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Abstrakt 

 

Syftet med denna komparativa uppsats är att undersöka sambandet mellan klasstillhörighet 

och motionsvanor i ett globalt perspektiv. I vilken utsträckning påverkas motionsvanor av 

social klass och varierar detta samband mellan olika länder? Jag undersöker effekten av 

makroekonomiska faktorer såsom BNP per capita, ekonomisk ojämlikhet samt hur stor andel 

av BNP som länderna lägger på sociala utgifter. För att kunna besvara mina frågeställningar 

och mitt syfte har jag använt mig av datamaterial från ISSP 2007, Leisure time and Sports. 

Jag använder mig av 22 länder som samtliga är anslutna till OECD. Min beroende variabel 

mäter hur ofta individerna motionerar och min huvudsakliga oberoende variabel är 

klasstillhörighet. Det mest intressanta resultatet är att BNP per capita och andelen av BNP 

som läggs på sociala utgifter är de makrofaktorer som visar ett, om än något svagt, samband 

med klasskillnader i motionsvanor medan ekonomisk ojämlikhet inte visar något sådant 

samband. Med hjälp av tidigare forskning som visat på liknande resultat som jag funnit stärks 

resultatet att BNP har de viktigaste makrofaktorerna när det gäller att förstå sociala skillnader 

i motionsvanor. 

 

Nyckelord: Klasskillnader, motionsvanor, ekonomisk kontext  
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Inledning 

Klasskillnader är något som funnits i samhället under många århundraden och kommer 

förmodligen att finnas i många år till även om många krafter verkar för att minska dessa 

skillnader. Det debatteras ofta av politiska partier och i media hur dessa skillnader ska minska 

och resultera i att fler människor ska få bättre levnadsvillkor. Wilkinson & Pickett (2010) 

diskuterar detta i sin bok Jämlikhetsanden där de menar att ett samhälle med små ekonomiska 

ojämlikheter ofta tenderar till att vara bättre samhällen att leva i för hela populationen, vilket 

inkluderar alla klasser i samhället. De resonerar om de negativa villkoren som ett ojämlikt 

samhälle bidrar med och som exempelvis resulterar i form av ökade klassklyftor, 

psykologiska sjukdomar och fetma i populationen.  

 

Det har visat sig att individuella faktorer såsom till exempel civilstånd, hushållsarbete, 

inkomst, yrkesposition och hur krävande arbetet är har påverkan på människors hälsostatus 

samt hur människor uppfattar sin egen hälsa, eftersom att det påverkar individen ur ett 

psykologiskt perspektiv som tas i uttryck i individens hälsostatus. Utifrån den hierarkiska 

klasstrukturen tenderar människor i de lägre klasserna att vara mer missnöjda med exempelvis 

sitt arbete vilket resulterar i att dessa individer oftare äter sämre och mindre hälsosam mat 

eller att de inte tränar (Olsen & Dahl, 2007).  Dock är det inte bara individuella faktorer som 

kan påverka individernas hälsostatus utan förutsättningarna i de olika länderna kan också 

inverka på den generella hälsostatusen. 

 

Faktorer såsom hur rikt eller fattigt ett land är, hur ekonomiskt jämlikt det är eller hur mycket 

landet i fråga lägger på sociala utgifter kan också att påverka individernas hälsostatus. 

Omfördelning av materiella resurser samt att kunna ha förutsättningar att få ekonomisk hjälp 

från staten medför en trygghet för populationen där det ekonomiska tillskottet kan användas 

till bättre mat och aktiviteter som i längden medför att invånarna i genomsnitt har bättre hälsa 

(Olsen & Dahl, 2007). 

 

Det är välkänt att klasskillnader skapar olika förutsättningar beroende på var i denna 

hierarkiska struktur en individ befinner sig. Att befinna sig inom en högre klass medför vissa 

förmåner och förbättrade förutsättningar i form av ekonomiska fördelar. Goda ekonomiska 

förutsättningar som gör det möjligt att lägga pengar på bättre mat och fysiska aktiviteter.  
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Denna komparativa undersökning har som syfte att studera om det finns ett samband mellan 

social klass och motionsvanor i olika länder. Kan en viss typ av samhällsstruktur främja en 

hälsosam livsstil i befolkningen oavsett vilken klasstillhörighet individen har, det vill säga, är 

klasskillnaderna i motionsvanor mindre i vissa typer av samhällen? Det datamaterial som 

används i denna undersökning heter Leisure Time and Sports och är genomförd av 

International Social Survey Programme (ISSP, 2015) under 2007. Fokus för denna 

enkätundersökning var att skapa ett stort komparativt datamaterial om betydelsen av fritid och 

dess förhållande till arbete, sport och andra livsområden. Jag kommer att använda data från 22 

olika OECD-länder och fokuserar på klasskillnader baserad på yrkesposition, samt om dessa 

varierar beroende på hur rikt eller fattigt ett land är, beroende på hur jämlikt de materiella 

resurserna fördelas inom landet och även se om det finns något samband gentemot hur stor 

andel av bruttonationalprodukten som läggs på sociala utgifter. 

 

Detta område är relativt outforskat vilket gör att en inriktning på motion och träning i relation 

till klasstillhörighet är ett särskilt intressant och viktigt område att studera. Att lägga till 

landsfaktorer i analysen för att se om landets ekonomiska förutsättningar kan påverka 

sambandet mellan klasskillnader och motionsvanor. Den tidigare komparativa forskningen om 

klass och motionsvanor är väldigt begränsad kommer jag att anlägga en explorativ ansats i 

denna studie. Dels för att undersöka om det finns något samband mellan klasskillnader och 

motionsvanor och dels om detta samband ser olika ut i olika länder. 

Disposition 

Dispositionen för uppsatsen kommer se ut på följande sätt. Inledningsvist redogörs för 

relevanta teoretiska utgångspunkter där definitionen av klass och olika klasscheman 

diskuteras. Vidare följer tidigare forskning som berör hur skillnaderna i hälsa påverkas av 

olika faktorer, både individuella men främst landsfaktorer som kan komma att påverka 

klasskillnader i hälsa. Detta görs i syfte att skapa en förståelse för hur forskningen tidigare sett 

ut. Frunden för valet av denna inriktning ligger i det faktum  att forskning kring klasskillnader 

och motionsvanor inte skett i någon större utsträckning, vilket gör att denna infallsvinkel kan 

berika min studie. Efter detta avsnitt kommer jag precisera mitt syfte och de frågeställningar 

som jag vill besvara. Därefter redogör jag för den metod jag valt att använda för att bearbeta 

och analysera datamaterialet. I resultatdelen redovisas resultaten i två steg med hjälp av fem 
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olika figurer för att sedan efterföljas av en diskussion kring resultatet i förhållande till tidigare 

forskning och teori. 

 

Social stratifiering  

Eftersom att denna studie har ett komparativt inslag givet studerandet av flera länder utspridda 

över flera kontinenter krävs det ett sätt att mäta social klass på bland väldigt olika länder. Det 

finns olika sätt att mäta socioekonomisk status och i Sverige presenterades en sådan standard 

redan 1974 och efter några justeringar i uppdelningar mellan olika grupper kunde en 

beskrivning publiceras 1982. Det är ännu denna version som gäller och det har fått namnet 

Socioekonomisk indelning (SEI)(SCB.se, 2015a).  

 

Svallfors skriver att Goldthorpe anser att betydelsen av klass är något specifikt, att det är 

något som kännetecknas i relationerna mellan olika positioner i arbetsfördelningen. 

Goldthorpe menar också att arbetsuppgifter och yrken inte är lika och skiljer sig avsevärt 

eftersom de baseras utifrån hur stor kunskap som krävs för att klara av arbetet men även hur 

svårt det är att övervaka arbetet i detalj. Yrken som tillhör arbetarklassen kräver oftast inte 

någon specialistkompetens och är relativt lätta att övervaka medan yrken som efterfrågar 

specialistkunskaper kräver studier på högre instanser och dessa yrken kännetecknas av att de 

är svårare att övervaka och tillhör oftare högre tjänstemannayrken (Svallfors, 2010). Andra 

forskare såsom exempelvis E P Thompson menar att klassbegreppet är bredare än så, att det 

även är viktigt att ta subjektiva aspekter i beaktning för att kunna förstå sammanhanget i 

kategoriseringarna. Det innebär att människorna som kan relatera till gemensamma materiella 

intressen och se sig som en grupp kan definieras till en viss klass men delar inte individerna 

intressen och inte kan relatera till varandra så finns ingen klass och det går inte att tillskriva 

gruppen en klass bara utifrån ekonomiska aspekter och teorier (Svallfors, 2010). Eftersom 

denna uppsats rör motionsvanor och betydelsen av ekonomiska faktorer utgår jag från en 

klassindelning baserad på yrkesposition och en objektiv syn på klass. 
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Tidigare forskning 

Områdena motionsvanor och klass utifrån ett hälsoperspektiv har varit och är områden som 

forskare undersökt förvånansvärt lite. Ännu mer begränsat blir utbudet av tidigare forskning 

när ett komparativt angreppssätt anläggs för att se likheter och olikheter mellan flera länder. 

Därför har jag, utifrån tidigare forskning, valt att fokusera på sambandet mellan 

klasstillhörighet och hälsostatus, utifrån individuella förutsättningar samt landets ekonomiska 

förhållanden och dess välfärd bär med sig. Då denna inriktning mot hälsostatus har ett bredare 

utbud på internationell nivå, än vad klasskillnader i motionsvanor har hoppas jag kunna finna 

teoretiska utgångspunkter som kommer att vara applicerbara på min mer explorativa studie. 

 

Individuella och sociala faktorer 

Hur uppfattar människor sin egen hälsa utifrån de individuella- och landsrelaterade 

förutsättningar som varje enskild person har? Det är frågan som Karen M. Olsen och Svenn-

Åge Dahl (2007) söker svar på i sin studie baserad på data från European Social Servey (ESS) 

där de inkluderar både individuella och landsfaktorer för att se vad som påverkar hälsan i 

populationerna. Denna typ av undersökning där forskning behandlar både individuella- och 

landsrelaterade faktorer har inte gjorts tidigare och vilket kan medföra att det finns en risk av 

att forskarna (Olsen & Dahl, 2007) underskattar effekterna av de individuella faktorerna när 

man ska försöka förstå individernas uppfattning av deras egen hälsa. Författarna har använt 

sig av data från 21 Europeiska länder för att besvara denna fråga och komparativt undersöka 

skillnader mellan olika länder (Olsen & Dahl, 2007).  

 

Beträffande individuella förutsättningar för en hälsosam livsstil påpekar forskarna (ibid, 2007) 

att individens socioekonomiska status direkt kan komma att påverka hälsan. Personer som 

befinner sig lägre ned i denna ekonomiska struktur tenderar oftare att inte träna, att röka och 

äta mindre hälsosam mat. Andra faktorer som också kan påverka hälsa ur ett individuellt 

perspektiv är giftermål, hushållsarbete och hur fysiskt eller psykiskt krävande arbetet är visar 

alltså också utslag på hur individerna uppfattar sin egen hälsa. Resultatet av att analysera 

hälsa utifrån dessa inriktningar gjorde att författarna (ibid, 2007) kunde utläsa att faktorer som 

ålder, utbildning, ekonomisk belåtenhet, sociala kontakter och arbetsstatus starkt kommer att 

påverka hälsostatus hos enskilda individer. Dock fanns dessa effekter kvar även om man inte 
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kontrollerar för de individuella faktorerna då kopplingen mellan socioekonomisk status och 

hälsa visar att individer med högre socioekonomisk status utsätts för mindre negativa effekter 

då deras (Adler et al. 1994, refererad i Olsen & Dahl, 2007). 

 

Under de senaste hundra åren har stressrelaterade sjukdomar ökat vilket forskare (Marmot M. 

G et al., 1978a, 1978b, refererad i Wilkinson & Pickett, 2010) till en början bara trodde 

drabbade högre uppsatta tjänstemännen eftersom det fanns en press utifrån som resulterade i 

högt arbetstempo och stressiga situationer. Vad forskarna inte var beredda på att finna var att 

män som arbetade på den lägsta nivån hade tre gånger högre dödstal, vilket generellt 

resulterade i kortare livslängd inom denna arbetskategori, än tjänstemännen som arbetar på 

högsta nivån. Ytterligare forskare (Smith, Shipley & Rose, 1990, refererad i Wilkinson & 

Pickett, 2010) kunde konstatera att ju lägre yrkesstatus arbetaren hade ju större sannolikhet 

var att denna rökte, var överviktig och inte motionerade vilket kan förklara varför de hade 

högre dödlighet än de som arbetade som högre tjänstemän. 

 

Genom att också ta sociala faktorer i beaktning såsom sociala relationer, yttrandet av 

statussymboler i form av kläder, uppvisandet av ett vackert hem eller teknologi synliggörs 

ytterligare en form av yttre påverkan på individerna. Dessa sociala faktorer kan i sig leda till 

en stress som kommer att påverka individens hälsa vilket skapar, i kombination med stressen 

från arbetet, en stark press på individen. Eftersom arbetspositionen medför olika ekonomiska 

förutsättningar ligger det till grund för mycket av den yttre pressen på individen eftersom de 

exempelvis inte har råd att göra vissa förändringar och som därmed kan resultera i sämre 

hälsa (Wilkinson & Pickett, 2010). Fetma är det snabbast och det störst växande problemet 

utifrån ett förändrat levnadssätt i dagens snabba samhälle. Mängder med snabbmatskedjor och 

färdig mat i butiker uppkommit vilket medför att individerna inte behöver lika stor kunskap i 

hur man tillagar mat. Detta resulterar i att kunskapen om maten och dess betydelse för hälsan 

förbises och i kombination med allt fler stillasittande arbeten, tillgängliga transportmedel till 

och från arbetsplatsen och motionsvanor på fritiden har påverkan på utvecklingen och 

utbredningen av fetma inom samtliga samhällsklasser (ibid, 2010)  
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Landsfaktorer 

För att förstå vilken betydelse olika landskontexter har för individers hälsa använder sig 

forskarna (Olsen & Dahl, 2007) av fem landsfaktorer som de funnit påverkar hälsan hos 

populationen. Av de fem är tre särskilt aktuella för denna studie. En faktor som har stor 

betydelse är omfattningen av ett lands välfärdsarbete eftersom det finns starka indikationer på 

samband mellan hur väl utvecklat ett lands välfärd är och hälsostatus i populationen. Baserat 

på hur mycket landet i fråga lägger på sociala utgifter för att öka levnadsstandarden och 

fungera som ett skyddsnät för extra sårbara grupper i samhället. Detta skyddsnät som utgörs 

av en mer utvecklad välfärd genererar en trygghet av att populationen vet att de kan få hjälp 

vid behov i form av exempelvis ekonomiskt tillskott. Karaktären på välfärdsarbetet beror till 

stor del av politiska traditioner där exempelvis socialdemokratiska partier var mer 

framgångsrika i att implementera en bättre hälsa i landet (Navarro & Shi, 2001, refererad i 

Olsen & Dahl, 2007).  

 

En annan viktig faktor är hur länders generella ekonomiska nivå (BNP per capita), ser ut. 

Rikare länder tenderar att ha bättre hälsa inom populationen dock visar resultaten att om 

landets BNP skulle öka ytterligare kommer det ha en marginell påverkan på hälsostatus 

eftersom rika länder således redan medför bättre förutsättningar för folkhälsan (Frizell & 

Lundberg, 2005, refererad i Olsen & Dahl, 2007). Den tredje och sista faktorn tydliggör det 

faktum att hur ekonomiskt ojämlikt ett land är när det gäller fördelningen av resurser skapar 

ohälsosamma klassindelningar i populationen. Detta medför att individer med lägre inkomst 

och status investerar mindre av sina pengar på läkarbesök och mediciner, utbildning och andra 

kulturella aktiviteter eftersom de har mindre ekonomiska resurser. Detta kan skapa en 

personlig stress hos dessa individer som i längden kommer att påverka deras hälsa negativt 

(Olsen & Dahl, 2007).  

 

Utifrån dessa tre landsfaktorer fann forskarna (Olsen & Dahl, 2007) att BNP per capita var 

den faktor som påverkade mest när de analyserades, då rikare länder generellt har bättre 

hälsostatus men det visade också att om dessa rikare länder fick ännu mer ekonomiskt kapital 

hade det bara en marginell positiv effekt på hälsostatusen eftersom det redan finns tillräckligt 

bra förutsättningar för bra levnadsvillkor. Ronald Inglehart (1997) menar att ekonomisk 

utveckling (BNP) som genererar bättre levnadsvillkor bara går att utveckla till en viss gräns, 

likt det Olsen och Dahl (2007) senare också fann, eftersom populationen snarare övergår från 
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överlevnad till upprätthållandet av en specifik livsstil för många individer i populationen. 

Detta har resulterat i att det ekonomiska fokus som växte sig starkt under moderniteten har 

förändrats till att istället maximera livskvaliteten i det postmoderna samhället.  

 

I en studie gjord av Kenneth Nelson och Johan Fritzell (2014) framgår liknande makroresultat 

som i Olsen och Dahls (2007) studie. Nämligen att rikare länder som även har en bra och väl 

utvecklad välfärd i större utsträckning medför att lägre klasser får bättre förutsättningar att 

leva hälsosamt eftersom ”The generosity of minimum income benefits should here affect 

health by providing poor people economic resources that can be invested in products and 

activities that are beneficial for health (Nelson & Fritzell, 2014, S. 64)”.  Med detta påstående 

menar de att fördelarna med ett utvecklat välfärdssystem är att människor kan få ekonomiskt 

stöd och på så vis kunna lägga dessa resurser på produkter och aktiviteter som kommer att 

gynna enskilda individer och deras hälsosituation.   

 

I denna studie kan det, utifrån resultatet, utläsas att dödstal och minimal inkomst är relaterade 

till varandra och att i länder med förhållandevis hög lägsta inkomst tenderar befolkningen att 

leva ett längre liv i jämförelse med ett land med låg lägsta inkomst.  Dock är dessa resultat 

inte absoluta då vissa länder avviker från det generella mönstret. Ett exempel är Danmark som 

har en hög lägsta inkomst men också en av de lägsta generella livslängderna i studien. 

Forskarna (ibid, 2014) tror detta beror på Danmarks alkoholpolicy som är mindre restriktiv än 

flera andra länder.  

 

Resultaten från dessa studier (Olsen & Dahl, 2007; Nelson & Fritzell, 2014) visar att ju högre 

lägsta inkomst ett land har ju längre kommer man generellt att leva eftersom populationen har 

större tillgång till bättre och mer hälsosam mat men också aktiviteter som kan komma att 

förbättra deras fysiska och psykiska hälsa. Viktigt att belysa är dock att länder har olika typer 

av program som ska arbeta mot fattigdom och på så vis kan det finnas en problematik när man 

ska jämföra och använda sig av detta i komparativa studier. 

 

En annan aspekt utifrån ländernas ekonomiska situation är hur resurserna fördelas mellan 

individerna i populationen. Tidigare forskning (Wilkinson & Pickett, 2010) har funnit resultat 

som visar att ekonomisk ojämlikhet medför hälsorelaterade och sociala problem eftersom 

större ekonomiska skillnader således också medför större klassindelningar i det samhället. 

Främst menar de (Wilkinson & Pickett, 2010) också att det är fattigare länder som är det mest 
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väsentliga området att höja levnadsstandarden i. Betydelsen av en större jämlikhet i 

resursfördelningen kommer i slutändan göra att färre individer behöver leva i kåkstäder, större 

tillgång på mat eller jobba under drägliga förhållanden för att exempelvis kunna köpa rent 

vatten (Wilkinson & Pickett, 2010). 

 

Forskare likt Wilkinson och Pickett (2010) som förespråkar tesen om att ekonomisk 

ojämlikhet också medför ojämlikhet i hälsostatus utifrån klasstillhörighet menar att om dessa 

ekonomiska skillnader kunde minska skulle också hälsan i populationen bli bättre. Ett första 

steg i att förbättra livsvillkoren för population i ett land är exempelvis att fokusera på att 

förbättra ekonomin i första hand och när den grundläggande tröskeln har uppnåtts i andra 

hand fördela inkomsterna mer jämlikt vilket skulle resultera bättre generell hälsa i landet 

(Pop, van Ingen & van Oorschot, 2012). Denna hypotes utgår från att rikare länder har mer 

resurser att utveckla bättre levnadsvillkor, infrastruktur och större utbud av tjänster som i sin 

tur leder till bättre folkhälsa. Å andra sidan borde alltså förändringspotentialen vara större i 

låginkomstländer eftersom det gynnar den fattigare populationen i större utsträckning är den 

rika (ibid, 2012). 

 

Pop, van Ingen och Van Oorschot (2012) utförde en betydligt större studie både vad gäller 

antal länder, än vad som tidigare gjorts, men också för att undersöka sambandet mellan 

ekonomisk ojämlikhet, landets ekonomiska status och vilken påverkan dessa har på folkhälsan 

över tid. I huvuddrag fann forskarna (ibid, 2012) inget generellt samband som styrkte 

hypotesen om att ett land med större ekonomiska ojämlikheter skulle ha betydligt sämre hälsa 

i populationen vilket delvis motsäger det som Wilkinson och Pickett (2010) argumenterar för. 

Dock fann de att en minskning av ekonomisk ojämlikhet i höginkomstländer inte kommer att 

öka folkhälsan men i mindre utvecklade länder är det förmodligen en bra början. 

 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att landsrelaterade faktorer kan ha påverkan på 

dels populationens generella hälsostatus men också på sociala klasskillnader i hälsa. Dock 

visar flera studier på att det är många individuella faktorer och förutsättningar som påverkar 

hälsostatus. BNP per capita visade sig vara den landsrelaterade faktor som har starkast 

samband med folkhälsan, men samband fanns också baserad på hur landets välfärdsarbete ser 

ut.  Med utgångspunkt i ekonomiskt ojämlika samhällen visade det sig att Wilkinson och 

Picketts (2010) tes om att ekonomiskt ojämlika länder skulle ha sämre folkhälsa att delvis 

motsägas av Pop, van Ingen och Van Oorschots (2012) studie som indikerade på att dessa 
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påverkas av andra faktorer även om de fann att hälsoskillnader kan minska ju mer ekonomiskt 

utvecklat ett land är. 

 

Då det, trots ovannämnda studier, finns en kunskapslucka när det gäller sambandet mellan 

klasstillhörighet och motionsvanor i ett komparativt perspektiv kommer jag i denna uppsats 

att studera hur dessa samband ser ut och relatera mina resultat till ovanstående forskning. 

Eftersom det finns goda skäl att utgå från att hälsa och motionsvanor starkt hänger ihop kan 

den tidigare forskning som jag redogjort för ovan fungera som stöd och hjälpmedel för att 

bättre förstå mina resultat.  

 

Syfte 

Syftet med denna komparativa makroundersökning på landsnivå är att studera om det finns 

något samband mellan klasstillhörighet och motionsvanor. Vidare kommer jag att undersöka 

om detta samband varierar mellan olika länder för att se om det finns något samband mellan 

makroekonomiska faktorer, klasstillhörighet och motionsvanor. 

Frågeställningar 

Jag har fyra konkreta frågeställningar som jag vill besvara: 

 

 Finns det något samband mellan klass och motionsvanor? 

 

 Finns det något samband mellan eventuella klasskillnader i motion och ett lands 

ekonomiska förhållande, det vill säga dess BNP per capita? 

 

 Finns det något samband mellan eventuella klasskillnader i motion och ett lands grad 

av ekonomisk jämlikhet? 

 

 Finns det något samband mellan eventuella klasskillnader i motion och hur stor andel 

av BNP som ett land lägger på sociala utgifter? 
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Data & metod 

Datamaterialet som jag har använder mig av kommer från International Social Survey 

Programme (ISSP) och är en årlig komparativ enkätundersökning som genomförs för att 

samla data inom specifika områden. Sedan 1984 har undersökningarna totalt inkluderat ett 

femtiotal länder och enkätens huvudkategori byts ut varje år som oftast återkommer var tionde 

år för att kunna se förändringar över tid. Dock deltar inte alla länder i varje runda vilket 

medför att cirka 25-40 länder som årligen deltar i dessa undersökningar (Issp, 2015). Mellan 

2007-2009 genomfördes en undersökning med namnet Leisure Time and Sports och det var 

första gången just denna typ av huvudkategori behandlades. Målet var att samla in data som 

ska kunna förklara och förstå hur individer såg på betydelsen av fritid samt relationen till 

respondentens arbete, olika typer av träningsaktiviteter, sociala liv samt andra livsområden 

och konsekvenserna som fritid skulle kunna medföra (Gesis, 2015).  

 

Utifrån detta datamaterial kommer jag genomföra en komparativ studie och undersöka 

klasskillnaderna utifrån populationens motionsvanor i Australien, Chile, Finland, Flandern 

(Belgien), Frankrike, Irland, Israel, Japan, Mexiko, Norge, Nya Zeeland, Polen, Slovakien, 

Slovenien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Tjeckien, Tyskland, Ungern, USA och 

Österrike(Gesis, 2015). Då jag utifrån den tidigare forskningen inte har något antagande om 

hur klasskillnaderna i dessa olika länder kan se ut har jag valt att använda samtliga länder med 

data från OECD för att kunna fånga de eventuella differenserna mellan länderna, vilket 

innefattar 30529 respondenter.  

 

Då att jag i huvudsak utgår ifrån data från OECD och de andra länderna Argentina, Bulgarien, 

Cypern, Dominikanska republiken, Filippinerna, Kroatien, Lettland, Ryssland, Schweiz, 

Sydafrika, Taiwan och Uruguay som deltog under denna runda saknar information om gini-

koefficienten eller sociala utgifter har jag valt att utesluta dessa tolv länder från resultatet och 

analysen för att få ett mer representativt resultat. 

 

För att kunna analysera sambandet mellan klasskillnader och träningsfrekvens kommer jag att 

använda mig av linjära regressionsanalyser. Styrkorna i denna metod ligger i att man kan 

studera hur en eller flera oberoende variabler kan påverka en beroende variabel och metoden 

går att anpassa till flera olika situationer. En annan styrka är att man exempelvis kan koda om 
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variabler och skapa så kallade dummies för att kunna använda sig av en eller flera 

referenskategorier vilket jag kommer att göra i denna studie (Djurfeldt, 2011).  

 

Etik 

Eftersom forskning kan påverka enskilda personer och grupper har Vetenskapsrådet arbetat 

fram fyra riktlinjer som forskaren bör ta hänsyn till. Dessa fyra riktlinjer är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetkravet och nyttjandekravet. Dessa rör 

främst data som samlats in av forskaren själv i form av intervjuer och enkäter. Eftersom jag 

använder mig av data från en tidigare enkätundersökning har deltagarna blivit informerade om 

undersökningen och frivilligt accepterat att delta och på så vis fått bestämma över sin egen 

medverkan. Eftersom dessa data är insamlad från flertalet länder och anonymiserade går det 

inte heller att utläsa vilken respondent som svarat vad och nyttjandekravet avser att 

deltagarnas uppgifter inom undersökningen endast används för forskningsändamål och 

förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem  och använda denna data för kommersiellt 

bruk. Givet att jag själv inte har tillgång till annat än anonymiserad data så går det inte att 

koppla enkätsvar till specifika individer. Således har samtliga fyra krav behandlats enligt 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet.se, 2015). 

 

Operationaliseringar 

Beroende variabel 

För att kunna undersöka och mäta motionsvanor hos respondenterna i studien har jag använt 

mig av frågan ”Hur ofta gör du var och en av följande aktiviteter på din fritid?” där jag har 

valt att använda ”Motionerar t.ex. idrottar, tränar på gym, promenerar” som beroende variabel 

som alltså visar hur ofta individerna är fysiskt aktiva. Svarsalternativen som respondenterna 

hade att ta ställning till var: ”Varje dag”, ”Flera gånger i veckan”, ”Flera gånger i 

månaden”, ”Några gånger per år eller mindre” och ”Aldrig”. Svarsalternativen var kodade 

1 till 5, där lägsta värdet 1 indikerade på att man utförde fysisk aktivitet dagligen, 2 

motsvarade flera gånger i veckan, 3 flera gången i månaden, 4 några gånger per år eller 

mindre och 5 att visade att de aldrig tränade. Jag har vänt på denna skala vilket gör att det 

högsta värdet 5 indikerar att respondenterna tränar ofta och det lägsta värdet att de aldrig 
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tränar. Detta gjordes för att det i slutändan skulle bli lättare att tolka resultaten av 

regressionsanalyserna. 

 

Klasstillhörighet 

Min huvudsakliga oberoende variabel är social klasstillhörighet och jag kommer använda 

mig av det klasschema som Erikson och Goldthorpe (1992) har arbetat fram.  Detta 

klasschema skiljer mellan följande klasser: ”Högre tjänsteman”, ”Mellan tjänsteman”, ” 

Lägre tjänsteman”, ”Facklärda arbetare”, ”ej facklärda arbetare” och ”egenföretagare”. 

För att skapa ett makromått på klasskillnader, det vill säga, mäta klasskillnader i de olika 

länderna kommer jag använda mig av differensen (regressionskoefficienten) mellan högre 

tjänsteman och ej facklärda arbetare som ett mått på klasskillnadernas storlek. Värdet som 

uppstår när referenskategorin för låg klass, ”ej facklärda arbetare”, jämförs gentemot högre 

tjänsteman som är en indikator på hög klass, utgör alltså måttet för klasskillnaden i de 

respektive länderna. 

 

Kontrollvariabler 

För att undvika skensamband och samtigit ta hänsyn till två andra faktorer som är viktiga i 

relation till hälsa och motionsvanor använder jag mig av två kontrollvariabler: kön och ålder 

(Djurfeldt G, Larsson R & Stjärnhagen, 2003). Anledningen till att jag endast använder mig 

av dessa två är för att då jag har klasstillhörighet som huvudsaklig oberoende variabel innebär 

det att om exempelvis utbildning inkluderas som ytterligare kontrollvariabel kan detta 

medföra multikollinearitet eftersom de till viss del mäter samma sak (Djurfeldt, 2011). 

Eftersom studien främst avser att analysera klasskillnader ur ett makroperspektiv har 

ytterligare individknutna faktorer inte inkluderats i modellerna. 

 

Makrovariabler 

Den första makrovariabeln som jag kommer använda mig av är landets bruttonationalprodukt 

(BNP) vilket är en indikator på omfattningen av konsumtion, investeringar och internationell 

handel (SCB.se, 2015b). Eftersom länderna har olika mängd invånare kommer jag använda 

mig av BNP per capita som ger en mer generell ekonomisk indikator eftersom den divideras 

med antal invånare i landet (Worldbank.org, 2015a, 2015b). BNP per capita i denna studie 

utgår från en internationell dollar baserad på purchasing power parity rates som är ett mått 

som tagits fram för att kunna jämföra länder där en internationell dollar motsvarar det en 

amerikansdollar kan köpa i USA (Worldbank, 2015c). Utifrån detta kommer jag att se om 
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klasskillnaderna i motion har något samband med hur rikt ett land är.  

 

För att inte bara analysera hur rikt eller fattigt ett land är i relation till klassmönster i 

motionsvanor kommer jag också att använda mig av gini-koefficienten som visar hur 

ekonomiskt jämlikt landet i fråga är. Ekonomisk jämlikhet indikerar exempelvis på hur 

tillgång och inkomst fördelas mellan individer och i populationen och beskrivs ofta som 

differensen mellan rika, fattiga och den generella välståndsklyftan. Ekonomisk jämlikhet mäts 

med ett värde mellan 0 till 1 där 0 visar att det är total jämlikhet i landet och 1 att det är 

största möjliga ojämlikhet (Svensson Henning, 2011; OECD, 2015a).  

 

Slutligen kommer makrovariabeln sociala utgifter att användas för att analysera hur mycket 

landet spenderar av sin totala BNP på sociala utgifter i relation till klassbaserade 

motionsvanor i populationen. Med sociala utgifter menas det ansvar som länderna tar för att 

öka och stödja levnadsstandarden för missgynnade eller extra sårbara grupper i samhället. 

Fördelningen av detta sociala skyddsnät kan fokuseras på hushåll med låga inkomster, äldre, 

funktionshindrade, sjuka, arbetslösa eller ungdomar och kan bestå av reducerade kostnader för 

varor och tjänster men även skattelättnader. (OECD, 2015b) Anledningen till att jag använder 

mig av dessa makrovariabler är för att tidigare forskning har visat att det finns samband 

mellan dessa och hälsostatus vilket är relevant för min studie (Olsen & Dahl, 2007; Nelson & 

Fritzell, 2014; Wilkinson & Pickett, 2010; Inglehart 1997). 

 

Resultat och analys 

För att kunna besvara de fyra frågeställningar har jag valt att utföra analysen i två steg. I det 

första steget analyseras hur stor andel av de undersökta populationerna som tränar flera 

gånger i veckan eller mer (det vill säga de två högsta värdena på skalan som mäter 

motionsvanor) och sedan om det finns något samband mellan klasstillhörighet och 

motionsvanor. För att kunna studera dessa klasskillnader har jag alltså först gjort enskilda 

regressionsanalyser för varje land, och utifrån dessa skapat en landsvariabel som mäter 

klasskillnader och som sedan används i den huvudsakliga makroanalysen. Måttet på 

klasskillnader för varje land är som tidigare nämnts skapat utifrån differensen mellan ej 

facklärda arbetare och högre tjänstemän. I det andra steget används måttet på klasskillnader 

samt andra landsvariabler för att utföra makroanalyser. Då jag i den tredje analysen kommer 
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att undersöka ländernas BNP per capita för att se om det finns några samband mellan 

klasskillnader utifrån landets ekonomiska förutsättningar och motionsvanor. Efter det 

analyseras och jämförs sambandet mellan klasskillnaderna och gini-koefficienten som visar 

hur jämlikt ett land är för att sedan avslutas med att analysera sambandet mellan 

klasskillnaderna och social utgifter vilket indikerar på hur mycket av ett lands BNP som läggs 

på exempelvis dess välfärd.  

 

För att börja undersökningen har jag valt att närmare studera hur ofta individerna i de olika 

länderna tränar och som jag nämnt ovan baseras på de två högsta värdena på skalan som 

mäter motionsvanor. Figur 1 visar således hur stor andel som tränar flera gånger i veckan eller 

mer.  

 

 

Figur 1: Andelen som motionerar dagligen eller flera gånger i veckan i %. 

 

I denna figur synliggörs det att i många länder ligger värdet på över eller runt 50 % vilket 

indikerar att populationen i många av länderna tycks ha ett stort medvetande kring sin egen 

hälsa eftersom de motionerar flera gånger i veckan eller mer. Figuren visar också att det 

existerar markanta skillnader mellan olika länder där det exempelvis är en differens på 39,1 % 
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mellan Finland (68,8%) och Polen (23,5%). Dock har många länder ett värde som är en bra bit 

under 50 % vilket indikerar på att det finns stora skillnader mellan länderna.  

 

Efter denna analys av generella motionsvanor i de olika länderna tar vi oss vidare till nästa 

figur där jag kommer att analysera sambandet mellan klasstillhörighet och motionsvanor och 

se om detta eventuella samband skiljer sig åt mellan de olika länderna samt besvara frågan: 

”Finns det något samband mellan klass och motionsvanor?”. 

 

 

Figur 2: Klasskillnader i motionsvanor. (* = p <0,05) 

 

Figur 2 framgår det landsvärde för klasskillnader i motionsvanor (differensen mellan låg och 

hög klass på den beroende variabeln) som varje land fått från mikroanalyserna. Detta mått 

visar alltså hur stora klasskillnaderna i motionsvanor är i länderna. Skalan som denna 

differens är mätt på är som tidigare nämnts mellan 1 till 5 där låga värden är att individen 

tränar sällan eller inget medan höga värden indikerar att de tränar ofta. Differensen mellan låg 

och hög klass ligger mellan 0,001 i Sverige till 0,904 i Ungern. Detta innebär alltså att 

skillnaden mellan högre tjänstemän och ej facklärda arbetare uppgår till nästan ett skalsteg på 

den beroende variabeln (1-5) i Ungern. Ett högre värde representerar alltså att det finns större 
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skillnader mellan klasserna i hur mycket individer tränar.  Figuren visar att det finns stora 

skillnader i förklaringsgrader mellan länderna som ligger mellan 1,3 % (Australien) och 

11,0% (Polen) vilket indikerar att det givetvis finns fler faktorer utöver klass, kön och ålder 

som påverkar motionsvanor. 

 

Utgår man från de nordiska länderna och dess, i relation till vissa andra länder i studien, 

välutvecklade välfärd ser vi att de ligger till höger med väldigt låga skillnader mellan 

klasstillhörighet och motionsvanor. Länderna Chile, Finland, Israel, Japan, Sydkorea, 

Storbritannien och Sverige är inte heller signifikanta i denna studie vilket skulle kunna bero 

på många faktorer, där en faktor skulle kunna vara en indikator på ländernas sociala arbeten 

för minskad fattigdom kan medföra att det inte finns lika stora skillnader mellan 

klasstillhörighet och motionsvanor. Andra faktorer skulle kunna vara… 

 

Vidare framgår det att det finns skillnader mellan den lägsta klassen ej facklärda arbetare och 

högre tjänstemän i hur mycket man motionerar vilket indikerar på att det finns samband 

mellan faktorer inom klasstillhörighet och motionsvanor. Liknande resultat finns i tidigare 

forskning där forskare har sett att individens socioekonomiska status påverkar hälsovanor 

eftersom de som tillhör de lägre klasserna oftare tenderar att röka, äta mindre hälsosam mat 

och inte träna (Adler et al. 1994, refererad i Olsen & Dahl, 2007). 

 

Olsen och Dahl (2007) menar att individuella faktorer såsom giftermål, hur krävande arbetet 

är och hushållsarbete kommer att påverka individens hälsa men att det också finns faktorer 

som påverkar utifrån. De väljer således också att undersöka sambandet mellan landsfaktorers 

och dess påverkan på hur individerna uppfattar sin egen hälsa för att se om det finns något 

samband med utomstående faktorer och hälsa. Dessa landfaktorer är som tidigare nämnt 

politiska traditioner och utvecklandet av välfärden, hur landets ekonomiska status utifrån BNP 

per capita är och hur jämlikt landet i fråga är (Olsen & Dahl, 2007).  Vilket leder oss in på 

relationen mellan landsfaktorer och eventuella samband gentemot motion och individernas 

klasstillhörighet. 

 

För att gå vidare till nästa steg i analysen undersöks sambandet mellan klasskillnader och 

makrovariablerna som mäter hur ekonomiska förhållanden ser ut. I den tredje analysen 

undersöker jag betydelsen av ett lands Brutto National Produkt (BNP) per capita för att se 

sambandet utifrån klass och motionsvanor och besvarar frågan ”Finns det något samband 
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mellan eventuella klasskillnader i motion och ett lands ekonomiska förhållande, det vill säga 

dess BNP per capita?”.  

 

 

Figur 3: Klasskillnader i relation till BNP per capita. (* = p <0,05) 

 

Genom att mäta BNP per capita ges länderna alltså ett värde som ska förmedla om landet i 

fråga är rikt eller fattigt.  När ett lands värde på BNP per capita sätts i relation till 

klasskillnader i motion fördelas länderna väldigt utspritt i grafen, men en generell trend går 

dock att utläsa. Sambandet är dock inte helt entydigt vilket visas genom att länderna avviker 

en hel del från regressionslinjen som ska visa ett perfekt linjärt samband (Djurfeldt G, Larsson 

R & Stjärnhagen, 2003). 

 

Den generella trenden i denna figur visar att ju högre ett lands BNP per capita är desto mindre 

tenderar klasskillnaderna vara i populationens motionsvanor vilket skulle kunna förklaras av 

att människorna i dessa länder generellt har mer pengar att spendera på sin hälsa i form av 

bättre mat och träning. Det går således att urskilja indikationer på att det finns samband 
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mellan BNP per capita och klasskillnaderna i motionsvanor då fattiga länder drar mot att ha 

större klasskillnader och rikare länder har mindre klasskillnader. 

 

Dessa resultat kan styrkas av forskarna (Olsen & Dahl, 2007; Nelson & Fritzell 2014) 

eftersom de också funnit tendenser till att rikare länder generellt har bättre hälsostatus då det 

finns bättre förutsättningar för grundläggande bra hälsovillkor för majoriteten av 

populationen. Tidigare forskning (Olsen & Dahl, 2007; Inglehart, 1997) visar att det är bra för 

länderna att i ett första steg utveckla ekonomin för att kunna utveckla en bättre hälsonivå. 

Dock bara till en viss gräns innan hälsoskillnaderna början stagnera. Detta gör att 

populationen som lever i ett rikt land utifrån dess höga BNP per capita snarare kan 

upprätthålla en hälsosam livsstil än att bara fokusera på att överleva. Denna livsstil kan 

innebära regelbunden motion för att må bra vilket skulle kunna medföra mindre klasskillnader 

i motionsvanor då det finns förutsättningar till denna typ av livsstil. 

 

Då BNP per capita bara är en indikator på hur rikt eller fattigt ett land är kommer jag inför 

fjärde analysen att gå vi vidare för att se om ekonomisk ojämlikhet, det vill säga gini-

koefficienten. Detta eftersom jag vill undersöka om landets fördelning av resurser kan ha 

något samband med klasstillhörighet och motionsvanor. Jag har som tidigare nämnt valt att 

vända på gini-skalan (0= Helt ojämlikt, 1 = helt jämlikt) eftersom det gör resultaten tydligare 

och mer tolkningsbara gentemot mina andra makrovariabler. 
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Figur 4: Klasskillnader i relation till ekonomisk ojämlikhet. (* = p <0,05) 

 

Utifrån frågeställningen ”Finns det något samband mellan eventuella klasskillnader i motion 

och ett lands grad av ekonomisk jämlikhet?” synliggörs att när gini-koefficienten läggs till i 

analysen observera att det att många av länderna har väldigt lika värde utifrån hur jämställt ett 

land är då majoriteten av länderna ligger inom 0,1 skalsteg. Detta resulterar i att många av 

länderna hamnar inom samma område men även länder med höga klassvärden ligger högt på 

detta jämlikhetsvärde. Det intressanta med denna analys är att ett land som Ungern (0,728) 

har nästan samma jämlikhets värde som Österrike (0,731) medan deras värde på 

klasskillnaderna (0,904 för Ungern respektive 0,312 i Österrike) är otroligt långt ifrån 

varandra vilket indikerar att den ekonomiska ojämlikheten möjligen inte har så stor påverkan 

på skillnaderna i träning mellan olika sociala klasser.  

 

Tidigare forskning (Wilkinson & Pickett, 2010; Olsen & Dahl, 2007) har visat indikationer på 

att ekonomiska ojämlikheter påverkar individerna på ett individuellt plan, att det exempelvis 

kommer att påverka sociala faktorer i form av yttrandet av statussymboler. Forskarna 

(Wilkinson & Pickett, 2010) fann också att ett ekonomiskt ojämlikt samhälle medför större 

klassklyftor vilket resulterar i att differensen i landet kan ses tydligare än i mer jämlika 
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samhällen. Dessa skillnader i klass gör att individer i lägre klasser har mindre pengar att 

exempelvis lägga på sjukvård och utbildning och kan i längden resultera i en stress som kan 

komma att påverka hälsan negativt för individen (Wilkinson & Pickett, 2010). Dessa resultat 

stärks också av Olsen och Dahl (2007) då de funnit liknande resultat om att yttre påverkan 

resulterar i en stress hos individen.  

 

Pop, van Ingen och van Oorschots (2012) resultat visade inget generellt samband mellan 

ekonomiskt ojämlika samhällen och hälsostatus dock såg de att hur det finns ett samband 

mellan hur rikt ett land är i relation till landets ekonomiska ojämlikhet. Likt Pop, van Ingen 

och van Oorschot (2012) resultat kring ekonomisk ojämlikhet och hälsostatus finner jag inte 

heller något samband kring ekonomisk ojämlikhet och klasskillnader i motionsvanor eftersom 

resultatet visar på att länder med samma jämlikhets värde ändå kan ha stora klasskillnader. En 

ytterligare aspekt som indikerar på att det inte existerar något samband mellan dessa faktorer 

är att det enligt regressionslinjen pekar på att ju mer ekonomiskt jämlikt ett land är desto 

större klasskillnader i motionsvanor finns det. Detta motsäger delvis sig själv eftersom ju mer 

fördelad ekonomi inom landet skulle gynna fler människor och i längden skulle kunna 

resultera i mindre klasskillnader. Dock är detta som tidigare nämnt en studie utifrån ett 

makroperspektiv vilket gör att jag inte kan fånga de individuella aspekterna som forskarna 

(Wilkinson & Pickett, 2010; Olsen & Dahl, 2007) såg hade påverkan på de enskilda 

individernas hälsostatus utifrån ekonomisk ojämlikhet.  

 

Då gini-koefficienten inte indikerat på något samband mellan skillnaderna i motionsvanor och 

kommer jag vidare att undersöka om hur stor procent länderna lägger på sociala utgifter 

utifrån landets totala BNP. 
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Figur 5: Klasskillnader i relation till sociala utgifter. (* = p <0,05) 

 

Med denna figur avser jag besvara frågan ”Finns det något samband mellan eventuella 

klasskillnader i motion och hur stor andel av BNP som ett land lägger på sociala utgifter?” 

och som visar att ju mer länderna lägger på sociala utgifter av sin totala BNP ju mindre 

tenderar dessa klasskillnader i motion att vara. Detta samband är dock långt ifrån perfekt 

vilket ett värde på exempelvis Österrike där man spenderar runt 23 % 

av sin BNP men skillnaderna i klass ligger endast på 0,312 i jämförelse med Ungern där de 

lägger närmare 21 % av sin BNP på dessa utgifter men klasskillnaderna är högst i hela studien 

på 0,904. Hade detta samband varit starkare hade länder med höga klasskillnader lagt mindre 

andelar av sin BNP på sociala utgifter men så är det inte i detta fall. 

 

Enligt forskarna Kenneth Nelson och Johan Fritzell (2014) visade deras studie att länder med 

mer utvecklad välfärd kunde hjälpa befolkningen i större utsträckning då landet lägger mer 

pengar på sociala utgifter vilket borde kunna resultera i mindre klasskillnader då individer i 
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lägre klasser kan få en högre lägsta inkomst. Utifrån de tidigare resultaten i analys tre som 

indikerade att rikare länder har mindre klasskillnader finns liknande tendenser när man jämför 

hur stor andel landet lägger procentuellt av sin BNP på sociala utgifter som ska kunna gynna 

välfärdsarbetet. Dock är detta samband inte heller perfekt eftersom länderna lägger sig utspritt 

i figuren där exempelvis Ungern med högsta klasskillnaderna i studien lägger runt 21 procent 

av sin BNP på sociala utgifter vilket är bland den högsta andelen i hela studien men 

fortfarande har stora klasskillnader.  

 

Slutsatser 

Syftet med denna studie var att undersöka om det finns något samband mellan 

klasstillhörighet och motionsvanor och att se om detta samband varierar mellan olika länder. 

Jag valde också att undersöka om klasskillnaderna i motionsvanor har något samband med ett 

lands ekonomiska förutsättningar utifrån de tre makrovariabler som jag använt. För att kunna 

undersöka skillnaderna använde jag mig av 22 länder som är medlemmar i OECD och som 

det därmed finns tillförlitlig data för de gällande BNP per capita, gini- och sociala utgift 

variablerna.  

 

Utifrån mina resultat kan vi utläsa, likt det Olsen och Dahl (2007) fann i sin studie, att 

sambandet mellan BNP per capita och klasskillnader i motion är den faktor som påverkade 

mest av de analyserade landsfaktorerna och BNP per capita kan således förklara vissa 

klasskillnader gentemot motionsvanor även om det inte är ett perfekt samband utifrån 

spridningen av länderna. 

 

Forskarna (Wilkinson & Pickett, 2010; Olsen & Dahl, 2007) såg ett samband i sin studie 

mellan ekonomisk ojämlikhet och individuella faktorer och dess påverkan på individers 

hälsostatus. Då jag inte valt att analysera individuella faktorer utan att i första hand fokusera 

på de grundläggande klasskillnaderna i motionsvanor har jag funnit resultat som visar att det 

inte finns något samband mellan hur ekonomiskt jämlikt ett samhälle är och dess 

klasskillnader i motionsvanor. Detta eftersom länder med liknande jämlikhetsvärde 

fortfarande kan ha stora klasskillnader gentemot varandra. Pop, van Ingen och van Oorschots 

(2012) fann inga tendenser till att ekonomisk jämlikhet skulle ha något samband med 

hälsostatus vilket styrker mina resultat om att just ekonomisk jämlikhet inte har något 
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samband på om individerna i populationerna motionerar mer eller mindre utifrån 

klasstillhörighet utan det kan vara andra landsekonomiska eller individuella faktorer som har 

större påverkan.  

 

Med utgångspunkt i hur mycket länderna spenderar på sociala utgifter visar det, likt BNP per 

capita, tendenser till ett samband även om det inte är perfekt. Nelson och Fritzell (2014) fann 

att en mer utvecklad välfärd skulle kunna hjälpa befolkningen i större utsträckning resultera i 

mindre klasskillnader. Vilket kan hjälpa till att förklara indikationerna till att ju mer länderna 

spenderar på sociala utgifter desto mindre tenderar klasskillnaderna i motionsvanor att vara. 

Även om detta samband inte är lika starkt som BNP per capita är det en faktor som kan ha 

samband i relation till varandra eftersom båda är landsrelaterade faktorer. 

 

Sammanfattningsvis visar mina resultat i stor utrstäckning liknande tendenser som tidigare 

forskning gjort. Att BNP per capita är den landsrelaterade faktor som indikerade något 

samband gentemot klasskillnader i motionsvanor. Eftersom jämlikhetsvärdet och hur mycket 

länderna lägger på sociala utgifter är närbesläktade med varandra var det intressant och 

förvånansvärt att det inte fanns något samband utifrån gini-koefficienten men att det fanns 

samband baserad på andelen länderna lägger på sociala utgifter. 

 

För att ta denna studie ytterligare ett steg och berika den med mer djup skulle data ifrån 

enkätundersökningen behöva vara mer omfattande och behandla mer individuella aspekter 

vilket också är svårt att fånga i kvantitativ forskning. Dessa begränsningar har således medfört 

att individuella faktorer inte kunnat behandlas och på så vis bara gjort att grundläggande 

klasskillnader utifrån inkomst i relation till motionsvanor använts för att kunna jämföra 

resultaten mellan länder. Denna studie visar att det finns samband mellan klasstillhörighet och 

motionsvanor men som också visar att vissa samband med landsrelaterade faktorer också 

påverkar även om alla resultat inte är optimala. Det som kan utvecklas i senare forskning är 

att gå ned i abstraktionsnivå och undersöka hur individuella egenskaper kan påverka 

motionsvanor. 
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