påverka den gångbara smaken för sprit negativt 

inom kommunfälten med hög genomsnittlig utbildningsnivå. (Se hypotes 2) 

 

Vi har tidigare konstaterat att social klass påverkar habitus, och därmed smaken, och 

social klass kan bl.a. definieras enligt tillgången till ekonomiskt kapital. Övre 

medelklass och överklass besitter ofta både högt ekonomiskt kapital och högt 

kulturellt kapital, i relation till lägre klasser, och till stor del sammanfaller mängden 

av dessa båda kapital, men inte helt. Bourdieu har visat på skillnader i smak inom 

både högre och lägre klasser, med avseende på skillnader i mängden kulturellt kapital, 

och att dessa skillnader även finns mellan grupper med liknande mängd kulturellt 

kapital där mängden ekonomiskt kapital skiljer sig åt (Bourdieu, 2007). Giddens 

hävdar som vi tidigare nämnt att livsstilen främst präglas av socioekonomiska 

förutsättningar och social klass (Giddens, 1999). Vi antar därför att vi även kan finna 

skillnader i gångbar smak inom kommunfälten, med avseende på mängden 

ekonomiskt kapital, på så sätt att kommuner med högt ekonomiskt kapital har mer 
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smak för vin i relation till kommuner med lägre ekonomiskt kapital, i förhållande till 

smaken för övriga alkoholvarugrupper. (Se hypotes 3) 

 

Eftersom Bourdieu (2007) hävdar att närheten till kulturella arenor med sin 

huvudsakliga koncentration till större städer, kan påverka smaken för vissa 

kulturyttringar, och de dominerande grupperna inom kommunfälten med smak för en 

sorts legitimerad kultur såsom teater, opera och balett kan antas ha smak för övrig 

legitimerad kultur såsom vinkulturen, kan även kommunens avstånd till en storstad 

spela roll för hur dryckesmönstret ser ut och har förändrats. Enligt Giddens definition 

av Världsstäder som globaliseringens nav där den reella närheten och interaktionen 

sker snabbare mellan olika internationella världsstäder än mellan dessa städer och den 

omgivande ”landsbygden” (2003), antar vi också att smakförändringen för de olika 

alkoholvarugrupperna har varit tydligare i världsstaden Stockholm och dess 

omedelbara närhet, än i övriga landet. Köpenhamn är också en världsstad som 

visserligen inte ligger i Sverige, men eftersom dess omedelbara närhet 

Öresundsregionen även innefattar vissa delar av Sverige antar vi även att kommuner i 

denna region har förändrat sin gångbara smak tydligare än övriga landet, med 

avseende på en ökad smak för vin, i förhållande till övriga alkoholvarugrupper. (Se 

hypotes 4). 

 

Giddens menar att livsstilar är reflexivt öppna för förändringar (1999), och Bourdieu 

hävdar att habitus präglas av olika intryck under hela livstiden vilket kan förändra 

smaken (2007), och vi har konstaterat att nya internationella fält har bildats vilket 

leder till smakförändring hos aktörer och grupper av aktörer, avser vi att undersöka 

om den gångbara smaken inom kommunfälten, och skillnaden dem emellan kan ha 

utvecklats och förändrats i takt med att samhället har förändrats genom globalisering. 

Vi tror fortfarande att det kulturella kapitalet och det ekonomiska kapitalet till stor del 

präglar den gångbara smaken inom kommunfälten, men att dess inverkan har minskat 

i takt med att globaliseringen har ökat. Vi tror också att skillnaden i smak mellan 

världsstadsregioner och övriga landet har minskat i takt med att ”den nya förändrade 

smaken” har spridit sig över landet genom att globaliseringen i allt högre grad även 

påverkar kommuner längre bort från dessa städer. (Se hypoteserna 5, 6, 7 och 8). 
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3.1.12 Hypoteser 

 

Följande hypoteser är ställda som stöd för att besvara vår frågeställning: 

 

H1 – Ju högre kulturellt kapital i kommunen, desto högre andel vin av total mängd 

såld alkohol. 

 

H2 – Ju högre kulturellt kapital i kommunen, desto lägre andel sprit av total mängd 

såld alkohol 

 

H3 – Ju högre ekonomiskt kapital i kommunen, desto högre andel vin av total mängd 

såld alkohol. 

 

H4 – Ju närmare storstad (Stockholm och Köpenhamn) kommunen ligger, desto högre 

andel vin av total mängd såld alkohol. 

 

H5 – Mängden kulturellt kapital i kommunen hade mer betydelse 1998 än 2007 för 

försäljningsandelen av vin av total mängd såld alkohol. 

 

H6 - Mängden kulturellt kapital i kommunen hade mer betydelse 1998 än 2007 för 

försäljningsandelen av sprit av total mängd såld alkohol. 

 

H7 – Mängden ekonomiskt kapital i kommunen hade mer betydelse 1998 än 2007 för 

försäljningsandelen av vin av total mängd såld alkohol. 

 

H8 – Det geografiska läget i förhållande till storstäderna hade mer betydelse 1998 än 

2007 för försäljningsandelen av vin av total mängd såld alkohol. 
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4 Metod 
 

Då vi har valt att analysera statistik, med 290 analysenheter, kommuner, anser vi att 

det lämpligaste sättet att undersöka sambanden är genom regressionsanalyser. 

Regressionsanalys används för att kunna analysera och förklara den observerade 

variationen i den beroende variabeln (y). Meningen med regressionsanalysen är att på 

basis av den oberoende variabeln (x) kunna predicera y. Hur exakt vi kan predicera y 

på basis av x beror på hur kraftig styrkan i korrelationen mellan dessa är. Genom en 

matematisk uträkning vid namn ”minsta kvadratmetoden” (Least Squares Principle), 

skapas en linje utifrån att summan av de kvadrerade avvikelserna av punkter från den 

tänkta linjen är minsta möjliga. Denna linje kallas regressionslinjen och visar var det 

är mest troligt att en punkt på y-axeln i ett koordinatsystem skulle hamna för varje 

värde på x. Värdet på y räknas ut enligt följande formel: y=a+bx, även kallad den räta 

linjens ekvation, där a är konstanten där linjen skär y-axeln, b är regressions-

koefficienten, och beskriver hur stor förändringen av y är då x ökar med en enhet. B 

beskriver alltså linjens lutning. Då b är negativ lutar linjen nedåt, d.v.s. sambandet är 

negativt (Djurfeldt m.fl., 2008). 

 

Måttet som används för att avgöra prediktionsförmågan i ett samband kallas R². Detta 

mått går ut på att vi kvadrerar korrelationskoefficienten (R), d.v.s. den koefficient som 

anger observationernas spridning kring regressionslinjen. Starkast är sambandet då R 

är ±1. 0 betyder inget samband (Djurfeldt m.fl., 2008). R² däremot beskriver 

prediktionen på en skala mellan 0 och 1, där 1 ger fullständig prediktion och 0 inte ger 

någon prediktion. R² betecknar alltså andelen förklarad varians (Djurfeldt m.fl., 

2008), och redovisas här som  R²  eller R Sq Linear i graferna i våra figurer och 

bilagor. 

 

Eftersom vi också vill se vilken variabel som har störst betydelse för skillnaden i 

andelarna av de sålda varugrupperna mellan kommunerna i vår undersökning, 

behöver vi använda oss av så kallad multipel regressionsanalys (MRA). Denna analys 

fungerar likt den enkla, bivariata regressionsanalysen vi tidigare beskrivit. MRA 

skiljer sig dock på så sätt att vi använder oss av fler oberoende variabler. Det som är 

intressant för oss med MRA är att vi kan få fram vilka oberoende variabler som inte 
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har betydelse för sambandet, genom att se vilka variabler som faller bort då de inte 

längre blir signifikanta. Vi kan sedan jämföra b-värdena på de signifikanta variablerna 

för att undersöka vilken variabel som har störst inverkan på sambandet (Djurfeldt 

m.fl., 2008). 

 

Våra samtliga analyser är gjorda med säkerhetsnivån 95 %, vilket innebär att det 

endast är 5 % risk för att sambanden har tillkommit av en slump. Om denna risk är 

högre är sambandet inte signifikant, vilket visas i koefficientrutan med ett sig-värde 

över 0,05, vid analys i SPSS (Djurfeldt m.fl., 2008). Sig-värdena för våra analyser 

redovisas i bilagorna. 

 

4.1 Det empiriska materialet 
Vår första operationalisering är att vi har valt att se kommunerna som fält, där den 

dominerande gruppen inom varje kommunfält influerar de övriga gruppernas smak, 

genom att den dominerande gruppen har mest makt över vilken smak som blir mest 

gångbar inom fältet. Maktresurserna inom fälten är mängden mobiliserbart kapital, 

och vi har valt att fokusera på kulturellt kapital och ekonomiskt kapital. Vi har valt att 

se den genomsnittliga utbildningsnivån hos individer mellan 25 – 65 år, i varje 

kommun som indikator på kulturellt kapital (www.scb.se 1). Vi har beräknat den 

genomsnittliga utbildningslängden genom att utgå ifrån ett tänkt medelvärde i antal år 

för varje utbildningskategori enligt Statistiska centralbyråns tabell, se (Bil. 1). För det 

ekonomiska kapitalet har vi använt oss av medianinkomsten i varje kommun som en 

indikator (www.scb.se 2 och 3), och vi har även delat in medianinkomsterna i olika 

grupperingar vilka vidare förklaras i avsnittet resultat. Vi har även studerat 

inkomstspridningen inom kommunerna med hjälp av den 90:e percentilen av 

inkomsterna (www.scb.se 3) se vidare förklaring under resultat. 

 

Då Giddens talar om världsstäderna som globaliseringens nav, har vi valt att 

undersöka om närheten till storstäderna har betydelse för andelen vin i förhållande 

till den totala mängden såld alkohol. Enligt Giddens definition av världsstad 

(Giddens, 2003), fann vi endast att Stockholm var en sådan i Sverige, och denna 

världsstads omedelbara omgivning definierade vi som Stockholmsregionen. 

Köpenhamn är en liknande världsstad i Danmark, men eftersom den stadens 
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omgivande region, Öresundsregionen, sträcker sig in i Sverige valde vi att också 

betrakta Sveriges del av denna region som direkt omgivning till en världsstad. 

Stockholmsregionen består enligt vår definition av samtliga kommuner i Stockholms 

län förutom Norrtälje. Anledningen till att Norrtälje valts bort är att 

befolkningstätheten i kommunen är betydligt lägre än de andra kommunerna i länet 

(www.scb.se 4), vilket innebär att kommunen mer har karaktären av en 

glesbygdskommun. Till Öresundsregionen har vi räknat in samtliga av Skånes 

kommuner, då region Skåne själva definierar sig som den Svenska delen av 

Öresundsregionen (www.skane.se).   

 

Vi har även valt att undersöka Göteborgsregionen, eftersom vi ser Göteborg som en 

storstad, enligt Bourdieus resonemang om att ansamlingen av kulturella arenor 

främst finns i storstäder, men inte som en världsstad. Göteborgsregionen utgörs i vårt 

fall av de kommuner som ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund (www.gr.to 

1). Dessa tre regioner kan säkert definieras på andra sätt där vissa kommuner 

tillkommer eller tas bort, men vi tror inte att det skulle påverka resultatet nämnvärt. 

Förutom dessa tre regioner har vi även valt att dela in Sveriges övriga kommuner i 

två grupper med avseende på kommunernas storlek avseende invånarantal 

(www.scb.se 5). Övriga större kommuner har invånarantal över 12 500 invånare, och 

övriga mindre kommuner har färre än 12 500 invånare. En karta där denna indelning 

av kommunerna framgår finns i (Bil. 2a och b). 

 

Övriga variabler vi studerat är huvudsaklig näringsgren i kommunerna (www.scb.se 

6), andel förvärvsarbetande (www.scb.se 7), kommungrupp enligt Sveriges 

kommuner och landstings definition (www.skl.se ) samt den totala mängden alkohol 

och andelen vin, öl respektive sprit som sålts i kommunerna 1998 och 2007 

(www.systembolaget.se 4). När vi beräknat mängden total alkohol och andelen av de 

olika alkoholvarugrupperna, har vi valt att fördela kommunens totala mängd såld 

alkohol per antalet myndiga individer i kommunen(www.scb.se 5). 
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4.2 Metoddiskussion 
4.2.1 Bortfall 

En del variabler har bortfall på vissa variabelvärden, men eftersom analysenheterna är 

ganska många, 290 kommuner, gör vi bedömningen att dessa bortfall inte påverkar 

sambanden nämnvärt. En anledning till bortfall är att vissa kommuner inte har något 

systembolag, och därmed ingen alkoholförsäljning att undersöka (Bil. 1). Andra 

bortfall kommer sig av att vissa nya kommuner bildats mellan åren 1998 och 2007, 

och därför inte finns med 1998. Dessa kommuner är Knivsta som bildades 2003 och 

Nykvarn som bildades 1999.  

 

4.2.2 Extremfall 

Vissa variabelvärden har vi definierat som extremfall eller uteliggare. Vi har tillämpat 

Djurfeldts med fleras definition ”Uteliggare brukar definieras som extremvärden som 

t.ex. ligger mer än tre standardavvikelser från medelvärdet” (Djurfeldt m.fl., 

2008:381), och följt deras rekommendation att ta bort dessa värden ur analysen för att 

inte resultatet vid en regressionsanalys ska bli missvisande, även om dessa värden i 

sig är intressanta som specifika fenomen. Exempel på detta är att vi i variablerna 

omräknat till ren alkohol per myndig individ 1998 samt 2007 har tagit bort de 

kommuner som har oerhört stor mängd såld alkohol, vilket illustreras i (Bil. 3) där de 

borttagna kommunerna är namngivna. Förklaringen till att Eda och Strömstad har 

väldigt mycket större mängd såld alkohol än övriga kommuner, särskilt 1998, är att 

dessa kommuner har en stor andel gränshandel från Norge (www.nwt.se 1 och 2). 

Dessa kommuner som tas bort på grund av mycket stor mängd såld alkohol faller inte 

bort när vi studerar fördelningen mellan varugrupperna, med anledning av att dessa 

andelsvärden inte skiljer ut sig som uteliggare. Däremot kan det vara bra att tänka på 

att dessa andelstal kanske inte säger så mycket om kommuninvånarnas konsumtion, 

utan om vilka varugrupper som säljer bäst till Norrmännen. Samtliga variabler som 

justerats med avseende på utanförliggare har benämnts som polerad, för exempel se 

figur 5. 

 

4.2.3 Varför analys av statistik 

Vi har valt att göra en studie med hjälp av analys av statistik, eftersom vi ämnar göra 

en rikstäckande totalundersökning. Att istället göra en kvalitativ studie, som skulle ha 
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kunnat innebära att utföra intervjuer eller enkäter med personer över hela landet, 

skulle troligen bli allt för omfattande och tidskrävande för en kandidatuppsats, och det 

skulle inte bli en totalundersökning. Dessutom finns det alltid en risk för att 

respondenterna avsiktligt eller oavsiktligt underskattar sin alkoholkonsumtion i en 

intervjusituation. Statistiken ger oss en övergripande bild av dryckesmönstren i 

Sverige, samtidigt som den är relativt enkel att analysera med hjälp av 

dataprogrammet SPSS, ett av de mest använda statistikprogrammen på marknaden 

(www.spss.com), vars version 16.0.2 vi har använt oss av i våra analyser. Vi 

upptäckte dock en bit in i vår studie att även om den färdiga statistiken var lätt att 

analysera genom regressionsanalys, var datainsamlingen och anpassningar av data 

mer tidskrävande än vad vi väntat oss. 

 

4.2.4 Validitet och reliabilitet 

Med reliabilitet menas frånvaron av icke-systematiska fel, d.v.s. hur tillförlitliga våra 

mätinstrument är. Exempel på reliabilitetsfel är mätfel, inmatningsfel och så vidare. 

Om undersökningen har hög reliabilitet, skulle en annan undersökning som utförts på 

samma sätt ge samma resultat (Djurfeldt m.fl., 2008). Då vi har hämtat färdig 

statistisk data från olika databaser, måste vi ta hänsyn till att det kan finnas fel i de 

data vi har samlat in. Även om de databaser vi använt oss av är kända och tillförlitliga 

kan det alltid ha uppstått fel när de inhämtat data eller när de publicerat den. Detta är 

någonting vi inte kan påverka mer än att kritiskt granska våra data för att se om något 

värde är uppenbart orimligt. En del variabler har vi själva skapat genom att relatera 

den hämtade statistiken från olika databaser till varandra. Vid skapandet av dessa 

variabler har vi gjort egna uträkningar där räknefel och inmatningsfel kan ha uppstått. 

Även dessa variabler har kontrollerats noggrant för värden som ligger utanför 

rimlighetsfaktorn, och vi har dubbelkontrollerat varandras inmatningar. I samband 

med samkörning av olika databaser vill vi nämna en särskild risk för fel gällande 

kommunerna Upplands Väsby och Upplands-Bro, där olika databaser stavat 

kommunnamnen olika vilket genererade att de kom i olika ordning i förhållande till 

varandra när kommunerna ställdes upp i bokstavsordning. Detta kan ha orsakat 

sammanblandning av variabelvärden, men vi har kontrollerat dessa uppgifter särskilt 

noggrant. 
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Med validitet menas frånvaron av alla systematiska fel, till exempel fel som uppstår 

vid operationaliseringen. Graden av validitet bestäms alltså av om vi undersöker det 

vi avser att undersöka, med vår teoretiska förståelse, de begrepp vi använder, de 

antagande vi har och vår frågeställning (Djurfeldt 2008:108). Vårt främsta 

validitetsproblem avser huruvida begreppet fält kan användas i fråga om kommuner, 

som är både större än egentliga sociala fält enligt Bourdieus mening, och uppenbart 

geografiskt och administrativt avgränsade till skillnad från Bourdieus fält. Om 

kommunerna inte kan ses som fält kan vi inte utgå ifrån att olika grupper av invånare 

påverkar varandras smak på det sätt vi teoretiskt redogjort för, och då kanske 

resultatet snarare avspeglar en aggregerad variation mellan individernas konsumtion i 

kommunerna. För att kontrollera detta måste det göras en undersökning av 

individernas konsumtion av de olika alkoholvarugrupperna, men det låter sig inte 

göras med hjälp av den tillgängliga statistiken.  

 

Vi undersöker den genomsnittliga utbildningslängden som en variabel för 1998 och 

2007. Dessa variabler är uppdelade på olika sätt, då fler utlandsutbildningar och 

vuxenutbildningsresultat utan uttagen examen har räknats med 2007 än 1998. Detta 

har medfört att utbildningsnivån 2007 är högre, främst inom intervallen 

gymnasieutbildning tre år och eftergymnasial utbildning minst tre år (www.scb.se 8). 

Detta är ett validitetsproblem då det finns en risk att personer som går en viss typ av 

utbildning bor i vissa kommuner, och då dessa inte räknas med ser kommunen ut att 

ha en lägre genomsnittlig utbildningsnivå än vad den egentligen har. Problemet 

begränsas dock något av att vi inte avser göra en direkt jämförelse mellan 

utbildningsnivåerna mellan de båda åren.  

 

I kapitlet tidigare forskning har vi nämnt att den illegala införseln av alkohol är 

omöjlig att helt kartlägga. Mycket tyder på att fördelningen mellan 

alkoholvarugrupperna skulle förändras något om vi kunder räkna in denna illegala 

handel, men trots att öl- och vinandelarna minskar om man tar hänsyn till den 

oregistrerade alkoholen, medan spritandelen ökar, är fortfarande öl och vin vanligare 

förekommande än sprit (CAN, 2007). 

 

Vid operationaliseringen av kulturellt kapital har vi valt att definiera detta med 

genomsnittlig utbildningslängd, och egentligen ingår även övrig bildning i kulturellt 
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kapital vilket är väldigt svårt att mäta. Ekonomiskt kapital har vi operationaliserat 

som medianinkomst, och avser då förvärvsinkomst. Här skulle även övriga materiella 

tillgångar kunna räknas in, men eftersom t.ex. fastighetsägande som ett mått på 

förmögenhet idag säger ganska lite om det i praktiken tillgängliga ekonomiska 

kapitalet, p.g.a. den stora geografiska spridningen av taxeringsvärde, anser vi att 

förvärvsinkomst är bättre som indikator. 

 

Ytterligare ett validitetsproblem kan vara vårt val att se Köpenhamn i Danmark som 

en världsstad som påverkar Sveriges kommuner. Det kan också finnas problem med 

att anta att dryckesmönstret i Öresundsregionen och Stockholmsregionen liknar 

varandra. Dels är Storstaden i Öresundsregionen huvudstad i Danmark som definieras 

som ett ölland (Simpura & Karlsson, 2001), vilket mycket väl kan influera smaken för 

alkoholvarugrupperna i dessa kommunfält. Dessutom sker en ganska stor gränshandel 

av alkohol, där Svenskar åker till Danmark och Tyskland för att handla billigare öl, 

vin och sprit än på Systembolaget, och det är lätt att anta att 

Systembolagsförsäljningen i Öresundsregionen påverkas särskilt av detta. Detta har vi 

försökt motverka genom att även undersöka regionerna var för sig. 

 

Om vi nu ställer frågan hur hög grad av validitet respektive reliabilitet vår 

undersökning har, menar vi att vi är medvetna om många av problemen och vi har 

varit noggranna med att förebygga, och i de fallen det har upptäckts i efterhand ställa 

dem till rätta. Validitetsproblemet angående om vi egentligen undersöker kommunfält 

eller enbart aggregerade individer kvarstår, men kan inte konstateras som ett fel förrän 

det genomförts en motsvarande undersökning på individnivå. ”Att vara kritiserbar är 

inte en brist, utan en förutsättning för att man skall kunna delta i diskussionen” 

(Dannefjord, 2005:15), och vi ser denna uppsats, där vi väljer att se kommunerna som 

fält, som ett inlägg i diskussionen om hur smakpreferenser utvecklas. 
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5 Resultat och analys 
 

5.1 Kulturellt kapital 
I vår första frågeställning vill vi ta reda på hur sambandet ser ut mellan skillnader i 

mängden kulturellt och ekonomiskt kapital mellan Sveriges kommuner, och andelen 

sålt vin i förhållande till den totala mängden såld alkohol. I hypotes 1 antar vi att 

andelen vin är högre i kommuner med högt kulturellt kapital än i kommuner med lågt 

kulturellt kapital. Som vi tidigare angett har vi operationaliserat det kulturella 

kapitalet genom att ange den genomsnittliga utbildningslängden i de olika 

kommunerna.  

 

5.1.1 Vin 

Vi har gjort en regressionsanalys av variablerna andelen vin av total alkohol 1998, 

som anges i andelar där 0 motsvarar att inget vin alls sålts och 1 motsvarar att samtlig 

alkohol som sålts var vin, och utbildningsnivå genomsnitt 1998, där utbildningsnivån 

anges i antal år. Vi kan konstatera att ett tydligt samband finns som också är 

signifikant (bil. 4). Motsvarande analys har gjorts för året 2007, och även där finns ett 

signifikant samband. Sambanden illustreras i figurerna 2 och 3.  

 
  Figur 2      Figur 3 
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Sambandet för 1998 är positivt vilket innebär att andelen vin är högre i de kommuner 

där den genomsnittliga utbildningsnivån är hög, än i de kommuner där den 

genomsnittliga utbildningsnivån är låg. Enligt vår operationalisering kan vi uttrycka 

detta som att andelen vin av den totala mängden såld alkohol är högre i kommuner 

med högt kulturellt kapital än i kommuner med lägre kulturellt kapital, vilket ligger i 

linje med vår hypotes. I figur 2 kan vi se att Danderyd, Lidingö och Lund har de 

högsta genomsnittliga utbildningsnivåerna i landet, mellan 13 och 14 år, och dessa 

kommuner har också de högsta andelarna vin, cirka 60 % av den totala mängden såld 

alkohol. Den genomsnittliga utbildningsnivån i Sävsjö och Pajala ligger runt 10 år, 

och dessa båda kommuner står också för en ganska låg andel vin av sin totala 

alkoholmängd. Särskilt Pajala utmärker sig med endast 16 % vin.  

 

Regressionskoefficienten, B-värdet, är 0,103 vilket innebär att för varje års skillnad i 

genomsnittlig utbildningslängd ökar andelen vin med 0,103. En kommun med den 

genomsnittliga utbildningslängden 13 år har alltså 0,103 högre andel vin än en 

kommun med 12 års genomsnittlig utbildningslängd. Detta är en skillnad på drygt 10 

procentenheter. Den förklarade variansen är 0,571, vilket innebär att 57 % av 

variansen kan förklaras med avseende på utbildningsnivån. Detta indikerar också att 

sambandets styrka är ganska högt, vilket gör att vi anser det relevant att säga att 

resultatet ligger i linje med hypotesen.  

 

Motsvarande regressionskoefficient för 2007 är 0,091 vilket innebär att en kommun 

med den genomsnittliga utbildningslängden 13 år köper 0,091 andelar mer vin än en 

kommun där den genomsnittliga utbildningslängden är 12 år, en skillnad på knappt 10 

% -enheter (bil. 4). I figur 3 ser vi att Danderyd fortfarande har högst genomsnittlig 

utbildningsnivå och den näst högsta andelen vin, 63,4 %. Gnosjös genomsnittliga 

utbildningsnivå är färre än 11 år, och där står vinet för endast 30 % av den totala 

mängden såld alkohol. Den förklarade variansen är 0,472, vilket är lägre 2007 än 

1998, men fortfarande tillräckligt hög för at vi ska anse att faktorn utbildningsnivå, 

eller kulturellt kapital, är relevant. Dessa regressionsanalyser indikerar att mängden 

kulturellt kapital påverkar smaken för vin i linje med vårt teoretiska resonemang. 

 

Enligt vårt tidigare resonemang om att den inom kommunerna dominerande gruppens 

smak för olika alkoholvarugrupper, skulle vara styrande för hur den gångbara smaken 
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inom kommunfälten ser ut, kan vi för våra exempel konstatera att smaken för vin är 

mer gångbar i Danderyd, Lidingö och Lund än i Sävsjö, Pajala och Gnosjö. Mängden 

kulturellt kapitalet är också högst i landet i de tre förstnämnda kommunerna, och de 

tre sistnämnda kommunerna tillhör de kommuner med lägst kulturellt kapital. 

 

5.1.1.1 Kommungrupper 

När vi gör en uppdelning av kommunerna avseende kommunernas karaktär, enligt den 

gruppering av kommungrupper som Sveriges Kommuner och Landsting har definierat 

(www.skl.se) ser vi att det positiva sambandet, mellan andelen vin av den totala 

mängden såld alkohol och genomsnittlig utbildningsnivå, slår igenom i 6 av de 9 

kommungrupperna (bil. 5). Bland de varuproducerande kommunerna, grupp 6, är 

förändringen av vinandelen, med avseende på genomsnittlig utbildningslängd, lika 

stor som den ovan redovisade förändringen i hela landet 1998, och något större än 

förändringen i hela landet 2007. Samma förhållande gäller för gruppen övriga 

kommuner med 12 500 – 25 000 invånare, grupp 8, 2007, men där är den förklarade 

variansen 25 %, vilket är relativt lågt. Inom kommungrupperna storstäder över 200 

000 invånare, grupp 1, glesbygdskommuner, grupp 5, och övriga kommuner som har 

mindre än 12 500 invånare, grupp 9, fann vi inget signifikant samband mellan 

vinandel och genomsnittlig utbildningsnivå. Inom övriga kommungrupper likar 

sambandet det redovisade för hela landet, men det kulturella kapitalets påverkan är 

här lägre. Sammantaget implicerar detta att vårt teoretiska resonemang inte är 

applicerbart när man enbart jämför riktigt små kommuner eller glesbygdskommuner 

med varandra.  

 

5.1.1.2 Förändring över tid 

Vi kan se att både effekten av den genomsnittliga utbildningsnivån på andelen vin av 

total mängd såld alkohol, och förklaringsvärdet minskar från 1989 till 2007, när hela 

landets kommuner jämförs med varandra. Med andra ord var mängden kulturellt 

kapital mer betydelsefull för smaken för vin inom kommunfälten 1989 än 2007, vilket 

ligger i linje med vår femte hypotes, baserad på vår fjärde frågeställning, om att 

globaliseringen med dess konsekvenser av successivt förändrad smak slagit igenom 

mer 2007 än 1998.  
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När analysen bryts ned i våra valda kommungrupper ser vi dock att denna 

mönsterförändring inte alls går igen i alla kommungrupper (bil. 5). I grupp 3, större 

städer med 50 000 – 200 000 invånare, och i grupp 6, varuproducerande kommuner, 

stämmer mönstret med analysen av hela landet. Däremot ser man en motsatt 

förändring i grupperna 2, förortskommuner, och 4, pendlingskommuner. I grupp 7, 

övriga kommuner över 25 00 invånare, och grupp 8, övriga kommuner med 12 500 – 

25 000 invånare uppvisas ett liknande mönster som i förorts- och 

pendlingskommuner, men där är den förklarade variansen mycket låg. Detta innebär 

att vår hypotes om att det kulturella kapitalets inverkan på den gångbara smaken för 

vin inom kommunfälten har minskat som en konsekvens av en ökad globalisering, 

visserligen är applicerbar på landet som helhet, men när kommunfälten delas in i 

mindre grupperingar gäller denna förutsättning enbart inom kommungrupperna större 

kommuner och varuproducerande kommuner.  

 

5.1.2 Spritdrycker 

I vår andra frågeställning undrar vi hur andelen sprit av den totala mängden såld 

alkohol påverkas av mängden kulturellt kapital, och i hypotes 2 antar vi att det finns 

ett negativt samband mellan andelen sprit och mängden kulturellt kapital. 

 

 

Vi har gjort en regressionsanalys av variablerna andel sprit av total alkohol 1998 och 

genomsnittlig utbildningsnivå 1998. Vi kan konstatera att ett tydligt samband finns 

som också är signifikant. Motsvarande analys har gjorts för året 2007, och även där 

finns ett signifikant samband (bil.4). Sambanden illustreras i figurerna 4 och 5. 
 

Figur 4      Figur 5 
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Sambandet för 1998 är negativt vilket innebär att andelen sprit är lägre i de kommuner 

där den genomsnittliga utbildningsnivån är hög, än i de kommuner där den 

genomsnittliga utbildningsnivån är låg. Enligt vår operationalisering kan vi uttrycka 

detta som att andelen sprit av den totala mängden såld alkohol är lägre i kommuner 

med högt kulturellt kapital än i kommuner med lägre kulturellt kapital, vilket ligger i 

linje med hypotes 2. I figur 4 ser vi att Pajalas spritandel är drygt 50 % av den totala 

mängden såld alkohol, och den genomsnittliga utbildningsnivån är drygt 10 år. 

Danderyd och Täby, men riktigt höga utbildningsnivåer, har en spritandel på drygt 20 

% av mängden totalt såld alkohol.  

 

För varje års skillnad i genomsnittlig utbildningslängd minskar andelen sprit med 7,4 

% -enheter. En kommun med den genomsnittliga utbildningslängden 11 år 

konsumerar alltså 0,074 lägre andel sprit än en kommun med 10 års genomsnittlig 

utbildningslängd. 56,8 % av variansen kan förklaras med avseende på utbildnings-

nivån. Detta indikerar också att sambandet är ganska starkt.  

 

Motsvarande regressionsanalys för 2007 ger att en kommun med den genomsnittliga 

utbildningslängden 13 år köper 0,041 andelar mindre sprit än en kommun där den 

genomsnittliga utbildningslängden är 12 år, en skillnad på drygt 4 % -enheter (bil. 4). 

Den förklarade variansen är 0,455 vilket är lägre 2007 än 1998, men fortfarande 

tillräckligt hög för at vi ska anse att faktorn utbildningsnivå, eller kulturellt kapital, är 

relevant. Dessa resultat ligger i linje med våra hypoteser 

 

5.1.3 Öl 

Vi har inte ställt upp någon hypotes om hur ölandelen varierar mellan kommunerna 

eftersom vi inte funnit någon relevant teoretisk ram för detta resonemang, men i 

relation till andelen vin och sprit kan det ändå vara intressant att se hur smaken för öl 

varierar mellan kommunfälten med avseende på mängden kulturellt kapital. Vi har 

gjort en regressionsanalys av variablerna andel öl av total mängd alkohol 1998 och 

genomsnittlig utbildningsnivå 1998, och funnit ett signifikant samband (bil. 4). 

Motsvarande analys för 2007 visar också på ett signifikant samband. Sambanden 

illustreras i figur 6 och 7. 
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  Figur 6      Figur 7 

 
 

Som vi kan se i punktdiagrammen är sambanden negativa, vilket innebär att andelen 

öl av den totala mängden såld alkohol är lägre i kommuner med högt kulturellt 

kapital, än i kommuner med lågt kulturellt kapital. Förändringen i andelen öl av den 

totala mängden såld alkohol 1998 är -2,5 % -andelar för varje års längre genomsnittlig 

utbildning. Den förklarade variansen är 9,8 % vilket är mycket lågt. 2007 är 

förändringen -5,4 % -andelar för varje års genomsnittlig utbildning, och den 

förklarade variansen är 24,2 % vilket är betydligt högre än för 1998. Detta innebär att 

mängden kulturellt kapital påverkar andelen öl av den totala mängden såld alkohol 

negativt, men att det kulturella kapitalet står för en ganska liten del av förklaringen till 

skillnaden. Smaken för öl påverkas i hög grad av något annat än mängden kulturellt 

kapital inom kommunfälten, men det kulturella kapitalet har fått en ökad 

förklaringsgrad och effekt 2007 jämfört med 1998.  

 

5.2 Ekonomiskt kapital 
5.2.1 Vin 

I vår tredje hypotes, baserad på vår tredje frågeställning, antar vi att mängden 

ekonomiskt kapital påverkar andelen vin av den totala mängden såld alkohol, på så 

sätt att andelen vin är högre i kommuner med högt ekonomiskt kapital än i kommuner 

med lågt ekonomiskt kapital. Med andra ord antar vi att mängden ekonomiskt kapital 

påverkar smaken positivt för vin, i relation till andra alkoholvarugrupper. 

 

Vi har gjort en regressionsanalys av variablerna andel vin av total mängd alkohol 

1998 och medianårsinkomsten, angiven i tusentals kronor/år. Motsvarande analys har 
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gjorts för 2007, och i båda fallen fann vi signifikanta samband (bil.6). Sambanden 

illustreras i figur 8 och 9. 

 
  Figur 8      Figur 9    

 
 

Regressionsanalyser ger att andelen vin ökar med 4 % -enheter för en ökning av 

medianinkomster med 10 000 kr/år 1998. Regressionskoefficienten är 0,004, och 

eftersom 1000 kronors skillnad i medianårsinkomst inte är så stor har vi räknat om 

värdet. Andelen förklarad varians är 0,255, vilket indikerar att det ekonomiska 

kapitalet har en mindre betydelse för andelen vin av total mängd alkohol, än vad det 

kulturella kapitalet har, jämför med figur 2. 2007 är effekten av skillnaden i 

medianinkomst 0,02 andelars ökning för en ökning av medianinkomsten med 10 000 

kr/år. Den förklarade variansen är 0,333, vilket är högre än för 1998, men det 

indikerar ändå ett svagare samband än för det kulturella kapitalet, jämför med figur 3. 

 

5.2.1.1 Hög och låg medianinkomst 

Som vi kan se i figur 7 och 8 är spridningen betydligt större för kommunerna med 

lägre medianårsinkomster än för de med högre medianinkomster. Därför har vi också 

delat upp kommunerna i två grupper med avseende på medianårsinkomstens storlek. 

1998 valde vi brytpunkten 160 000 kronor/år och 2007 valde vi 230 000 kr som 

brytpunkt. Vi har gjort regressionsanalyser på dessa grupper var för sig, och fann 

signifikanta samband i båda grupperna för både 1998 och 2007 (bil. 6). För 

kommuner med medianinkomst under 160 000 kronor/år var medianinkomstens effekt 

en ökning med 0,02 andelar vin för en ökning av medianinkomsten med 10 000 

kronor/år. Den förklarade variansen är dock mycket låg, 0,036, vilket indikerar ett 
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mycket svagt samband. För kommuner med medianinkomst över 160 000 kronor/år 

var motsvarande effekt en ökning med 0,06 andelar vin, och den förklarade variansen 

är betydligt högre, 0,314, vilket också är högre än när vi jämförde alla kommuner med 

varandra (Figur 8). Motsvarande analys för 2007 gav att förändringen av andelen vin 

var 0,02 för kommuner med lägre medianinkomst än 230 000 kr, och 0,03 för 

kommuner med högre medianinkomst. Den förklarade variansen för den senare 

gruppen är 0,393, vilket även det är högre än vid jämförelsen av alla kommuner 

(Figur 9), men för kommunerna med lägre medianinkomster var den bara 0,083.  

 

Denna uppdelning indikerar att i kommuner med högre medianinkomster har det 

ekonomiska kapitalet en ganska tydlig effekt på smaken för vin inom kommunfälten, 

men i kommuner med lägre medianinkomster är sambandet mellan mängden 

ekonomiskt kapital och smaken för vin ganska svagt, även om det visar på ett positivt 

samband även där. Jämför vi detta med det kulturella kapitalet så ser vi att 

spridningen där är jämnare fördelad, och att det kulturella kapitalets effekt på andelen 

vin är ungefär lika stark för kommuner med stor som liten mängd kulturellt kapital, 

(Figur 2 och 3).  

 

5.2.1.2 Inkomstspridning 

Medianinkomsten är ett centralmått på inkomsten i varje kommun, och den säger 

ingenting om inkomstspridningen inom kommunerna. Eftersom vi valt att se 

kommunerna som fält, där olika grupper av kommuninvånare intar olika sociala 

positioner baserat på mängden mobiliserbart kapital, tyckte vi att det skulle vara 

intressant att se om skillnader i inkomstspridning skulle påverka smaken för vin. När 

kommuninvånarnas inkomster rangordnas enligt storlek, kan man dela upp 

inkomsterna i percentiler. Den 10:e percentilen betecknar att 10 % av invånarna har 

inkomster lägre än denna, och den 90:e percentilen att 10 % har inkomster som är 

högre än denna. Om den 90:e percentilen visar en hög inkomst kan man se att en 

större andel av befolkningen har höga inkomster än i en kommun där den 90:e 

percentilen är låg. Vi kan alltså anta att i kommuner där den 90:e percentilen är hög är 

den dominerande gruppen i kommunfältet stor och har en stor mängd ekonomiskt 

kapital, och bör därför ha större inflytande över den gångbara smaken för vin.  
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Därför har vi även gjort regressionsanalyser av variablerna andel vin av total mängd 

såld alkohol 2007 och den 90:e percentilens årsinkomst, mätta i tusental kronor/år. 

Variabeln 90:e percentilen delade vi upp i två grupper med brytpunkt 400 000 

kronor/år. Samtliga tre samband är signifikanta, men de ser olika ut (bil. 6). För 

kommuner med 90:e percentilen under 400 000 kronor ökar andelen vin med 0,02 vid 

en ökning av 90:e percentilen med 10 000 kronor/år. Den förklarade variansen är 

0,289. Motsvarande ökning för kommuner med 90:e percentilen över 400 000 kronor 

är 0,01, vilket är mindre, och den förklarade variansen är låg, 0,17. Även om dessa 

samband är ganska svaga konstaterar vi ändå att de ligger i linje med vårt resonemang 

om att en stor dominerande grupp med stor mängd ekonomiskt kapital, har ett större 

inflytande över smaken för vin inom kommunfälten, än om den dominerande gruppen 

är mindre och har en mindre mängd ekonomiskt kapital.  

   

5.2.1.3 Kommungrupper 

Vi har även gjort regressionsanalyser av andelen vin av total mängd såld alkohol, med 

avseende på skillnader i medianårsinkomst, uppdelat i kommungrupper (bil. 5). 1998 

finns bara signifikant samband i kommungrupp 2, förortskommuner, där andelen vin 

stiger med 0,02 för en ökning av medianinkomsten mede 10 000 kr/år. Den förklarade 

variansen är 0,335 vilket indikerar ett starkare samband än när alla kommuner i landet 

jämförs med varandra (Figur 8). 2007 påvisas signifikanta samband för förorts-

kommunerna, grupp 2, med en ökning med 0,03 andelar vin, och pendlings-

kommunerna, grupp 4, med en ökning med 0,02 andelar vin för en ökning av 

medianinkomst med 10 000 kr/år. Den förklarade variansen mellan 

förortskommunerna är 0,587 vilket är mycket högt, men mellan pendlings-

kommunerna är den mycket låg, 0,138.   

 

Sammantaget indikerar detta att det ekonomiska kapitalets påverkan på smaken för 

vin inom kommunfälten, inte är lika påtaglig som effekten av det kulturella kapitalet, 

med undantag för sambandet mellan förortskommunerna. Effekten, och 

förklaringsgraden, är högre för skillnaden i smak för vin för kommuner med högre 

medianinkomster.    
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5.2.1.4 Förändring över tid 

Vi hade också en hypotes om att mängden ekonomiskt kapital skulle ha mindre 

betydelse för variationen av andelen vin av total mängd såld alkohol 2007 än 1998, 

vilket analyserna också visade. Detta gällde för medianinkomsten när den 

analyserades i sin helhet, men i ännu högre grad för de kommunerna med högst 

medianinkomst. Detta ligger i linje med vårt resonemang om att globaliseringens 

påverkan på smaken för vin dämpar effekten av mängden ekonomiskt kapital, enligt 

hypotes 7 härledd av vår fjärde frågeställning. 

 

5.2.2 Sprit och öl 

Vi har ingen hypotes om hur andelen sprit eller öl varierar med avseende på mängden 

ekonomiskt kapital, men i relation till andelen vin ät det ändå intressant att undersöka 

denna variation. 

 

Vid en regressionsanalys fann vi att det finns ett negativt samband för andelen sprit av 

total mängd såld alkohol, för både 1998 och 2007 (bil. 6), vilket illustreras i figur 10 

och 11. 

 
  Figur 10      Figur 11 

 
 

Andelen sprit minskar med 0,03 vid en ökning av medianårsinkomst med 10 000 

kronor/år 1998, och med 0,01 andelar 2007. Den förklarade variansen är 0,341 

respektive 0,388. Mängden ekonomiskt kapital tycks ha en negativ effekt på smaken 

för sprit, eller för viljan att behålla den gamla sprittraditionen. I Figur 10 ser vi att 

sprittraditionen fortfarande är ganska stark i Högsby och Pajala, vilka är kommuner 
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med lågt ekonomiskt kapital, med deras spritandel på ca. 50 % av total mängd såld 

alkohol 1998, men i Danderyd och Lidingö med högt ekonomiskt kapital har 

traditionen tappat fäste, vilket visas med deras låga spritandel runt 20 %. Även för 

andelen sprit minskar effekten av mängden ekonomiskt kapital från 1989 till 2007, 

vilket indikerar att den ökade globaliseringen dämpar denna effekt. 

 

På motsvarande sätt som när vi analyserade det kulturella kapitalets effekt på smaken 

för sprit i de olika kommungrupperna, kan vi se att skillnaderna i mängden 

ekonomiskt kapital endast visade upp ett samband med andelen sprit bland 

förortskommuner, grupp 2, och pendlingskommuner, grupp 4 (bil. 5). 

 

Sambandet mellan andelen öl av total mängd såld alkohol 2007 och median-

årsinkomst, illustreras i figur 13. 1998 fanns inget signifikant samband, figur 12. 

  
Figur 12      Figur 13 

 
 

Sambandet för 2007 är negativt och visar på en minskning av andelen öl med 0,01 vid 

en ökning av medianårsinkomst med 10 000 kronor. Den förklarade variansen är 

ganska låg, 0,242, men sambandet visar dock att smaken för öl påverkas negativt av 

en ökande mängd ekonomiskt kapital 2007 (bil. 6). Den ökande globaliseringens 

effekter verkar vara att det ekonomiska kapitalet får en ökad inverkan på smaken för 

öl, vilket vi kan jämföra med det kulturella kapitalets effekter, (Figur 6 och 7). Till 

skillnad från de övriga sambanden vi analyserat tycks förklaringsgraden här öka över 

tid, istället för att minska.  
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5.3 Globalisering  
5.3.1 Storstäder 

I vår tredje frågeställning vill vi ta reda på hur sambandet ser ut mellan de olika 

kommunernas avstånd till en storstad, och andelen vin i förhållande till den totala 

mängden såld alkohol. I hypotes 4 antar vi att andelen vin av total mängd såld alkohol 

är högre i storstäderna och kommuner i direkt anslutning till dessa, än i övriga 

kommuner i landet. I vår fjärde frågeställning vill vi också ta reda på hur detta 

samband förändras mellan åren 1998 och 2007, och i hypotes 8 antar vi att det 

geografiska läget har mindre betydelse 2007 för andelen vin än 1998.  

 

Vid regressionsanalyser av variablerna andel vin av total mängd såld alkohol 1998 

respektive 2007 och den dikotoma variabeln kommuner utanför Öresunds- och 

Stockholmsregionerna, fann vi signifikanta negativa samband (bil. 7). I Kommuner 

utanför de båda storstadsregionerna säljs det i genomsnitt 13,1 % -enheter mindre vin 

av total mängd alkohol, än inom dessa regioner. 2007 är motsvarande skillnad 10,5 % 

-enheter. Detta indikerar att de internationella fälten, som i högre grad bildas med 

aktörer och grupper och aktörer från storstäderna, har påverkat den gångbara smaken 

för vin positivt i kommunfälten inom storstadsregionerna. Sambandet indikerar också 

att den ökade globaliseringen har inneburit att dessa internationella fält även bildas 

med aktörer och grupper av aktörer i övriga Sverige, utanför storstäderna, i högre grad 

2007 än 1998. Detta ligger i linje med våra hypoteser. 

 

När man beaktar Bourdieus teori om att närheten till en storstad med ett stort utbud av 

kulturella arenor, skulle påverka smaken för legitim kultur, i vårt fall vin, bör man 

förutom Stockholm räkna in även Malmö och Göteborg bland storstäderna, där 

Malmö ligger inom Öresundsregionen. För att undersöka hur närheten till ett kulturellt 

centrum påverkar smaken för vin i kommunfälten, har vi även delat in kommunerna 

utanför dessa tre regioner i två grupper, med avseende på kommunens storlek (bil. 2). 

Avsikten med denna indelning är att vi antar att kommunens kulturella arena i form av 

tillgång till teater, bibliotek, biograf m.m. till stor del bestäms av hur stor kommunen 

är.  
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En multipel regressionsanalys mellan variabeln andel vin av total mängd alkohol, och 

dummyvariablerna som avser regionstillhörighet samt för övriga kommuner 

kommunstorlek, visar att kommuner i Stockholmsregionen har i genomsnitt en högre 

andel vin än samtliga andra grupperingar 1998 (bil. 7). Kommuner i Göteborgs-

regionen har 6,3 % -enheter lägre andel, i Öresundsregionen 6,4 % -enheter lägre, 

övriga kommuner med invånarantal över 12 500 har 14,5 % -enheter lägre och övriga 

kommuner med invånarantal under 12 500 har 20,5 % -enheter lägre andelar vin än i 

Stockholmsregionen. För 2007 är motsvarande siffror 3,6 % -enheter lägre i 

Öresundsregionen, 10,5 % -enheter lägre i övriga större kommuner och 15,9 % -

enheter lägre andel vin i övriga mindre kommuner än i Stockholmsregionen (bil. 7). 

För Göteborgsregionen var inte skillnaden i vinandel mot Stockholmsregionen 

signifikant 2007. Sammantaget visar detta att smaken för vin är mer gångbar i 

kommunfälten i Stockholmsregionen än i övriga storstadsregioner, och att smaken för 

vin är minst gångbar i kommunfälten med minst antal kommuninvånare utanför 

storstadsregionerna, där man även kan anta att utbudet av kulturella arenor är lägre än 

i övriga landet. Denna skillnad har också minskat från 1998 till 2007, vilket ligger i 

linje med våra hypoteser. 

 

5.4 Övriga resultat 
Inspirerade av Bourdieus indelning av olika yrkeskategorier med avseende på 

mängden kulturellt och ekonomiskt kapital (Bourdieu, 2007), har vi undersökt smaken 

för vin med avseende på hur stor andel av kommuninvånarna som är sysselsatta inom 

olika näringsgrenar 2007. Sambanden vi fann var signifikanta, men för andelen 

sysselsatta med fiske, jord- och skogsbruk samt inom den offentliga tjänstesektorn var 

den förklarade variansen så låg att vi inte vågar dra några slutsatser av dem. Andelen 

vin av totalt såld alkohol ökar med 4 % -enheter för 10 % ökning av andelen 

sysselsatta inom privat tjänstesektor, och den minskar med 5 % -enheter för 10 % 

ökning av andelen sysselsatta inom tillverkningsindustrin (bil. 8). Detta ligger i linje 

med våra hypoteser om att ökande mängd kulturellt och ekonomiskt kapital ger en 

ökad smak för vin inom kommunfälten, om man applicerar de olika näringsgrenarna i 

Bourdieus grafiska indelning av yrkeskategorier och kapitalmängd (Figur 1). 

Variablerna för olika näringsgrenar är dock ganska grovt indelade där flera olika 

yrkeskategorier ingår inom varje näringsgren, t.ex. både banktjänstemän och 
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affärsbiträden inom näringsgren privat servicesektor. Därför drar vi inga höga växlar 

på dessa samband, men de är ändå förvånansvärt tydliga och signifikanta, och stödjer 

våra hypoteser. 

 

Vi har även undersökt hur faktorn förvärvsarbetsgrad påverkar dryckesmönstret i 

kommunfälten utan att finna något signifikant samband (bil. 9). Däremot fann vi ett 

mycket svagt negativt samband mellan den totala mängden såld alkohol, omräknat i 

liter ren alkohol/år, och förvärvsarbetsgraden, men det var så svagt, förklarad varians 

3,4 %, att vi inte vågar dra några slutsatser. Diagrammet över den totala alkohol-

konsumtionen kan dock ändå vara av intresse för läsaren, inte minst med tanke på att 

den totala mängden såld alkohol varierar mellan 1,92 liter/år i Svallöv och 11,1 

liter/år i Dorotea, och då är ändå extremvärdena borttagna, se metodavsnitt och (bil. 

3). 

 

5.5 Jämförelser mellan olika faktorer 
I metodavsnittet beskrev vi den räta linjens ekvation som y=a+bx, där den beroende 

variabeln y motsvarar dryckesmönstret, eller andelen vin av total mängd såld alkohol, 

och den oberoende variabeln x till exempel motsvarar mängden kulturellt kapital. 

Våra frågeställningar och hypoteser bygger på att vi undersöker flera olika faktorers 

påverkan på dryckesmönstret, med avseende på fördelningen mellan olika 

alkoholvarugrupper, och hur detta mönster varierar mellan olika kommuner. I detta 

fall motsvarar det en funktion för y som är betydligt mer komplex: 

 

Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5 + … etc. 

 

Y motsvarar här fortfarande dryckesmönstret, och x1, x2, x3 etc. är de olika faktorerna 

vi valt att analysera. Ekvationen, och därmed våra hypoteser, skulle kunna illustreras 

grafiskt enligt följande modell i figur 14. 
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Figur 14 

 

 X1= … 

 

X2= Kulturellt kapital 

 

 X3= Ekonomiskt kapital    Y= Dryckesmönster 

 

 X4= Närhet till storstad 

 

 X5= … 

 

 

X1 och X5 är i figuren odefinierade, vilket illustrerar att vi antar att fler faktorer än de 

vi valt att ställa upp hypoteser för har påverkan på dryckesmönstret. Vissa av dessa 

faktorer har vi undersökt, till exempel förvärvsarbetsgrad, och andra faktorer är 

obekanta för oss. Faktorerna har olika stark effekt på dryckesmönstret, och vissa av 

dem kanske inte alls är relevanta eftersom de kan bero av varandra, s.k. 

mellanliggande variabler. 

 

Efter att ha gjort alla analyser var för sig måste vi också kontrollera dem mot varandra 

för att kunna dra några slutsatser av vilka faktorer som verkligen har effekt på 

skillnaden i dryckesmönster mellan kommunerna. Efter att successivt ha provat 

samtliga variabler vi undersökt tillsammans i multipel regressionsanalys, visar det sig 

att många av de samband vi sett vid bivariata analyser, inte längre finns kvar (bil. 10). 

Stabila samband kvarstår mellan andelen vin respektive sprit av total mängd såld 

alkohol, och variabeln genomsnittlig utbildningslängd samt variabeln utanför 

Stockholms- och Öresundsregionen. Regionvariabeln kan även bytas ut mot de olika 

grupperingarna utifrån Stockholms-, Malmö- och Göteborgsregionen samt större och 

mindre övriga kommuner. Variablerna för medianinkomst, P90 eller medianinkomst 

hög och låg ger ej längre signifikanta samband, och i vissa fall uppstår 

multikolliniaritet, vilket indikerar att variablerna samvarierar för mycket med andra 

variabler. Istället gör vi nya dummyvariabler, genom att dela upp medianinkomsten i 

4 grupperingar, enligt kvartilerna vid en rangordning av medianinkomsterna (bil. 10). 
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När denna uppdelning är gjord finner vi att sambandet för andelen vin av total mängd 

såld alkohol, och skillnaden i medianinkomst mellan den lägsta kvartilen och den 

högsta kvartilen, kvarstår vid en multipel regressionsanalys, tillsammans med 

genomsnittlig utbildningsnivå och kommuner utanför Stockholms- och Öresunds-

regionen. Inget annat samband är signifikant, när de olika faktorerna jämförs med 

varandra. 

 

Detta innebär att det kulturella kapitalet samt kommunernas geografiska läge i 

förhållande till en världsstad, har stor betydelse för den gångbara smaken för vin i 

kommunfälten, och att det ekonomiska kapitalet enbart har en liten betydelse 2007, 

där skillnaden består i kommuner med högst respektive lägst ekonomiskt kapital, och 

ingen betydelse alls 1998. Övriga undersökta faktorer har en ringa eller icke påvisbar 

effekt på fördelningen mellan alkoholvarugrupperna mellan kommunerna. 

 

Det kulturella kapitalet har störst effekt på dryckesmönstret, där vinandelen ökar med 

8,2 % -enheter för varje års ökad genomsnittlig utbildningsnivå 1998, och 

motsvarande ökning är 6,7 % -enheter för 2007. Det geografiska läget i förhållande 

till en världsstad påverkar dryckesmönstret något mindre, eftersom kommuner utanför 

Stockholms- och Öresundsregionen har 7,5 % -enheters lägre vinandel än kommuner i 

dessa regioner 1998 och 6,8 % -enheter lägre 2007. För 2007 är visserligen 

regressionskoefficienten högre för det geografiska läget än för utbildningsnivån, men 

utbildningsnivån varierar mellan flera steg på års-skalan, och det geografiska läget har 

bara två steg, antingen innanför regionerna eller inte. I den mån det ekonomiska 

kapitalet kan anses ha någon effekt på dryckesmönstret 2007, är den lägre än de båda 

övriga faktorerna. Den största skillnaden i andelen vin av total mängd alkohol finns 

mellan den fjärdedel kommuner med de högsta medianinkomsterna, och den fjärde-

delen med lägsta medianinkomsterna. Denna skillnad är 2,3 % -enheter (bil. 10). 
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6 Slutsats 
 

Vi anser att våra frågeställningar om hur sambanden ser ut, kan besvaras genom att 

förkasta eller bekräfta våra hypoteser. 

 

Vi fann att mängden kulturellt kapital inom kommunfälten påverkar den gångbara 

smaken för vin, på så sätt att ju högre kulturellt kapital det finns i kommunen, desto 

högre andel vin av total mängd såld alkohol. Detta bekräftar hypotes 1. Vi fann också 

att det kulturella kapitalets påverkan på smaken för vin i kommunfälten minskade från 

år 1989 och 2007, vilket bekräftar hypotes 5. 

 

Vi fann att mängden kulturellt kapital inom kommunfälten påverkar den gångbara 

smaken för sprit, på så sätt att ju högre kulturellt kapital det finns i kommunen, desto 

lägre andel sprit av total mängd såld alkohol. Detta bekräftar hypotes 2. Vi fann också 

att det kulturella kapitalets påverkan på smaken för sprit i kommunfälten minskade 

från år 1989 och 2007, vilket bekräftar hypotes 6. 

 

Vi fann att närheten till globaliseringens nav, världsstäderna, påverkade smaken för 

vin inom kommunfälten, på så sätt att ju närmare storstad (Stockholm och 

Köpenhamn) kommunen ligger, desto högre andel vin av total mängd såld alkohol, 

vilket bekräftar hypotes 4. Vi fann också att det geografiska läget i förhållande till 

storstäderna hade mer betydelse 1998 än 2007, för försäljningsandelen av vin av total 

mängd såld alkohol, vilket bekräftar hypotes 8. 

 

Vi fann visserligen att det ekonomiska kapitalet hade en effekt på smaken för vin 

inom kommunfälten, men när denna faktor jämfördes med andra faktorer förlorade 

den i betydelse, och blev till stora delar inte alls signifikant, i synnerhet för 1998. 

Detta innebär att vi inte kan bekräfta hypotes 3, men vi kan heller inte förkasta den. 

Vid jämförelsen mellan olika faktorer fann vi ett visst samband mellan andelen vin 

och ekonomiskt kapital 2007, i skillnaden mellan kommunerna med högsta och lägsta 

ekonomiska kapitalet, men inte 1998, vilket innebär att hypotes 7 kan förkastas. 
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7 Diskussion 
 

7.1Egna reflektioner 
Det var mycket intressant att se att vissa samband var så starka och tydliga samt att de 

bekräftade våra hypoteser. Särskilt tydligt var sambandet mellan andelen vin och 

genomsnittlig utbildningsnivå, vilket även stämmer bra överens med vår tolkning av 

Bourdieus teori om hur den gångbara smaken präglas av det kulturella kapitalet. 

 

I teoriavsnittet noterade vi att både Bourdieu och Giddens hävdar att livsstilen eller 

smaken präglas av både ekonomiskt och kulturellt kapital, men Bourdieu betonar det 

kulturella kapitalets betydelse mer än Giddens, som främst framhåller det ekonomiska 

kapitalets betydelse. Inspirerad av Bourdieus grafiska illustrationer av kulturellt och 

ekonomiskt kapital har vi gjort ett korsdiagram där sambanden mellan andelen vin 

och ekonomiskt respektive kulturellt kapital illustreras (bil. 11). De röda kommunerna 

illustrerar de 16 högsta andelarna vin, och de blå kommunerna de 16 lägsta andelarna 

vin. I diagrammet framgår tydligt att de båda kapitalslagen till stor del sammanfaller, 

men inte alls fullständigt. I den mån det är stora skillnader i mängden kulturellt 

respektive ekonomiskt kapital ser vi att de kommunerna med högt kulturellt kapital 

och lägre ekonomiskt kapital har en högre andel vin än de kommunerna med högt 

ekonomiskt kapital och lägre kulturellt kapital. Detta indikerar att Bourdieus tonvikt 

på det kulturella kapitalet är mer relevant i vårt fall än Giddens betoning på det 

ekonomiska kapitalet. Den multipla regressionsanalysen stärker även detta 

resonemang. 

 

När vi jämför variablerna för utbildningsnivå och medianinkomst, och även det 

geografiska läget i förhållande till storstäder, finner vi en viss samstämmighet, men 

flera exempel visar på att de inte helt beror av varandra, t.ex. Lund, Malmö, Gnosjö, 

Nykvarn, Håbo och Simrishamn m.fl. (bil. 11). I samband med de multipla 

regressionsanalyserna undersökte vi även multikollineariteten, VIF-värdena i (bil. 10), 

och fann att samvariationen inte var för stor för att dessa variabler skulle kunna 

analyseras var för sig. Däremot kan vi ana att det kulturella kapitalet till viss del är en 

bakomliggande variabel för samtliga övriga analyserade faktorer (Figur 15), men att 

de ändå har varit värda att analysera. 
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Figur 15 

 

  Huvudsaklig näringsgren 

 

Ekonomiskt kapital 
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Det streckade pilarna visar på samband som inte helt kunnat bekräftas i vår studie, 

och för antaganden i vårt eget resonemang. Den tomma rutan illustrerar att det säkert 

finns andra faktorer än de vi analyserat som påverkar dryckesmönstret, och 

frågetecknen visar att även dessa okända faktorer i sin tur kanske beror av det 

kulturella kapitalet, eller av något annat. 

 

Vi hade inga hypoteser om vilka faktorer som påverkar andelen öl av total mängd 

alkohol, men vi blev ändå överraskade av de resultat vi fann. 1998 kunde vi inte 

påvisa något samband alls mellan ekonomiskt kapital och ölandel, men 2007 hade den 

faktorn plötsligt en negativ betydelse, vilket strider mot trenden i våra hypoteser att de 

undersökta faktorernas effekter minskar över tid. Vi har inget teoretiskt belägg för att 

tolka detta samband, och vi vet inte om detta är en ny trend eller en tillfällig variation. 

 

Det är viktigt att påpeka att vi genom denna undersökning inte drar några som helst 

slutsatser om variationen av dryckesmönster mellan olika länder i Europa, med 

avseende på kulturellt och ekonomiskt kapital eller det geografiska läget. Till skillnad 

från variationen inom Sverige där helt jämförbara omständigheter avseende 

tillgänglighet, prissättning m.m., gäller mellan kommunerna (se avsnitt 2.2), präglas 

Europas länder av olika alkoholkultur, politik, prissättning och historiska traditioner 

(Simpura & Karlsson, 2001).   
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7.2 Vidare forskning 
En del statistik vi letade efter visade sig inte vara tillgänglig för oss, och andra 

uppgifter var tillgängliga men hade kostat mer pengar än vad vi hade möjlighet att 

betala, eftersom vi inte hade någon budget för vår kandidatuppsats. Detta medförde att 

vi blev tvungna att avgränsa oss, men i framtida forskning skulle det vara intressant 

att beakta fler faktorer som kan påverka fördelningen mellan olika alkohol-

varugrupper i kommunerna.  

 

En intressant faktor kan vara om andelen hög- respektive låginkomsttagare i varje 

kommun, både 1998 och 2007, kan visa samband med fördelningen av olika 

alkoholvarugrupper. Detta skulle komplettera vår undersökning baserat på 90:e 

percentilerna, men troligen ge mer tyngd åt resonemanget om inkomstspridning. 

 

Det kan även vara intressant att ta del av statistik från Systembolaget där 

alkoholvarugrupperna är mer specificerade. Varugrupperna vin och sprit är ganska 

grova, och innehåller drycker av väldigt spridda prisklasser och karaktärer. Dessutom 

tror vi att vi skulle finna intressanta samband för vilka kommunfält som har en 

gångbar smak för olika vin- och spritdrycker. Vi hade till exempel velat undersöka om 

fördelningen skiljer sig mellan kommunerna för bag-in-box-viner och viner på flaska, 

samt blended- och single malt- whisky. Det skulle också vara intressant att undersöka 

hur smaken för vin påverkades av att konceptet bag-in-box infördes i Sverige 1996, 

med en helt annan målgrupp (www.systembolaget.se 5), då detta innebar att 

vinkonsumtionen ökade (www.can.se 1).  En längre tidsserie samt fördjupad statistik 

baserad på förpackningstyp skulle kunna hjälpa till att besvara denna fråga. 

 

Det skulle också vara intressant att följa utveckling vi funnit över längre tid framåt för 

att se om sambanden mellan kulturellt kapital och närheten till storstäder för 

kommunfältens smak för vin håller i sig, eller försvagas ytterligare som följd av en 

fortsatt globalisering. Särskilt intressant vore det att kunna följa utvecklingen för 

ölsmaken, eftersom vi funnit tendenser till att faktorer som inte påverkade 1998 har 

börjat göra det 2007. 
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  Bilaga  1 

Bortfall och omräkningsmall för utbildningsnivå 
Kommuner utan systembolag 1998 

 
Bjurholm 

Bollebygd 

Gagnef 

Heby 

Härryda 

Lekeberg 

Mullsjö 

Nordanstig 

Robertsfors 

Skinnskatteberg 

Tjörn 

Vaggeryd 

Öckerö 

Östra göinge 

Kommuner utan systembolag 2007 

 
Öckerö 

Tjörn 

Knivsta 

 

Omräkningsmall för genomsnittlig utbildningslängd 

 
Kortare än 9 års förgymnasialutbildning    6 år t.ex. folkskola 

Förgymnasial utbildning grundskola    9 år 

Gymnasieutbildning högst 2 år   11 år 

Gymnasieutbildning högst 3 år   12 år 

Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år 14 år 

Eftergymnasial utbildning minst 3 år   17 år inklusive disputerade m.m.

  



  Bilaga  2 

Karta över Sveriges kommuner med regionindelning 

Skala 1:4 milj. 

 
*Gul Stockholmsregionen 

*Lila Öresundsregionen 

*Grön Göteborgsregionen 

*Ljusblå Övriga större kommuner 

*Vit Övriga mindre kommuner 
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Forts. 

  



  Bilaga 3 

Extremvärden för variabeln omräknat till ren alkohol 
 
 
 
 

  



  Bilaga 4 

Kulturellt kapital i hela landet 
 

B-värdet anger regressionskoefficienten och ett sig-värde på max 0,05 anger att det finns ett 
signifikant samband. För de analyser som påvisar signifikanta samband illustrerar vi detta 
med ett diagram under avsnittet resultat. I dessa diagram kan andelen förklarad varians utläsas 
som R² eller R Sq Linear, och detta värde finns även angivet här i tabellen Model Summary. 
 
 
Vin 
 
Regressionsanalys, för hela landet, mellan genomsnittlig utbildningsnivå i antal år för 1998 
som oberoende variabel och andel vin av total mängd såld alkohol för myndiga 1998 som 
beroende variabel: 
 

 

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) -,707 ,057  -12,326 ,000 1 

Utbildningsnivå genomsnitt 

1998 i år 
,103 ,005 ,756 19,040 ,000 

a. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 1998   

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,756a ,571 ,570 ,057824 

a. Predictors: (Constant), Utbildningsnivå genomsnitt 1998 i år 

 

 

 

 
Regressionsanalys, för hela landet, mellan genomsnittlig utbildningsnivå i antal år för 2007 
som oberoende variabel och andel vin av total mängd såld alkohol för myndiga 2007 som 
beroende variabel: 
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Coefficientsa

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) -,661 ,067  -9,801 ,000 1 

Utbildningsnivå genomsnitt 

2007 i år 
,091 ,006 ,687 15,963 ,000 

a. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 2007   

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,687a ,472 ,470 ,05709 

a. Predictors: (Constant), Utbildningsnivå genomsnitt 2007 i år 

 

 

  



  Bilaga 4 

Öl 
 
Regressionsanalys, för hela landet, mellan genomsnittlig utbildningsnivå i antal år för 1998 
som oberoende variabel och andel öl av total mängd såld alkohol för myndiga 1998 som 
beroende variabel: 
 

 

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) ,499 ,048  10,291 ,000 1 

Utbildningsnivå genomsnitt 

1998 i år 
-,025 ,005 -,314 -5,448 ,000 

a. Dependent Variable: Andel öl av total alkohol för myndiga 1998   

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,314a ,098 ,095 ,048917 

a. Predictors: (Constant), Utbildningsnivå genomsnitt 1998 i år 

 

 
Regressionsanalys, för hela landet, mellan genomsnittlig utbildningsnivå i antal år för 2007 
som oberoende variabel och andel öl av total mängd såld alkohol för myndiga 2007 som 
beroende variabel: 
 

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) ,947 ,067  14,221 ,000 1 

Utbildningsnivå genomsnitt 

2007 i år 
-,054 ,006 -,492 -9,536 ,000 

a. Dependent Variable: Andel öl av total alkohol för myndiga 2007   
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Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,492a ,242 ,239 ,05639 

a. Predictors: (Constant), Utbildningsnivå genomsnitt 2007 i år 

 

Sprit 
 
Regressionsanalys, för hela landet, mellan genomsnittlig utbildningsnivå i antal år för 1998 
som oberoende variabel och andel sprit av total mängd såld alkohol för myndiga 1998 som 
beroende variabel: 
 

 

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 1,131 ,041  27,333 ,000 1 

Utbildningsnivå genomsnitt 

1998 i år 
-,074 ,004 -,754 -18,913 ,000 

a. Dependent Variable: Andel sprit av total alkohol för myndiga 1998   

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,754a ,568 ,566 ,041740 

a. Predictors: (Constant), Utbildningsnivå genomsnitt 1998 i år 

 

 
Regressionsanalys, för hela landet, mellan genomsnittlig utbildningsnivå i antal år för 2007 
som oberoende variabel och andel sprit av total mängd såld alkohol för myndiga 2007 som 
beroende variabel: 
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Coefficientsa

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) ,686 ,031  21,881 ,000 1 

Utbildningsnivå genomsnitt 

2007 i år 
-,041 ,003 -,674 -15,391 ,000 

a. Dependent Variable: Andel sprit av total alkohol för myndiga 2007 polerad   

 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,674a ,455 ,453 ,02646 

a. Predictors: (Constant), Utbildningsnivå genomsnitt 2007 i år 
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Kommungrupper enligt Sveriges kommuner och landstings definition 
 
Kommungrupp 1 Storstäder 
Kommungrupp 2 Förortskommuner 
Kommungrupp 3 Större städer 
Kommungrupp 4 Pendlingskommuner 
Kommungrupp 5 Glesbygdskommuner 
Kommungrupp 6 Varuproducerade kommuner 
Kommungrupp 7 Övriga kommuner över 25 000 invånare 
Kommungrupp 8 Övriga kommuner mellan 12 500 och 25 000 invånare 
Kommungrupp 9  Övriga kommuner mindre än 12 500 invånare 
 
För vidare definition av kommungrupperna se www.skl.se
 
 
B-värdet anger regressionskoefficienten och ett sig-värde på max 0,05 anger att det finns ett 
signifikant samband. För de analyser som påvisar signifikanta samband illustrerar vi detta 
med ett diagram. I detta diagram kan andelen förklarad varians utläsas som R² eller R Sq 
Linear. 
 
 
 
Regressionsanalyser, för varje kommungrupp, mellan genomsnittlig utbildningsnivå i 
antal år för 1998 som oberoende variabel och andel vin av total mängd såld alkohol för 
myndiga 1998 som beroende variabel: 
 
Kommungrupp 1 
 

Coefficientsa,b

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) ,351 ,586  ,600 ,656 1 

Utbildningsnivå genomsnitt 

1998 i år 
,015 ,051 ,277 ,288 ,822 

a. Kommungrupp enligt SKL = 1     

b. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 1998   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.skl.se/
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Kommungrupp 2 
 

Coefficientsa,b

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) -,263 ,096  -2,748 ,010 1 

Utbildningsnivå genomsnitt 

1998 i år 
,067 ,008 ,820 8,115 ,000 

a. Kommungrupp enligt SKL = 2     

b. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 1998   

 
 

 

 
 
Kommungrupp 3 
 
 

Coefficientsa,b

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) -,177 ,176  -1,004 ,325 1 

Utbildningsnivå genomsnitt 

1998 i år 
,055 ,016 ,572 3,491 ,002 

a. Kommungrupp enligt SKL = 3     

b. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 1998   
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Kommungrupp 4 
 
 

Coefficientsa,b

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) -,497 ,263  -1,890 ,067 1 

Utbildningsnivå genomsnitt 

1998 i år 
,084 ,025 ,502 3,381 ,002 

a. Kommungrupp enligt SKL = 4     

b. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 1998   
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Kommungrupp 5 
 
 

Coefficientsa,b

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) ,175 ,337  ,520 ,606 1 

Utbildningsnivå genomsnitt 

1998 i år 
,011 ,033 ,054 ,322 ,749 

a. Kommungrupp enligt SKL = 5     

b. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 1998   
 
 
Kommungrupp 6 

 
 

Coefficientsa,b

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) -,746 ,271  -2,756 ,009 1 

Utbildningsnivå genomsnitt 

1998 i år 
,107 ,027 ,553 3,980 ,000 

a. Kommungrupp enligt SKL = 6     

b. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 1998   
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Kommungrupp 7 
 

 
 

Coefficientsa,b

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) -,183 ,276  -,663 ,512 1 

Utbildningsnivå genomsnitt 

1998 i år 
,055 ,026 ,353 2,138 ,040 

a. Kommungrupp enligt SKL = 7     

b. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 1998   
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Kommungrupp 8 
 

Coefficientsa,b

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) -,383 ,346  -1,107 ,276 1 

Utbildningsnivå genomsnitt 

1998 i år 
,072 ,033 ,348 2,165 ,037 

a. Kommungrupp enligt SKL = 8     

b. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 1998   
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Kommungrupp 9 
 
 

Coefficientsa,b

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) -,456 ,381  -1,198 ,241 1 

Utbildningsnivå genomsnitt 

1998 i år 
,079 ,038 ,374 2,098 ,045 

a. Kommungrupp enligt SKL = 9     

b. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 1998   
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Regressionsanalys, för varje kommungrupp, mellan genomsnittlig utbildningsnivå i 
antal år för 2007 som oberoende variabel och andel vin av total mängd såld alkohol för 
myndiga 2007 som beroende variabel: 
 
 
Kommungrupp 1 
 

Coefficientsa,b

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) ,499 ,633  ,789 ,575 1 

Utbildningsnivå genomsnitt 

2007 i år 
,002 ,049 ,043 ,043 ,973 

a. Kommungrupp enligt SKL = 1     

b. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 2007   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommungrupp 2 
 
 

Coefficientsa,b

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) -,414 ,102  -4,063 ,000 1 

Utbildningsnivå genomsnitt 

2007 i år 
,074 ,008 ,842 9,100 ,000 

a. Kommungrupp enligt SKL = 2     

b. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 2007   
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Kommungrupp 3 
 

Coefficientsa,b

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) ,033 ,172  ,192 ,849 1 

Utbildningsnivå genomsnitt 

2007 i år 
,035 ,014 ,449 2,513 ,019 

a. Kommungrupp enligt SKL = 3     

b. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 2007   
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Kommungrupp 4 
 

Coefficientsa,b

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) -,623 ,281  -2,217 ,033 1 

Utbildningsnivå genomsnitt 

2007 i år 
,089 ,024 ,515 3,706 ,001 

a. Kommungrupp enligt SKL = 4     

b. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 2007   
 

 
 
Kommungrupp 5 
 

 
 

Coefficientsa,b

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) ,707 ,332  2,127 ,040 1 

Utbildningsnivå genomsnitt 

2007 i år 
-,032 ,029 -,178 -1,103 ,277 

a. Kommungrupp enligt SKL = 5     

b. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 2007   
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Kommungrupp 6 
 
 

Coefficientsa,b

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) -,751 ,302  -2,485 ,017 1 

Utbildningsnivå genomsnitt 

2007 i år 
,098 ,027 ,512 3,676 ,001 

a. Kommungrupp enligt SKL = 6     

b. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 2007   
 

 
 
Kommungrupp 7 

 
 

Coefficientsa,b

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) -,366 ,345  -1,060 ,297 1 

Utbildningsnivå genomsnitt 

2007 i år 
,069 ,029 ,385 2,357 ,025 

a. Kommungrupp enligt SKL = 7     

b. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 2007   
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Kommungrupp 8 
 

 
 

Coefficientsa,b

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) -,765 ,414  -1,850 ,073 1 

Utbildningsnivå genomsnitt 

2007 i år 
,101 ,036 ,432 2,833 ,008 

a. Kommungrupp enligt SKL = 8     

b. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 2007   
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Kommungrupp 9 
 
 

Coefficientsa,b

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) -,063 ,443  -,142 ,888 1 

Utbildningsnivå genomsnitt 

2007 i år 
,039 ,039 ,181 ,993 ,329 

a. Kommungrupp enligt SKL = 9     

b. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 2007   

 
Regression, för varje kommungrupp, mellan medianinkomst för 1998 som oberoende 
variabel och andel vin av total mängd såld alkohol för myndiga 1998 som beroende 
variabel: 
 
Kommungrupp 1 
 

Coefficientsa,b

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) ,672 ,335  2,008 ,294 1 

Medianårsinkomst i tusen kr 

1998 
,000 ,002 -,415 -,456 ,728 

a. Kommungrupp enligt SKL = 1     

b. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 1998   
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Kommungrupp 2 
 

Coefficientsa,b

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) ,134 ,095  1,410 ,168 1 

Medianårsinkomst i tusen kr 

1998 
,002 ,001 ,579 4,015 ,000 

a. Kommungrupp enligt SKL = 2     

b. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 1998   

 
 
Kommungrupp 3 
 

Coefficientsa,b

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) ,627 ,198  3,167 ,004 1 

Medianårsinkomst i tusen kr 

1998 
-,001 ,001 -,188 -,955 ,349 

a. Kommungrupp enligt SKL = 3     

b. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 1998   
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Kommungrupp 4 
 
 

Coefficientsa,b

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) ,236 ,154  1,533 ,135 1 

Medianårsinkomst i tusen kr 

1998 
,001 ,001 ,171 1,014 ,318 

a. Kommungrupp enligt SKL = 4     

b. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 1998   
 
 
 
Kommungrupp 5 
 

Coefficientsa,b

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) ,494 ,204  2,423 ,021 1 

Medianårsinkomst i tusen kr 

1998 
-,001 ,001 -,172 -1,034 ,308 

a. Kommungrupp enligt SKL = 5     

b. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 1998   
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Kommungrupp 6 
 
 

Coefficientsa,b

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) ,496 ,133  3,726 ,001 1 

Medianårsinkomst i tusen kr 

1998 
-,001 ,001 -,202 -1,240 ,223 

a. Kommungrupp enligt SKL = 6     

b. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 1998   
 
 
Kommungrupp 7 
 
 

Coefficientsa,b

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) ,223 ,157  1,420 ,165 1 

Medianårsinkomst i tusen kr 

1998 
,001 ,001 ,202 1,165 ,253 

a. Kommungrupp enligt SKL = 7     

b. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 1998   

Kommungrupp 8 
 

Coefficientsa,b

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) ,626 ,216  2,901 ,006 1 

Medianårsinkomst i tusen kr 

1998 
-,002 ,001 -,203 -1,209 ,235 

a. Kommungrupp enligt SKL = 8     

b. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 1998   
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Kommungrupp 9 
 

Coefficientsa,b

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) ,282 ,213  1,324 ,197 1 

Medianårsinkomst i tusen kr 

1998 
,000 ,001 ,055 ,285 ,778 

a. Kommungrupp enligt SKL = 9     

b. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 1998   

 
 
 
 
Regression, för varje kommungrupp, mellan medianinkomst för 2007 som oberoende 
variabel och andel vin av total mängd såld alkohol för myndiga 2007 som beroende 
variabel: 
 
Kommungrupp 1 
 
 

Coefficientsa,b

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) ,508 ,190  2,679 ,227 1 

Medianårsinkomst i tusen kr 

2007 
8,254E-5 ,001 ,094 ,094 ,940 

a. Kommungrupp enligt SKL = 1     

b. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 2007   
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Kommungrupp 2 
 
 

Coefficientsa,b

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) -,106 ,089  -1,194 ,241 1 

Medianårsinkomst i tusen kr 

2007 
,003 ,000 ,766 6,959 ,000 

a. Kommungrupp enligt SKL = 2     

b. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 2007   
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Kommungrupp 3 
 
 

Coefficientsa,b

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) ,790 ,380  2,077 ,048 1 

Medianårsinkomst i tusen kr 

2007 
-,002 ,002 -,169 -,858 ,399 

a. Kommungrupp enligt SKL = 3     

b. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 2007   
 
 
Kommungrupp 4 
 
 

Coefficientsa,b

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) ,026 ,159  ,163 ,872 1 

Medianårsinkomst i tusen kr 

2007 
,002 ,001 ,372 2,469 ,018 

a. Kommungrupp enligt SKL = 4     

b. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 2007   
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Kommungrupp 5 

 
 

Coefficientsa,b

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) ,420 ,169  2,487 ,018 1 

Medianårsinkomst i tusen kr 

2007 
,000 ,001 -,077 -,470 ,641 

a. Kommungrupp enligt SKL = 5     

b. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 2007   

 
Kommungrupp 6 
 
 

Coefficientsa,b

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) ,365 ,181  2,015 ,051 1 

Medianårsinkomst i tusen kr 

2007 
-2,385E-5 ,001 -,005 -,028 ,978 

a. Kommungrupp enligt SKL = 6     

b. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 2007   
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Kommungrupp 7 

 
 

Coefficientsa,b

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) ,140 ,209  ,667 ,509 1 

Medianårsinkomst i tusen kr 

2007 
,001 ,001 ,251 1,470 ,151 

a. Kommungrupp enligt SKL = 7     

b. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 2007   

 
Kommungrupp 8 
 
 

Coefficientsa,b

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) ,580 ,228  2,537 ,016 1 

Medianårsinkomst i tusen kr 

2007 
,000 ,001 -,127 -,760 ,453 

a. Kommungrupp enligt SKL = 8     

b. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 2007   
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Kommungrupp 9 
 
 

Coefficientsa,b

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) ,156 ,289  ,541 ,593 1 

Medianårsinkomst i tusen kr 

2007 
,001 ,001 ,141 ,764 ,451 

a. Kommungrupp enligt SKL = 9     

b. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 2007   
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Ekonomiskt kapital hela landet 
 
B-värdet anger regressionskoefficienten och ett sig-värde på max 0,05 anger att det finns ett 
signifikant samband. För de analyser som påvisar signifikanta samband illustrerar vi detta 
med ett diagram, och vissa av dessa diagram finns redovisade under avsnittet resultat. I dessa 
diagram kan andelen förklarad varians utläsas som R² eller R Sq Linear, och detta värde finns 
även angivet i tabellen Model Summary. 
 
Vin 
 
Regressionsanalys, för hela landet mellan medianinkomst för 1998 som oberoende variabel 
och andel vin av total mängd såld alkohol för myndiga 1998 som beroende variabel: 
 
 

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) -,173 ,058  -3,000 ,003 1 

Medianårsinkomst i tusen kr 

1998 
,004 ,000 ,505 9,655 ,000 

a. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 1998   

 
 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,505a ,255 ,252 ,076218 

a. Predictors: (Constant), Medianårsinkomst i tusen kr 1998 
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Regressionsanalys, för hela landet mellan medianinkomst för 2007 som oberoende variabel 
och andel vin av total mängd såld alkohol för myndiga 2007 som beroende variabel: 
 

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) -,109 ,044  -2,471 ,014 1 

Medianårsinkomst i tusen kr 

2007 
,002 ,000 ,577 11,924 ,000 

a. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 2007   

 
 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,577a ,333 ,331 ,06417 

a. Predictors: (Constant), Medianårsinkomst i tusen kr 2007 

 
 
Regressionsanalys för kommuner med medianinkomst upp till 160 000 per år och andel vin av 
total mängd såld alkohol för myndiga år 1998: 
 

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) ,062 ,105  ,591 ,555 1 

medianårsikomst upp till 160 

1998 i tusen kronor/år 
,002 ,001 ,189 2,909 ,004 

a. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 1998   
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Regressionsanalys för kommuner med medianinkomst över 160 000 per år och andel vin av 
total mängd såld alkohol för myndiga år 1998: 
 
 

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) -,612 ,259  -2,367 ,023 1 

medianårsinkomst över 160 

1998 i tusen kronor/år 
,006 ,002 ,560 4,225 ,000 

a. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 1998   
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Regressionsanalys för kommuner med medianinkomst upp till 230 000 per år och andel vin av 
total mängd såld alkohol för myndiga år 2007: 
 
 

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) ,001 ,085  ,010 ,992 1 

medianårsinkomst upp till 

230 2007 i tusen kronor/år 
,002 ,000 ,288 4,704 ,000 

a. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 2007   
 
 

 
 
Regressionsanalys för kommuner med medianinkomst över 230 000 per år och andel vin av 
total mängd såld alkohol för myndiga år 2007: 
 

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) -,197 ,141  -1,397 ,170 1 

medianårsinkomst över 230 

2007 i tusen kronorår 
,003 ,001 ,627 5,022 ,000 

a. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 2007   
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Regressionsanalys av kommunernas 90:e percentil (P90) avseende förvärvsinkomst, och andel 
vin av total mängd såld alkohol för myndiga 2007: 
 
 

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) -,018 ,027  -,645 ,520 1 

P90 polerad 2007 i tusen 

kronor 
,001 ,000 ,685 15,687 ,000 

a. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 2007   
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Regressionsanalys av kommunernas 90:e percentil (P90) avseende förvärvsinkomst, för 
kommuner med P90 under 400 000 kr/år, och andel vin av total mängd såld alkohol för 
myndiga 2007: 
 

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) -,208 ,062  -3,389 ,001 1 

P90 under 400 i tusen 

kronor/år 
,002 ,000 ,537 9,788 ,000 

a. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 2007   
 

 
Regressionsanalys av kommunernas 90:e percentil (P90) avseende förvärvsinkomst, för 
kommuner med P90 över 400 000 kr/år, och andel vin av total mängd såld alkohol för 
myndiga 2007: 
 

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) ,243 ,092  2,651 ,011 1 

P90 över 400 i tusen 

kronor/år 
,001 ,000 ,412 2,895 ,006 

a. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 2007   
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Sprit 
 
Regressionsanalys, för hela landet mellan medianinkomst för 1998 som oberoende variabel 
och andel sprit av total mängd såld alkohol för myndiga 1998 som beroende variabel: 
 

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) ,813 ,039  20,790 ,000 1 

Medianårsinkomst i tusen kr 

1998 
-,003 ,000 -,584 -11,875 ,000 

a. Dependent Variable: Andel sprit av total alkohol för myndiga 1998   
 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,584a ,341 ,339 ,051539 

a. Predictors: (Constant), Medianårsinkomst i tusen kr 1998 
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Regressionsanalys, för hela landet mellan medianinkomst för 2007 som oberoende variabel 
och andel sprit av total mängd såld alkohol för myndiga 2007 som beroende variabel: 
 
 

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) ,462 ,019  23,957 ,000 1 

Medianårsinkomst i tusen kr 

2007 
-,001 ,000 -,623 -13,425 ,000 

a. Dependent Variable: Andel sprit av total alkohol för myndiga 2007 polerad   

 

 

 
 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,623a ,388 ,386 ,02803 

a. Predictors: (Constant), Medianårsinkomst i tusen kr 2007 

 
 
 
 
Öl 
 
Regressionsanalys, för hela landet mellan medianinkomst för 1998 som oberoende variabel 
och andel öl av total mängd såld alkohol för myndiga 1998 som beroende variabel: 
 

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) ,304 ,039  7,834 ,000 1 

Medianårsinkomst i tusen kr 

1998 
,000 ,000 -,107 -1,780 ,076 

a. Dependent Variable: Andel öl av total alkohol för myndiga 1998   
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Regressionsanalys, för hela landet mellan medianinkomst för 2007 som oberoende variabel 
och andel öl av total mängd såld alkohol för myndiga 2007 som beroende variabel: 
 

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) ,601 ,041  14,654 ,000 1 

Medianårsinkomst i tusen kr 

2007 
-,001 ,000 -,385 -7,048 ,000 

a. Dependent Variable: Andel öl av total alkohol för myndiga 2007   

 
 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,385a ,148 ,145 ,05977 

a. Predictors: (Constant), Medianårsinkomst i tusen kr 2007 
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Regioner 
 
B-värdet anger regressionskoefficienten och ett sig-värde på max 0,05 anger att det finns ett 
signifikant samband. Den förklarade variansen utläses som R² i tabellen Model Summary. För 
dummyvariabeln kommuner utanför Öresunds- och Stockholmsregionen skall b-värdet 
jämföras mot referensvariabeln kommuner i Öresunds- och Stockholmsregionen. 
 
Vin 
 
Regressionsanalys mellan andelen vin av total mängd såld alkohol 1998 och kommuner 
utanför Öresunds- och Stockholmsregionen. Kommuner inom regionerna har värdet 0 och 
övriga kommuner värdet 1: 
 

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) ,487 ,009  51,659 ,000 1 

Kommuner utanför 

Öresunds- och 

Stockholmsregionen är 1 

-,131 ,011 -,601 -12,408 ,000 

a. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 1998   
 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,601a ,361 ,359 ,070575 

a. Predictors: (Constant), Kommuner utanför Öresunds- och 

Stockholmsregionen är 1 
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Regressionsanalys mellan andelen vin av total mängd såld alkohol 2007 och kommuner 
utanför Öresunds- och Stockholmsregionen. Kommuner inom regionerna har värdet 0 och 
övriga kommuner värdet 1: 
 

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) ,498 ,009  57,339 ,000 1 

Kommuner utanför 

Öresunds- och 

Stockholmsregionen är 1 

-,105 ,010 -,540 -10,819 ,000 

a. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 2007   
 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,540a ,291 ,289 ,06615 

a. Predictors: (Constant), Kommuner utanför Öresunds- och 

Stockholmsregionen är 1 
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B-värdet anger regressionskoefficienten för respektive oberoende variabel, och ett sig-värde 
på max 0,05 anger att signifikant samband finns. VIF-värden över 2,5 anger 
multikollinearitet, vilket innebär att variabeln samvarierar för starkt med minst en annan 
variabel i den multipla regressionsanalysen, för att kunna analyseras. De oberoende 
variablerna anges under Model.  
 
För dummyvariablerna kommuner i Göteborgsregionen, kommuner i Öresundsregionen, 
Kommuner med över 12500invånare och kommuner med under 12500 invånare samt 
medianinkomst grupp 2, 3 och 4 skall b-värdet jämföras mot referensvariablerna kommuner i 
Stockholmsregionen respektive medianinkomst grupp 1. 
 
 

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) ,524 ,013  41,828 ,000 

Kommuner i 

Göteborgsregionen är 1 
-,063 ,023 -,134 -2,729 ,007 

Kommuner i 

Öresundsregionen är 1 
-,064 ,017 -,233 -3,858 ,000 

Kommuner med över 12500 

invånare övriga landet 1998 
-,147 ,014 -,824 -10,671 ,000 

1 

Kommuner med under 12500 

invånare övriga landet 1998 
-,205 ,014 -1,102 -14,576 ,000 

a. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 1998   
 
 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,723a ,523 ,516 ,061337 

a. Predictors: (Constant), Kommuner med under 12500 invånare övriga 

landet 1998, Kommuner i Göteborgsregionen är 1, Kommuner i 

Öresundsregionen är 1, Kommuner med över 12500 invånare övriga landet 

1998 
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Coefficientsa

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) ,519 ,012  44,246 ,000 

Kommuner i 

Göteborgsregionen är 1 
-,033 ,021 -,080 -1,538 ,125 

Kommuner i 

Öresundsregionen är 1 
-,036 ,016 -,148 -2,339 ,020 

Kommuner med över 12500 

invånare övriga landet 2007 
-,105 ,013 -,658 -8,121 ,000 

1 

Kommuner med under 12500 

invånare övriga landet 2007 
-,159 ,013 -,975 -12,175 ,000 

a. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 2007   

 

 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,670a ,449 ,441 ,05862 

a. Predictors: (Constant), Kommuner med under 12500 invånare övriga 

landet 2007, Kommuner i Göteborgsregionen är 1, Kommuner i 

Öresundsregionen är 1, Kommuner med över 12500 invånare övriga landet 

2007 
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Andel arbetsplatser per näringsgren 
 
B-värdet anger regressionskoefficienten och ett sig-värde på max 0,05 anger att det finns ett 
signifikant samband. För de analyser som påvisar signifikanta samband illustrerar vi detta 
med ett diagram. I detta diagram kan andelen förklarad varians utläsas som R² eller R Sq 
Linear. 
 
 
Regressionsanalys av den oberoende variabeln Arbetsplatser inom jordbruk, skog och fiske i 
%, och den beroende variabeln Andel vin av total mängd såld alkohol för myndiga 2007: 
 

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) ,460 ,008  61,008 ,000 1 

Arbetsplatser inom jordbruk, 

skog, fiske i % 
-,013 ,002 -,402 -7,417 ,000 

a. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 2007   
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Regressionsanalys av den oberoende variabeln Arbetsplatser inom tillverkning i %, och den 
beroende variabeln Andel vin av total mängd såld alkohol för myndiga 2007: 
 
 

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) ,493 ,009  56,502 ,000 1 

Arbetsplatser inom 

tillverkning i % 
-,004 ,000 -,515 -10,153 ,000 

a. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 2007   
 

 
 
 
Regressionsanalys av den oberoende variabeln Arbetsplatser inom den privata tjänstesektorn i 
%, och den beroende variabeln Andel vin av total mängd såld alkohol för myndiga 2007: 
 
 

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) ,203 ,015  13,643 ,000 1 

Arbetsplatser inom 

tjänstesektorn privat i % 
,005 ,000 ,654 14,609 ,000 

a. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 2007   
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Regressionsanalys av den oberoende variabeln Arbetsplatser inom den offentliga 
tjänstesektorn i %, och den beroende variabeln Andel vin av total mängd såld alkohol för 
myndiga 2007: 
 
 

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) ,362 ,023  15,482 ,000 1 

Arbetsplatser inom 

tjänstesektorn offentlig i % 
,002 ,001 ,134 2,291 ,023 

a. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 2007   
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Andel förvärvsarbetande 
 
B-värdet anger regressionskoefficienten och ett sig-värde på max 0,05 anger att det finns ett 
signifikant samband. För de analyser som påvisar signifikanta samband illustrerar vi detta 
med ett diagram. I detta diagram kan andelen förklarad varians utläsas som R² eller R Sq 
Linear. 
 

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) ,339 ,110  3,076 ,002 1 

Andel förvärvsarbetande 

2007 i % polerad 
,001 ,001 ,041 ,681 ,497 

a. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 2007   
 
 

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) ,145 ,050  2,899 ,004 1 

Andel förvärvsarbetande 

2007 i % polerad 
,001 ,001 ,070 1,169 ,243 

a. Dependent Variable: Andel sprit av total alkohol för myndiga 2007 polerad   
 
 

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) ,427 ,090  4,768 ,000 1 

Andel förvärvsarbetande 

2007 i % polerad 
-,001 ,001 -,075 -1,268 ,206 

a. Dependent Variable: Andel öl av total alkohol för myndiga 2007   
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Coefficientsa

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 12,759 2,399  5,319 ,000 1 

Andel förvärvsarbetande 

2007 i % polerad 
-,095 ,031 -,185 -3,121 ,002 

a. Dependent Variable: Omräknad till ren alkohol/myndig individ i liter/ år  2007 polerad  
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Multipla regressioner 
 
B-värdet anger regressionskoefficienten för respektive oberoende variabel, och ett sig-värde 
på max 0,05 anger att signifikant samband finns. VIF-värden över 2,5 anger 
multikollinearitet, vilket innebär att variabeln samvarierar för starkt med minst en annan 
variabel i den multipla regressionsanalysen, för att kunna analyseras. De oberoende 
variablerna anges under Model.  
 
För dummyvariablerna kommuner utanför Öresunds- och Stockholmsregionen samt 
medianinkomst grupp 2, 3 och 4 skall b-värdet jämföras mot referensvariablerna kommuner i 
Öresunds- och Stockholmsregionen respektive medianinkomst grupp 1. 
 
 

Coefficientsa

Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts Collinearity Statistics

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) -,448 ,062  -7,213 ,000   

Utbildningsnivå genomsnitt 

1998 i år 
,082 ,006 ,597 13,225 ,000 ,609 1,641

Medianårsinkomst i tusen kr 

1998 
,000 ,000 ,026 ,579 ,563 ,634 1,577

1 

Kommuner utanför Öresunds- 

och Stockholmsregionen är 1 
-,073 ,009 -,334 -8,394 ,000 ,785 1,274

a. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 1998     
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Coefficientsa

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients Collinearity Statistics 

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) -,352 ,202  -1,738 ,090   

Utbildningsnivå genomsnitt 

1998 i år 
,075 ,015 ,623 5,041 ,000 ,518 1,931

Kommuner utanför Öresunds- 

och Stockholmsregionen är 1 
-,063 ,020 -,334 -3,195 ,003 ,722 1,385

1 

medianårsinkomst över 160 

1998 i tusen kronor/år 
-6,582E-6 ,001 ,000 -,005 ,996 ,548 1,825

a. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 1998     

Coefficientsa

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients Collinearity Statistics 

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) -,338 ,075  -4,533 ,000   

Utbildningsnivå genomsnitt 

2007 i år 
,051 ,008 ,362 6,207 ,000 ,465 2,151

Kommuner utanför Öresunds- 

och Stockholmsregionen är 1 
-,050 ,009 -,261 -5,614 ,000 ,733 1,365

1 

P90 polerad 2007 i tusen 

kronor 
,001 ,000 ,296 4,559 ,000 ,374 2,670

a. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 2007     
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Coefficientsa

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients Collinearity Statistics 

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) -,427 ,064  -6,695 ,000  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Utbildningsnivå genomsnitt 

1998 i år 
,082 ,006 ,598 13,832 ,000 ,662 1,511

Kommuner utanför Öresunds- 

och Stockholmsregionen är 1 
-,075 ,009 -,345 -8,758 ,000 ,795 1,257

medianårsinkomst grupp 2 

1998 
,007 ,009 ,033 ,754 ,451 ,655 1,526

medianårsinkomst grupp 3 

1998 
,017 ,009 ,083 1,887 ,060 ,645 1,549

1 

medianårsinkomst grupp 4 

1998 
,009 ,010 ,043 ,881 ,379 ,518 1,930

a. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 1998     
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Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients Collinearity Statistics 

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) -,338 ,078  -4,326 ,000   

Utbildningsnivå genomsnitt 

2007 i år 
,067 ,007 ,507 10,136 ,000 ,585 1,710

Kommuner utanför Öresunds- 

och Stockholmsregionen är 1 
-,068 ,008 -,351 -8,438 ,000 ,848 1,180

medianårsinkomst grupp 2 

2007 
,011 ,008 ,063 1,346 ,179 ,661 1,514

medianårsinkomst grupp 3 

2007 
,018 ,009 ,101 2,000 ,046 ,573 1,746

1 

medianårsinkomst grupp 4 

2007 
,023 ,010 ,128 2,249 ,025 

 

,453 2,206

a. Dependent Variable: Andel vin av total alkohol för myndiga 2007  

 
 
 

 
 

   

  



 

Kulturellt och ekonomiskt kapital

Bjurholm

BjuvDals‐Ed

Danderyd

Eda

Gislaved

Gnosjö

Håbo

Kalmar

Lidingö

Linköping

Lomma

Lund

Malmö

Mellerud

Nykvarn
Simrishamn

Sundsvall

Tranemo

Täby

Umeå

Vaggeryd

Åre

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

150,00 170,00 190,00 210,00 230,00 250,00 270,00 290,00 310,00

Medianårsinkomst 
i tusentals kronor

Genomsnittlig
utbildningslängd

i år

Röd avser högst andel vin        Bilaga 11 
Blå avser lägst andel vin 
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