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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka betydelsen av objektiv och subjektiv 

klasstillhörighet i upplevelsen av individuellt miljöansvar och deltagande i politisk 

konsumtion, samt om det finns skillnader mellan betydelsen av den objektiva och 

subjektiva klasstillhörigheten. Den teoretiska utgångspunkten för individuellt 

miljöansvar och politisk konsumtion är Ulrich Becks teorier om risksamhälle, 

modernisering och individualisering. Pierre Bourdieus kapitalteori definierar objektiv 

klasstillhörighet, medan subjektiv klasstillhörighet behandlas utifrån ett kognitivt 

perspektiv som bland annat innefattar yrkestillhörighet. Ansatsen är kvantitativ och 

deduktiv. Datamaterialet som används är ”Hållbart medborgarskap”, som samlades in 

av Michele Micheletti vid Stockholms Universitet genom ett riksrepresentativt OSU år 

2009 och innefattar 3000 individer mellan 18 och 78 år. Sambanden undersöks med 

multivariat linjär regressionsanalys. Resultaten visar inte generaliserbara samband 

mellan objektiv klasstillhörighet eller subjektiv klasstillhörighet och upplevelse av 

individuellt miljöansvar, men mellan kulturellt kapital som beståndsdel av objektiv 

klasstillhörighet och upplevelsen av individuellt miljöansvar kan det. Betydelsen av 

objektiv klasstillhörighet eller subjektiv klasstillhörighet för deltagande i politisk 

konsumtion kan inte stärkas genom generaliserbara samband, men sambanden mellan 

kulturellt och socialt kapital som beståndsdelar av objektiv klasstillhörighet och 

deltagande i politisk konsumtion kan det. Samtliga resultat går i linje med hypoteserna, 

att högre objektiv respektive subjektiv klasstillhörighet indikerar en starkare upplevelse 

av individuellt miljöansvar samt att individen i större utsträckning deltar i politisk 

konsumtion. 

Nyckelord 

Individuellt miljöansvar, politisk konsumtion, klasstillhörighet, Beck, Bourdieu.
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1. Inledning 

“Instead, the serious work of confronting the threatening socio-environmental processes [...] 

falls to individuals, acting alone, usually as consumers.” 

(Maniates, 2001: 33) 

 

I ett modernt samhälle där institutionerna blir allt mindre absoluta (Beck 1989) och valen allt 

fler, är individen en betydelsefull aktör i den oroväckande utvecklingen kring miljöförstöring- 

och problem (Lidskog & Sundqvist, 2011: 102). 

 

Moderniseringsprocessen har förändrat det produktionsfokuserade industrisamhället, till det 

nuvarande konsumtionsfokuserade samhället (Beck, 1989) och konsumtionen har gett upphov 

till negativa konsekvenser i form av miljöförstöring (Lidskog & Sundqvist, 2011: 106). 

Samtidigt har moderniseringsprocessens individualisering inneburit en förändring i 

förhållandet mellan individ och struktur som nu är mindre tvingande än tidigare, och detta har 

skapat fler individuella valsituationer (Beck, 1989: 118; Beck, 2002: 2-3). Valsituationer 

präglar nu individuell livsstil (ibid.; ibid.) och på olika sätt, främst gällande konsumtion, har 

livsstil konsekvenser för miljön (Lidskog & Sundkvist, 2011: 99). Detta har lett till ett utbrett 

individualiserat miljöansvar (Lidskog & Sundqvist, 2011: 157). Rollen som upplyst 

konsument och aktiv medborgare antas, och individen strävar efter att göra medvetna val i 

vilka konsekvenser för hen själv, framtida generationer, djur och natur beaktas (Lidskog & 

Sundqvist, 2011: 105). Oftare än som aktiv medborgare antar individen rollen som upplyst 

konsument (Maniates, 2001: 34). Individuell konsumtion politiseras när den används i syfte 

att påverka miljöproblem (Beck, 2002: 44) och blir ett uttryck för det individuella 

miljöansvaret (Micheletti & Stolle, 2013: 61). 

 

Huruvida alla i samhället upplever det individualiserade miljöansvaret och deltar i politisk 

konsumtion i samma utsträckning kan ifrågasättas. Individens förändrade förhållande till 

industrisamhällets strukturer har inte inneburit upplösningen av dem, och därför inte heller 

upplösningen av samhällets ojämlikhet (Beck, 1989: 124). Ulrich Beck diskuterar hur 

individens sociala bakgrund fortfarande är avgörande för hens möjligheter i livet, att 

undersöka hur upplevelser av individuellt miljöansvar och deltagande i politisk konsumtion 



 

 2 

fördelas utifrån klass är därför av relevans (1989: 142). Tidigare forskning kring 

differentiering av individualiserat miljöansvar och politisk konsumtion har funnit att detta kan 

bero på skillnader i socioekonomiska indikatorer för klasstillhörighet (Eden, 1993; Soneryd & 

Uggla, 2011; Micheletti & Stolle, 2004; Micheletti & Stolle, 2013; Micheletti, Stolle & 

Follesdal, 2011). Konsensus råder i dessa studier om att utbildning har betydelse, och flera 

resultat tyder på att även inkomst är en påverkande faktor. 

 

Det individualiserade miljöansvaret och betoningen på individens konsumtion för att lösa 

miljöproblem beskrivs ofta utifrån en individ som är isolerad ifrån samhälleliga sammanhang, 

trots att det finns en ömsesidig påverkan mellan individen och dessa sammanhang (Lidskog & 

Sundqvist, 2011: 158). Genom att undersöka individens upplevelse av miljöansvar och 

deltagande i politisk konsumtion utifrån hens placering i objektiva och subjektiva 

klasstillhörigheter, ämnar denna uppsats bidra till att perspektivet skiftar till individen som en 

del av de samhälleliga sammanhang hen ingår i. Tidigare forskning har sällan formulerat 

slutsatser utifrån betydelsen av övergripande klasstillhörighet, utan snarare utifrån enskilda 

indikatorer för klasstillhörighet, som inkomst och utbildningsnivå. Genom att applicera Pierre 

Bourdieus klassperspektiv samt en subjektiv dimension av klass på upplevelsen av 

individualiserat miljöansvar och deltagande i politisk konsumtion ämnar den här uppsatsen 

bidra till en enhetlig förståelse av betydelsen av klasstillhörighet i upplevelsen av dem. Både 

objektiv och subjektiv klasstillhörighet undersöks eftersom att dessa kan skilja sig, och att 

studera dem parallellt ger en förståelse för om det är objektiv eller subjektiv klasstillhörighet 

som bäst förklarar miljöansvaret och den politiska konsumtionen (Karlsson, 2005: 21).  

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att tillämpa ett klassperspektiv på upplevelsen av individuellt 

miljöansvar och deltagande i politisk konsumtion. 

Frågeställningarna har utifrån det formulerats som följer: 

1. I vilken utsträckning påverkar objektiv respektive subjektiv klasstillhörighet 

upplevelsen av individuellt miljöansvar och deltagande i politisk konsumtion? 

2. Finns det skillnader i betydelse av objektiv och subjektiv klasstillhörighet för 

upplevelsen av individualiserat miljöansvar och deltagande i politisk konsumtion? 
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1.3. Avgränsning 

Uppsatsen begränsar sig till att behandla individuell subjektiv upplevelse av individuellt 

miljöansvar och deltagande i politisk konsumtion i relation till objektiv och subjektiv 

klasstillhörighet. Objektiv klasstillhörighet definieras och begränsas till Bourdieus 

kapitalformer (Bourdieu, 1987). Subjektiv klasstillhörighet definieras och begränsas till 

kognitiv subjektiv klass (Karlsson, 2005: 51).  

1.4. Disposition 

Individuellt miljöansvar, politisk konsumtion och klasstillhörighet behandlas i avsnitten teori 

och tidigare forskning. Därefter följer en redogörelse av data och metod. Sedan redovisas 

resultatet. Avslutningsvis förs en diskussion kring resultatet med en återkoppling syfte, 

frågeställningar och hypoteser samt teori och tidigare forskning.  

2. Teori 

2.1. Individuellt miljöansvar 

Framväxten av individuellt miljöansvar kan beskrivas i termer av Ulrich Becks teorier om 

modernisering, risksamhälle och individualisering. I Risksamhället (1989) identifierar Beck 

vad han kallar en reflexiv modernisering av industrisamhället. Med modernisering menar 

Beck långtgående teknologiska samt sociala rationaliseringar. Reflexiviteten består i att 

moderniseringen är självkonfronterande och självupplösande, vilket betyder att samhället i 

den fortgående moderniseringen transformerar sig självt och det som vuxit fram i det moderna 

samhället börjar ifrågasättas (Sandstedt & Boström, 2004: 26). Moderniseringen har inneburit 

ökad rikedom i samhället. Parallellt med dessa ökade rikedomar har risker systematiskt 

skapats, bland dem miljöförstöring. Miljöförstöring som moderniseringsrisk massproduceras 

av industrin, och ökar i samband med industrins utveckling (Beck, 1989: 32). Miljöförstöring 

kan ur det perspektivet anses som en logisk följd av det moderna, vetenskapsberoende 

industrisamhället (Sandstedt & Boström, 2004: 26). Att industrins produktion har ökat 

exponentiellt har inneburit att miljöförstöringen nu finns i samhället i större omfattning än 
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någonsin tidigare (Beck, 1989: 29). Detta har skapat problem rörande hur risken 

miljöförstöring ska begränsas och fördelas, utan att hindra moderniseringsprocessen eller 

överskrida samhällets ekologiska gränser (Beck, 1989: 30). 

Beck menar att som en del av moderniseringen och den generellt ökade välfärden har  en 

frigörelse av individ från industrisamhällets sociala strukturer i viss mån ägt rum; klass, skikt, 

familj, könsroller (Beck, 1989: 118). Frigörelsen innebär att individens värderingar, attityder 

och beteenden inte är lika betingade av samhällets strukturer som tidigare (Beck, 2002: 2-3).  

Individer uppfattar i högre grad än tidigare att de har eget ansvar att utforma sina liv (Sörbom 

2005). Detta eftersom att moderniseringen gett individen förmåga att reflektera över sin 

situation, vilket i Becks terminologi innebär att förmågan till och behovet av en subjektiv 

reflexivitet ökat (Sandstedt & Boström, 2004: 26). Individualiseringen är en central process i 

denna utveckling och innebär i den här bemärkelsen att individer upplever fler valsituationer i 

vilka hen enligt samhällets ideal ska fatta välinformerade beslut som tar hänsyn till 

konsekvenser inte bara för hen själv, utan även miljön (Lidskog & Sundqvist, 2011: 157). 

Detta ideal är grunden för det individuella miljöansvar som skapats (ibid.).  De beslut som 

individen fattar är trots individualiseringen villkorade av samhället hen ingår i (ibid.). 

Samhälleliga krav ställs på individen via samhällets institutioner i form av politiska, 

ekonomiska och familjära villkor för denne att förhålla sig till (Beck, 2002: 2).  

Individualiseringen innebär därför inte obehindrat handlingsutrymme och är inte en produkt 

av individers fria val (ibid.: 4), utan något individer uppfattar sig behöva och vilja göra i 

samklang med det omgivande samhället (Sörbom, 2005). Den institutionaliserade 

individualiseringen innebär att samhället kräver att individen väljer (Lidskog & Sundkvist, 

2011: 104). 

2.2. Politisk konsumtion 

I hanteringen av risken för miljöförstöring är en följd av individualiseringen att individen 

antar en roll som upplyst konsument och aktiv medborgare (Lidskog & Sundkvist, 2011: 

157). Enligt Maniates (2001: 34) antas denna roll i form av konsument snarare än 

medborgare, eftersom att många miljöproblem beskrivs som konsekvenser av individers 

konsumtion (Lidskog & Sundqvist, 2011: 157). Ett individuellt miljöansvar växer fram och 

individen strävar i linje med det efter att göra medvetna val i vilka konsekvenser för hen själv, 

framtida generationer, djur och natur beaktas (ibid.). 
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Maniates (2001: 43) menar dessutom att konsumtion är det område som individen anser sig ha 

mest makt och kompetens inom, och att hen därför är sannolik att utöva politiska ståndpunkter 

där. I den bemärkelsen politiseras konsumtion i vad Beck (2002: 44-45) kallar en subpolitisk 

sfär där individen åtar sig makt att påverka miljöproblem. Denna sfär skapas i och med att 

privata handlingar utförs med upplevelsen av en direkt koppling till politiska frågor. De 

politiska åstadkommanden som handlingarna kan resultera i sker utan samröre med politiker 

och andra makthavare, vilket medför att den politiska sfären avpolitiseras. Individer får 

genom politiseringen av det icke-politiska och avpolitiseringen av det politiska, upplevelsen 

av att de fungerar som initiativtagare till politiskt ingripande (ibid.).  

Den politiska konsumtionen sker i praktiken genom att individen styr sina konsumtionsval 

utifrån politiska eller etiska intressen genom att bojkotta produkter eller ”buykotta”, det vill 

säga medvetet välja vissa produkter av etiska eller politiska skäl (Micheletti & Stolle, 2004: 

103).  

2.3. Miljöansvar, politisk konsumtion och klass 

Beck har kritiserats för att i sitt arbete förminska betydelsen av klass (Sörbom, 2005; 

Atkinson, 2007). Beck menar visserligen att individualiseringen har skapat ett mindre 

tvingande förhållande mellan individen och industrisamhällets strukturer, men att strukturerna 

likväl existerar och därför har individualiseringen inte löst upp den samhälleliga ojämlikheten 

(1989: 124). Social bakgrund påverkar fortfarande individens livsmöjligheter (Beck, 1989: 

142). Klass är därför fortfarande en central aspekt i Becks teori. 

Beck (1989: 33) påpekar att risker följer en annan fördelning än social ojämlikhet mellan 

klasser, men även att de i vissa fall fördelar sig snarlikt. Detta i och med att rikedom samlas i 

samhällets högre klasser, och risker i de nedre, och på detta sätt kan risker förstärka 

klassamhället (Beck, 1989: 49). Klasstillhörighetens innebörd manifesteras i betydelsen av 

olika sociala förutsättningar och bakgrunder för att kunna kompensera, hantera eller undvika 

risker. Bland dessa förutsättningar nämner han inkomstgrupp och utbildningsbakgrund. Även 

hur mycket, och vilken information individen tillgodogör sig har stor betydelse. Utbildning 

och uppmärksamhet på information ger möjlighet att hantera och undvika risker, exempelvis 

kan en utbildad och informerad individ som konsument undvika vissa produkter (Beck, 1989: 

49-50). 
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Risker är inte självklar kunskap för alla, de förmedlas (Beck, 1989: 71). Beck beskriver hur 

risker så som giftiga ämnen i luft, vatten och livsmedel och dess effekter på växter, djur och 

människor är systematiskt betingade och osynliga. Osynliga tills dess att det görs kausala 

tolkningar kring dem, vilket innebär att de inte existerar som risker oberoende av den 

vetenskapliga-, och icke-vetenskapliga kunskapen om dem. Det gör att de som definierar 

riskerna, och massmedia som sprider definitionerna, har maktställningar i samhällspolitiken 

(Beck, 1989: 33). Därför är det välutbildade och välinformerade individer som uppfattar 

riskerna först. Medvetenheten om riskerna och engagemanget för att motverka eller hantera 

dem, uppstår när den omedelbara pressen att försörja sig har minskat eller försvunnit, det vill 

säga i mer välbärgade och skyddade grupper (Beck, 1989: 71-72). 

2.4. Klass 

2.4.1. Objektiv klasstillhörighet 

De faktorer som Beck urskiljer som relevanta i differentiering av hanterandet av risker  kan 

sammanfattas som ekonomi, utbildning och information. Dessa faktorer kan placeras in i 

Bourdieus kapitalformer: ekonomiskt-, kulturellt- och socialt kapital. Bourdieu är inte enbart 

intresserad av livschanser i allmänhet, utan av livsstil och smak (Bourdieu, 1984: 260). Det 

gör hans klassperspektiv relevant för denna uppsats, eftersom livsstil ofta både orsakar 

miljöproblem och anges som en sfär att lösa dem i (Lidskog & Sundqvist, 2011: 89). 

Bourdieu definierar objektiv klass som “en enhet av agenter underkastade homogena 

existensbetingelser, vilka påtvingar agenterna homogena betingningar och producerar system 

av homogena dispositioner i stånd att alstra likartade praktiker” (1986: 251). De 

existensbetingelser som Bourdieu talar om kategoriserar han som olika former av kapital 

(Bourdieu, 1987: 3-4). Kapitalet särskiljs i ekonomiskt-, kulturellt- samt socialt kapital. Det 

sammanvägda kapital som en individ besitter inom de olika formerna avgör vilken klass hen 

tillhör (Bourdieu, 1984: 126). 

Bland Bourdieus tre kapitalformer är det ekonomiska kapitalet grunden för de två övriga 

kapitalformerna. Individer tillgodogör sig ekonomiskt kapital via arbete. I utbyte för arbetet 

tilldelas ekonomiskt kapital, ofta pengar, men även andra materiella tillgångar kan inkluderas 

inom termen ekonomiskt kapital. Ekonomiska klasskillnader uppstår i och med att individer 

har olika yrken; yrken genererar olika lön och därmed olika mängd ekonomiskt kapital 
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(Bourdieu, 1984: 274). Dessa ekonomiska klasskillnader har reell betydelse för att kunna 

uttrycka individualiserat miljöansvar genom politisk konsumtion, eftersom att miljövänliga 

produkter är dyrare än andra (Micheletti & Stolle, 2013: 61). 

I det kulturella kapitalet inkluderas bland andra institutionaliserade tillstånd, vilka består av 

bland annat utbildningsbevis och titlar. Beck (1989) lägger vikt vid utbildning som en 

förutsättning för att kunna hantera och undvika risken miljöförstöring, bland annat menar han 

att utbildning innebär att individen som konsument kan undvika vissa produkter. En annan 

beståndsdel av kulturellt kapital är kunskap som har ackumulerats av individen (Bourdieu, 

1984: 170). Vilka kunskaper individen kan tillgodogöra sig beror på vilken klasstillhörighet 

hen har, bland annat på grund av att klasstillhörighet även påverkar individens sociala kapital, 

genom vilket kunskap erhålls (Bourdieu, 1986: 247-248). 

Socialt kapital består av sociala relationer och nätverk (Bourdieu, 1984: 279-280). Via de 

relationer och nätverk individen har i sitt sociala kapital får hen information, och beroende på 

vilken klasstillhörighet hen har skiljer sig informationen (ibid.). Individen är beroende av 

informationen hen tillgodogör sig eftersom att den används för att orientera sig i samhället. 

Samma information är för individer inom samma klass mer eller mindre tillgänglig respektive 

otillgänglig. På det sättet blir socialt kapital ett uteslutningsmedel, och kan aldrig vara jämlik 

mellan olika klasser (Bourdieu, 1986: 248). De sociala relationer som utgör individens sociala 

kapital blir institutionaliserade, och kan liknas vid medlemskap i en grupp. Medlemmarna i 

gruppen tilldelas ett kollektivt ägande av bland annat information, men ägandet innebär även 

belåning i form av ekonomiskt kapital eller tjänster och gentjänster medlemmarna emellan 

(Bourdieu, 1986: 255).  Exempelvis kan medlemskap i en miljöorganisation  ge individen 

tillgång till en viss information, vilken i sin tur orienterar individen i samhället och utifrån 

Becks teorier om risksamhället skapar förutsättningar för individen att uppfatta och hantera 

miljöförstöring (1989: 49-50). 

2.4.2. Subjektiv klasstillhörighet 

Karlsson (2005: 89) talar om skillnaden mellan objektiv och subjektiv klasstillhörighet och 

anger känslan av samhörighet som grogrund för individens självskattade klasstillhörighet. 

Den subjektiva klasstillhörigheten utgörs av två komponenter: kognitiv och emotionell. Den 

kognitiva komponenten vilar på externt fastställbara faktorer som yrkestillhörighet, 

utbildningsnivå och ekonomiska resurser. Den emotionella komponenten vilar på latenta, 
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underliggande faktorer som attityder och emotionella förhållanden mellan individen och 

positionen hen har i samhällets strukturer (Karlsson, 2005:51). Inom ramen för denna uppsats 

bedöms den kognitiva, subjektiva klasstillhörigheten som mest relevant. Exempelvis kan 

individens subjektiva upplevelse av resursstyrka i form av utbildning och ekonomi, i relation 

till andra, innebära en uppfattning att hen har förutsättningar för att ta individuellt ansvar för 

miljön (Eden, 1993). Detta att uppleva sig ha förutsättningar för anta ansvar och påverka 

beskriver Sörbom (2005: 109) i termer av görbarhet: “om jag kan (agera politiskt), så bör jag 

göra det”. Görbarheten upplevs i olika stor utsträckning av individer beroende på bland annat 

känslor av utanförskap, den betingas av individens subjektiva bedömning av möjligheter och 

begränsningar för det egna deltagandet (ibid.: 109). Subjektiv klasstillhörighet har som 

möjliggörande eller begränsande kraft i görbarheten betydelse för upplevelsen av 

individualiserat miljöansvar och deltagande i politisk konsumtion. Den subjektiva 

klasstillhörigheten kan skilja sig från den objektiva, och att studera de två 

klasstillhörigheterna parallellt skapar en förståelse för om det är objektiv eller subjektiv 

tillhörighet som bäst förklarar ett fenomen (Karlsson, 2005: 21).  

3. Tidigare forskning 

3.1. Individuellt miljöansvar och klass 

Hur klasstillhörighet påverkar upplevelser av individuellt miljöansvar är ett relativt outforskat 

område. För att få insikt i relationen mellan individuellt miljöansvar och klass krävs mer 

forskning i ämnet. Att subjektiv klasstillhörighet har betydelse för dessa upplevelser stärks av 

att Eden (1993) fann att individer i studien som upplevde ansvar för miljön ofta såg sin egen 

position som priviligierad, rörande inkomst och utbildning, i relation till andra. De beskrev en 

upplevelse av att deras egen priviligierade position gav dem förutsättningar för 

ansvarstagande för miljön, och att individer som inte har samma position saknar dessa 

förutsättningar. Objektiv klass i relation till individuellt miljöansvar undersöktes av Sörbom 

(2005). Studiens resultat visade inte någon betydande differentiering av individuellt 

miljöansvar utifrån objektiv klass. I studien uppgav medlemmar i Handelsanställdas förbund 

och Svenska Lärarförbundet, att de alla upplevde att de hade ett individuellt ansvar för miljön. 

De intervjuade uppgav även att det fanns möjlighet att påverka i miljöfrågor, och en av de 
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metoder för påverkan som nämndes var miljövänlig konsumtion. Huruvida alla individer har 

samma makt att påverka genom, bland annat, konsumtion fanns det oenigheter kring, och 

detta kunde delvis förklaras i termer av klass. De Handelsanställda upplevde en mindre tilltro 

till att deras politiska handlingar ägde betydelse jämfört med medlemmarna från 

Lärarförbundet som uppvisade en mycket stark tro på sig själva som politiska varelser.  

3.2. Politisk konsumtion och klass 

Sörboms studie (2005) visar att skillnader i deltagande i politisk konsumtion delvis kunde 

förklaras av objektiv klass. Detta går i linje med det första av två resonemang som Micheletti 

och Stolle urskiljer i Political Consumerism- Global Responsibility in Action (2013), rörande 

hur individuellt miljöansvar i form av politisk konsumtion differentieras. Politisk konsumtion 

saknar till skillnad från andra former av ansvarstagande, bland andra partipolitiskt deltagande, 

institutionella ramverk. Detta innebär att de resurser som tillhandahålls av organisationer och 

institutioner i form av exempelvis nätverk och inflytande, i andra former av politiskt 

deltagande, inte tillfaller utövare av politisk konsumtion (Micheletti & Stolle, 2013: 61).   

Utifrån den slutsatsen identifieras två resonemang i forskning kring socioekonomisk 

ojämlikhet i politisk konsumtion (ibid.). Ett perspektiv följer antagandet att avsaknaden av 

institutionella ramar kan innebära att aktiviteten kräver större socioekonomiska resurser hos 

individen, främst ekonomiska tillgångar och utbildning, och således uppvisar omfattande 

socioekonomisk ojämlikhet. Det andra resonemanget utgår ifrån att politisk konsumtion inte 

är ett lika stort åtagande som exempelvis partipolitiskt deltagande, och därför mer 

lättillgänglig (ibid.). I och med att politisk konsumtion inte har samma krav på kontinuitet, tid 

och regelbundenhet och kan utövas i individens vardag kan den anses mindre resurskrävande 

och därför uppvisa en låg socioekonomisk ojämlikhet. 

I linje med resonemanget att individualiserat miljöansvar i form av politisk konsumtion kräver 

större socioekonomiska resurser än andra former av politiskt deltagande framhåller Stolle och 

Micheletti (2013) betydelsen av ekonomiska resurser, eftersom att miljövänliga produkter är 

dyrare än andra. Även akademisk utbildning lägger de stor vikt vid, utifrån tre antaganden. 

Det första består i att utbildning tillhandahåller kunskaper som krävs för att effektivt kunna 

engagera sig i politik, bland annat den kognitiva förmåga som krävs för att förstå information 

i massmedia. Det andra sättet som utbildning har betydelse på anges som nivå av politiskt 

intresse och information, det är nödvändigt med en relativt hög nivå av dessa för att en individ 
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effektivt ska kunna agera som politisk konsument, och nivån höjs i och med akademisk 

utbildning. Det tredje belyser det faktum att inkomst har ett positivt samband med akademisk 

utbildning, vilket innebär att utbildade individer har bättre förutsättningar att konsumera de 

dyrare produkter som ofta innefattas i politisk konsumtion. Soneryd och Uggla (2011: 13) 

menar att ansvarstagande för miljön genom konsumtion är betingad av social tillhörighet och 

position samt materiella resurser, vilket kan översättas till indikatorer för klasstillhörighet. 

Micheletti, Stolle och Follesdal (2011) fann i en studie av danska medborgare att inkomst inte 

hade betydelse för deltagande i politisk konsumtion, men däremot att utbildning hade det. 

3.3. Hypoteser 

I medvetenhet om miljöförstöring som risk, vilket är en förutsättning för upplevelsen av 

individuellt miljöansvar, anger Beck inkomst, utbildning och information som betydande 

faktorer (1989). Dessa kan passas in i ekonomiskt-, kulturellt- och socialt kapital. En individ 

som besitter en större mängd kapital, vilket innebär en högre objektiv klasstillhörighet, kan 

därför antas uppleva individuellt miljöansvar i större utsträckning. Även gällande deltagande i 

politisk konsumtion har kapitalformerna i tidigare forskning funnits ha betydelse (Micheletti 

& Stolle, 2013; Micheletti, Stolle & Follesdal, 2011), varför en högre objektiv 

klasstillhörighet även kan innebära att en individ deltar i politisk konsumtion i större 

utsträckning.  Att upplevelsen av den egna positionen som priviligierad ger upphov till 

känslan av att ha förutsättningar för att anta individuellt ansvar för miljön (Eden, 1993) 

innebär att högre subjektiv klasstillhörighet kan indikera en starkare upplevelse av individuellt 

miljöansvar. Subjektiv klasstillhörighet kan även fungera som en begränsande och 

möjliggörande kraft i upplevelsen av att kunna agera politiskt genom politisk konsumtion 

(Sörbom, 2005), och en högre subjektiv klasstillhörighet kan därför innebära att en individ i 

större utsträckning deltar i politisk konsumtion.  

Utifrån detta har följande hypoteser formulerats: 

1. Ju högre objektiv respektive subjektiv klasstillhörighet, desto starkare upplevelse av 

individuellt miljöansvar. 

2. Ju högre objektiv respektive subjektiv klasstillhörighet, i desto större utsträckning 

deltar individen i politisk konsumtion. 
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4. Data och metod 

4.1. Datamaterial 

Datamaterialet som används i uppsatsen är ”Hållbart medborgarskap”, som samlades in av 

Michelle Micheletti vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet, under 

perioden mellan 2009-05-05 och 2009-08-31. Materialet är insamlat i Sverige i en 

tvärsnittsundersökning med rikstäckande, obundet slumpmässigt urval (OSU). Ett OSU 

innebär att varje enhet i populationen har lika stor sannolikhet att komma med i urvalet. 

Datamaterialet har ett åldersintervall mellan 18-78 år. Den totala populationen för 

datamaterialet är 3000 respondenter med en svarsfrekvens på 35%, vilket innebär att 1050 

respondenter har besvarat enkäten och ingår i datamaterialet (Micheletti, 2009). 

4.2. Reliabilitet och validitet 

Datamaterialet har ett stort externt bortfall (65 %). Den låga svarsfrekvensen kan leda till 

bristfällig reliabilitet. En möjlig konsekvens av bristande reliabilitet är att resultateten riskerar 

att skilja sig vid upprepning av undersökningen. Reliabilitet uppnås främst genom att studiens 

utförande är fri från slumpinflytelser av olika slag (Trost, 2007: 64). Då datamaterialet som 

används i denna studie är insamlat via en enkätundersökning i form av en rikstäckande 

tvärsnittsundersökning med ett OSU, är risken för slumpinflytelser i fråga om urval liten då 

varje individ i populationen har samma chans att komma med i urvalet (Krzanowski, 2007: 

29). Kvantitativa undersökningar vill ofta fånga långsiktiga förändringar (Trost, 2007: 64), det 

faktum att datamaterialet som används är insamlat 2009 kan innebära problem gällande 

konstans. Förändringar kan ha skett mellan 2009 och 2016, och resultaten skulle därför 

eventuellt kunna skilja sig åt om studien replikerades med nyare datamaterial vilket innebär 

en reliabilitetsbrist.  

Validitet bedöms utifrån i vilken utsträckning studien mäter det den är avsedd att mäta (Trost, 

2007: 65). Frågor som lämnar stort utrymme för subjektiv tolkning hos respondenten innebär 

risk för att hen missuppfattar frågan, vilket ger implikationer både för reliabilitet och validitet 

(Trost, 2007: 66). Reliabilitet eftersom att detta ger utrymme för slumpinflytelse, validitet 

eftersom att det ökar risken att det som frågan avser mäta inte mäts. Den subjektiva 
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klasstillhörigheten mäts genom att respondenten får ange sin klasstillhörighet i kategorierna 

arbetarhem, tjänstemannahem och högre tjänstemannahem. Självskattningen av subjektiv 

klasstillhörighet innebära en validitetsbrist - då innebörden i dessa kategorier kan skilja sig 

väsentligt åt hos olika individer. Syftet med subjektiv klasstillhörighet är emellertid att fånga 

individens subjektiva bild, varför operationaliseringen ändå uppfyller viss validitet. På samma 

sätt riskerar reliabilitet och validitet att påverkas negativt av att den beroende variabeln som 

mäter upplevelsen av individuellt miljöansvar kan influeras av social önskvärdhet, att det som 

nämnt i avsnitten om teori och tidigare forskning finns samhällsnormer som talar för att 

individen ska ta individuellt ansvar för miljön (Lidskog & Sundqvist, 2011: 157), kan göra att 

respondenten anger en högre siffra. 

Det kausala sambandet mellan upplevt miljöansvar och deltagande i miljöorganisation går 

eventuellt i båda riktningar. Det vill säga att deltagande i miljöorganisation leder till starkare 

upplevelse av individuellt miljöansvar, men även att en stark upplevelse av individuellt 

miljöansvar leder till deltagande i miljöorganisation. I fallet att dessa två variabler ömsesidigt 

påverkar varandra innebär att modellen där individuellt miljöansvar är beroende variabel och 

deltagande i miljöorganisation oberoende inte förklarar sambandet mellan dem på ett adekvat 

sätt.  

4.3. Bortfallsanalys 

Enkäten skickades till 3000 respondenter, av dessa svarade 1050 (35%). Det externa bortfallet 

uppgår till 1950 respondenter. På grund av att svarsfrekvensen är relativt låg i undersökningen 

finns möjligheten att ifrågasätta huruvida stickprovet är generaliserbart, då individer som inte 

deltar potentiellt skiljer sig från individer som deltar, och avsaknaden av dessa individer kan 

orsaka skevhet i materialet (SCB, 2000: 9). Enligt befolkningsstatistik hämtat från SCB, från 

året 2009, bestod befolkningen i Sverige av cirka 50,2% kvinnor och 49,7% av män (SCB 

2009). I undersökningen var fördelning mellan könen 49,5% kvinnor och 50,5% män, vilket 

kan anses representativt för befolkningen. Könsfördelningen  i ”Hållbart medborgarskap” är 

densamma som i Sverige år 2009. Rikssnittet för en treårig eftergymnasial utbildning är 23% 

(SCB, 2009). I ”Hållbart medborgarskap” är denna siffra 26%. I undersökningens urval ingick 

individer i åldrarna 18-78 år. Undersökningens urval hade en relativt hög medelålder på 55 år, 

detta skiljer sig från landets medelålder som är 41 år, datamaterialets urval är något skevt i 

detta avseende.  
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4.4. Operationaliseringar och variabler 

4.4.1. Beroende variabler 

De beroende variablerna i uppsatsen är upplevelsen av individualiserat miljöansvar och i 

vilken utsträckning individen deltar i politisk konsumtion.  

Operationaliseringen av den förstnämnda beroende variabeln utgår ifrån resonemanget att 

individualiseringen i samband med idealet om att individen ska fatta beslut som tar hänsyn till 

konsekvenser för miljön har skapat ett individuellt miljöansvar (Lidskog & Sundqvist, 2011). 

Indexet är avsett att mäta i vilken utsträckning individen upplever detta miljöansvar.  

Indexet är konstruerat av de två variablerna: “Enligt din uppfattning, i vilken utsträckning 

åligger det följande grupper och personer att arbeta för ett miljövänligare samhälle? - Dig 

själv” och ”Enligt din uppfattning, i vilken utsträckning åligger det följande grupper och 

personer att arbeta för ett miljövänligare samhälle? – Konsumenter/Människor i allmänhet”. 

Indexet är kontinuerligt och varierar mellan 0 och 1.   

 

Den andra beroende variabeln i denna studie är Politiskkonsumtion. Operationaliseringen 

utgår ifrån att politisk konsumtion sker genom att individen bojkottar eller buykottar olika 

produkter (Micheletti & Stolle, 2004: 103).  

Indexet består av variablerna: “Har du under de senaste 12 månaderna gjort något av 

följande?- Bojkotta produkt av politiskt, etiskt eller miljömässigt skäl”, samt ”Har du under de 

senaste 12 månaderna gjort något av följande?- Medvetet välja att köpa viss produkt av 

politiskt, etiskt eller miljömässigt skäl”. Indexet är kontinuerligt och varierar mellan 0 och 1.   

4.4.2. Oberoende variabler 

Den objektiva klasstillhörigheten operationaliseras utifrån Bourdieus kapitalformer. 

Ekonomiskt kapital skapar enligt Bourdieu klasskillnader i och med att olika yrken genererar 

olika lön (1984: 274), varför kapitalformen i denna studie operationaliserats genom 

Hushållsinkomst. Hushållsinkomst dikotomiserades i hög inkomst som har värdet 1 och låg 

inkomst är referenskategori.  Variabeln var ursprungligen ordinal i sju kategorier, men har 

dikotomiserats för att kunna tolkas i linjär regressionsanalys.  

Kulturellt kapital innefattar vad Bourdieu kallar institutionaliserade tillstånd, av vilka 

utbildning utgör ett. Därför har kulturellt kapital operationaliserats genom utbildning. Då teori 
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(Beck, 1989: 49-50) och tidigare forskning (Micheletti & Stolle, 2013: 61) angett akademisk 

utbildning som betydelsefull i upplevelsen av individuellt miljöansvar och möjlighet att 

påverka genom politisk konsumtion bedömdes det endast intressant att undersöka huruvida 

individer som har högskoleutbildning skiljer sig från individer som inte har det. Därför 

dikotomiserades utbildningsnivå, högskoleutbildning motsvarar värdet 1 och 

referenskategorin består av lägre utbildningar. 

Bourdieu beskriver en aspekt av socialt kapital som medlemskap i grupp, och att gruppen 

innehar ett gemensamt ägande av information (1986: 255). Beck tillskriver information som 

en viktig faktor i upplevelsen av individuellt miljöansvar i och med att information gör att 

individen i större utsträckning uppfattar miljöförstöring som risk (1989: 49-50) . Därtill menar 

Beck på betydelsen av information som möjliggörande för att som konsument undvika vissa 

produkter (ibid.). Utifrån det kan informationen som individen får tillgång till via deltagande i 

en miljöorganisation ge upphov till starkare upplevelse av individuellt miljöansvar och att 

individen i större utsträckning deltar i politisk konsumtion. Socialt kapital operationaliseras 

med grund i det genom variablerna MiljöOrgMöte och MiljöOrgForum, som undersöks 

genom frågan “Har du under de senaste 12 månaderna varit engagerad i verksamheten hos 

någon förening/organisation?”: ”Miljöorganisation - Deltagit vid träff/möte/evenemang”, 

samt ”Miljöorganisation - Deltagit i webbforum”. Variablerna är dikotoma, deltagande 

motsvarar värdet 1 och icke deltagande är referenskategori. 

Bland kognitiva indikatorer för subjektiv klasstillhörighet nämner Karlsson (2005: 51) 

yrkestillhörighet. Med grund i detta operationaliseras subjektiv klasstillhörighet i denna studie 

genom de  tre dummyvariablerna som mäter huruvida individen tillhör Arbetarhem, 

Tjänstemannahem eller Högre tjänstemannahem. Respektive tillhörighet motsvarar värdet 1 

och övriga tillhörigheter är referenskategori.  

4.4.3. Kontrollvariabler 

Som kontrollvariabler har kön och ålder inkluderats i analyserna. 

För variabeln kön har Kvinna har värdet 1 och Man är referenskategori. Ålder är en 

kontinuerlig variabel som varierar i ett intervall mellan 18 och 78. 
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Tabell 1. Variabelöversikt 

 N(Antal) Medelvärde Internt 

bortfall 

(procent) 

Miljöansvar 967 0,6338 7,9 

Politisk konsumtion 1024 0,3943 2,5 

Hushållsinkomst 1001 0,5435 4,7 

Högskoleutbildning 1022 0,2867 2,7 

Deltagande i möte för 

miljöorganisation 

1050 0,001 0 

Deltagande i forum för 

miljöorganisation 

1050 0,005 0 

Arbetarhem 966 0,4006 8 

Tjänstemannahem 966 0,3795 8 

Högre tjänstemannahem 966 0,094 8 

Kön (Ref.Kat. = Man) 1038 0,5 1,2 

Ålder 940 54,8 10,5 

4.5. Metod 

Analyserna har utgått från en deduktiv ansats, hypoteser har utformats för att besvara studiens 

frågeställningar utifrån teori och tidigare forskning. För att mäta individuellt miljöansvar 

konstruerades ett index av två variabler som mäter i vilken utsträckning respondenten anser 

att individen respektive människor i allmänhet/konsumenter har ansvar för att arbeta för 

miljön. Variablerna var ursprungligen kategoriska men i och med normering av indexet blev 

det kontinuerligt, vilket är en förutsättning för att en variabel ska fungera som beroende 

variabel i en linjär regressionsanalys (Schneider, Hommel & Blettner, 2010: 777). För att testa 

indexets reliabilitet användes Cronbach’s alpha. Det finns ingen allmängiltig gräns för vad 

som anses som ett acceptabelt Cronbach’s alpha, men ofta anges 0,7 på koefficientens skala 

mellan 0 och 1 (Santos, 1999). Indexet Miljöansvar hade värdet 0,927 och bedöms därför 
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reliabelt.  För att mäta politisk konsumtion konstruerades ett index av två variabler som mäter 

i vilken utsträckning individen bojkottar respektive buykottar; medvetet väljer vissa produkter 

av etiska, politiska eller miljömässiga skäl. Även dessa variabler var ursprungligen 

kategoriska men normerades på samma sätt som miljöansvar och indexet blev kontinuerligt. 

Cronbach’s Alpha för indexet uppgick till 0,840, och kunde därför användas.  Ett försök att 

skapa ett index för objektiv klass genomfördes, men Cronbach’s Alpha understeg gränsvärdet 

och indexet kunde inte användas. Variabeln Hushållsinkomst var ursprungligen kategorisk. 

Eftersom att det är omdebatterat hur kategoriska variabler bör tolkas i linjär regressionsanalys 

(Winship & Mare, 1984: 512), beslutades att dikotomisera den i låg- och hög inkomst för att 

undvika tolkningsproblematik. Då ingen information om medelbruttoinkomst för hushåll i 

Sverige fanns tillgänglig delades variabelns kategorier på mitten, de lägre fick värdet 0 och de 

högre värdet 1. För att operationalisera socialt kapital var avsikten att sammanföra olika typer 

av deltagande i flera organisationer och föreningar i ett index, för att i större utsträckning 

fånga upp sociala relationer och nätverk. Värdet på Cronbach’s alpha var för lågt och därför 

beslutades att det bästa alternativet var att operationalisera socialt kapital genom deltagande i 

miljöorganisation. Variabeln som mäter subjektiv klass innefattade ursprungligen, utöver 

arbetarhem, tjänstemannahem och högre tjänstemannahem, även jordbrukarhem och 

företagarhem. Då dessa kategorier kan innebära så vitt skilda situationer gällande bland annat 

inkomst och utbildning bedömdes de inte kunna beskriva subjektiv klasstillhörighet gradvis, 

vilket krävs för att besvara hypoteserna och inkluderades därför inte i analyserna. 

Analyserna i denna studie genomfördes med statistikprogrammet SPSS, version 22, utkommet 

år 2013. Hypoteserna testades med multipel linjär regressionsanalys. Denna metod är lämplig 

eftersom att båda de beroende variablerna är kontinuerliga (Schneider, Hommel & Blettner, 

2010: 777). För att kontrollera internt bortfall och potentiell skevhet i datamaterialet utfördes 

initiellt univariata analyser av alla variabler. Därefter testades de beroende variablernas 

samband med de oberoende variablerna i bivariata analyser. Sedan genomfördes de 

multivariata analyserna, vilka innefattade och konstanthöll för de relevanta variablerna för 

varje hypotes.  I samband med varje multivariat analys genomfördes regressionsdiagnostik för 

att kontrollera för multikollinearitet, interaktion, heteroskedasticitet, outliers och 

kurvlinjäritet. R2K test utfördes för samtliga analyser och multikollinearitet påträffades inte. I 

flera fall misstänktes interaktion, vilket testades genom konstruktion av interaktionsvariabler. 

Någon interaktion upptäcktes inte. Heteroskedasticitet kontrollerades för och påfanns inte. I 



 

 17 

variabeln ålder upptäcktes ett flertal outliers i form av observationer som under- eller översteg 

de åldrar som undersökningen omfattar, de exkluderades därför ur datamaterialet. 

4.6. Etik 

Vetenskapsrådets (2015) fyra etikkrav har tagits hänsyn till i utförandet av undersökningen. 

Etikkraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. I och med att respondenterna informerades om syftet med undersökningen, 

vad den skulle användas till och att de kunde välja att inte svara fullgjordes 

informationskravet. Respondentens medverkan i undersökningen var frivillig, därmed 

uppfylldes samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att respondenterna var 

anonyma. Datamaterialet tillhandahölls av SND (Svensk Nationell Datatjänst). godkännandet 

från SND  av ansökan om användning av datamaterialet inom ramen för denna uppsats 

innebär att nyttjandekravet har uppfyllts. 
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5. Resultat 

5.1. Hypotes 1 

Nedan presenteras resultaten för analyserna som genomförts för att undersöka hypotes 1: Ju 

högre objektiv respektive subjektiv klasstillhörighet, desto starkare upplevelse av individuellt 

miljöansvar. 

Tabell 2: Linjär regressionsanalys med beroende variabel 

Miljöansvar.  

 Modell 1 

(N= 836) 

Modell 2 

(N=841) 

Hushållsinkomst 0,020  

Högskoleutbildning 0,066**  

Miljöorganisation 

möte 

0,083  

Miljöorganisation 

forum 

0,013  

Arbetarhem  -0,033 

Tjänstemannahem   0,065 

Högre 

tjänstemannahem 

 0,049 

Kön  

(Ref. Kat. = Man) 

0,124*** 0,125*** 

Ålder -0,001 -0,001 

Konstant 0,592 0,630 

R2 0,054 0,056 

Signifikansnivå: * = p < 0,05 ** = p< 0,01 ***= p < 0,001 
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Värdet på riktningskoefficienten tolkas som steg på den beroende indexvariabelns skala 

mellan 0 och 1. Ett positivt värde tolkas som starkare upplevelse av individuellt miljöansvar, 

medan ett negativt tolkas som en svagare.  

I modell 1 undersöks sambandet mellan den beroende variabeln som mäter individuellt 

miljöansvar, och objektiv klasstillhörighet som operationaliseras genom ekonomiskt-, 

kulturellt- och socialt kapital. Hypotesen utgår ifrån att positiva värden för respektive variabel 

som beteckning för större kapital innebär en högre objektiv klasstillhörighet, vilket i sin tur 

innebär en starkare upplevelse av individuellt miljöansvar. Variablerna Kön och Ålder är även 

inkluderade i modellen som kontrollvariabler. Resultatet för ekonomiskt kapital i form av 

Hushållsinkomst innebär att en individ som har hög inkomst i genomsnitt upplever 

individuellt miljöansvar starkare än en individ som har låg inkomst. Detta går i linje med 

hypotesen. Sambandet är inte statistiskt signifikant. Kulturellt kapital mäts genom variabeln 

Högskoleutbildning och resultatet visar att en individ som har högskoleutbildning i 

genomsnitt upplever individuellt miljöansvar starkare än en individ som inte har det. 

Sambandet är statistiskt signifikant och går i linje med hypotesen. Vidare till socialt kapital, 

som mäts genom variablerna Miljöorganisation möte samt Miljöorganisation forum. Båda 

variabler följer hypotesens linje, men de har inte statistiskt signifikanta samband med den 

beroende variabeln. En individ som deltar i möte respektive webbforum för miljöorganisation 

upplever i genomsnitt starkare miljöansvar än en individ som inte gör det. Kontrollvariablerna 

Kön och Ålder har statistiskt signifikanta samband med den beroende variabeln. R2-värdet, 

som anger andelen förklarad varians i den beroende variabeln av de oberoende variablerna 

(Draper & Smith, 1998: 33), är 0,054. 

I modell 2 undersöks sambandet mellan subjektiv klasstillhörighet och upplevelsen av 

individualiserat miljöansvar. Variablerna Kön samt Ålder är även innefattade i modellen som 

kontrollvariabler. Hypotesen utgår ifrån att positiva värden för de högre subjektiva 

klasstillhörigheterna i form av Tjänstemannahem och Högre tjänstemannahem indikerar att 

högre subjektiv klasstillhörighet innebär en starkare upplevelse av individuellt miljöansvar, 

samt att negativa värden för den lägre subjektiva klasstillhörigheten i form av Arbetarhem 

indikerar att högre subjektiv klasstillhörighet innebär en starkare upplevelse av individuellt 

miljöansvar. Variabeln Arbetarhem har ett icke-signifikant samband med den beroende 

variabeln. En individ som uppger sig tillhöra ett arbetarhem upplever i genomsnitt 

miljöansvar svagare än en individ som uppger sig tillhöra ett tjänstemannahem eller högre 

tjänstemannahem. Sambandet går i riktning med hypotesen. Även variabeln 



 

 20 

Tjänstemannahem har ett icke-signifikant samband med beroende variabeln, variabeln går i 

riktning med hypotesen. En individ som uppger sig tillhöra ett tjänstemannahem upplever i 

genomsnitt starkare miljöansvar än en individ som uppger sig tillhöra ett arbetarhem eller 

högre tjänstemannahem. Högre tjänstemannahem har ett icke-signifikant samband och följer 

hypotesens riktning. En individ som uppger sig tillhöra ett högre tjänstemannahem upplever i 

genomsnitt starkare miljöansvar än en individ som uppger sig tillhöra ett arbetarhem eller 

tjänstemannahem. Kön har ett signifikant samband med den beroende variabeln. Ålder visar 

inget signifikant resultat.  Andelen förklarad varians är 0,056. 
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5.2. Hypotes 2  

Nedan presenteras resultaten för analyserna som genomförts för att undersöka hypotes 2: Ju 

högre objektiv respektive subjektiv klasstillhörighet, i desto större utsträckning deltar 

individen i politisk konsumtion. 

Tabell 3: Linjär regressionsanalys med beroende variabel 

Politisk konsumtion.  

 Modell 1 

(N=875) 

Modell 2 

(N=887) 

Hushållsinkomst 0,006  

Högskoleutbildning 0,177***  

Miljöorganisation 

Möte 

0,300*  

Miljöorganisation 

Forum 

0,551**  

Arbetarhem  -0,088 

Tjänstemannahem   0,054 

Högre 

tjänstemannahem 

 0,105 

Kön  

(Ref. Kat. = Man) 

0,111*** 0,111*** 

Ålder -0,002** -0,003*** 

Konstant 0,459 0,513 

R2 0,064 0,058 

Signifikansnivå: * = p < 0,05 ** = p< 0,01 ***= p< 0,001 

 

Värdet på riktningskoefficienten tolkas som steg på den beroende indexvariabelns skala 

mellan 0 och 1. Ett positivt värde tolkas som att individen i större utsträckning deltar i politisk 

konsumtion, medan ett negativt tolkas som mindre deltagande.  
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I modell 1 undersöks sambandet mellan den beroende variabeln, som är ett index bestående av 

två variabler som mäter deltagande i politisk konsumtion, och objektiv klasstillhörighet som 

operationaliseras genom ekonomiskt-, kulturellt- och socialt kapital. Kontrollvariablerna Kön 

och Ålder är även inkluderade. Hypotesen utgår ifrån att positiva värden för respektive 

variabel som beteckning för större kapital innebär en högre objektiv klasstillhörighet, vilket i 

sin tur innebär att individen i större utsträckning deltar i politisk konsumtion. Gällande 

ekonomiskt kapital innebär resultatet att en individ som har hög inkomst i genomsnitt i större 

utsträckning deltar i politisk konsumtion än en individ med låg inkomst. Sambandet är inte 

statistiskt signifikant. I kulturellt kapital följer variabeln högskoleutbildning hypotesens linje, 

en individ som har högskoleutbildning deltar i genomsnitt i större utsträckning i politisk 

konsumtion än en individ som inte har det. Sambandet är statistiskt signifikant.  Resultaten för 

socialt kapital är statistiskt signifikanta och går i linje med hypotesen. Deltagande i möte- 

respektive webbforum för miljöorganisation innebär att en individ som har 

högskoleutbildning i genomsnitt i större utsträckning deltar i politisk konsumtion än en 

individ som inte gör det. Kön och ålder har statistiskt signifikanta samband med den beroende 

variabeln.  Andelen förklarad varians i modellen är 0,064. 

Modell 2 undersöker sambandet mellan deltagande i politisk konsumtion och subjektiv 

klasstillhörighet. Kön och Ålder är innefattade i modellen som kontrollvariabler. Hypotesen 

utgår ifrån att positiva värden för de högre subjektiva klasstillhörigheterna i form av 

Tjänstemannahem och Högre tjänstemannahem indikerar att högre subjektiv klasstillhörighet 

innebär att individen i större utsträckning deltar i politisk konsumtion, samt att negativa 

värden för den lägre subjektiva klasstillhörigheten i form av Arbetarhem indikerar att högre 

subjektiv klasstillhörighet innebär att individen i mindre utsträckning deltar i politisk 

konsumtionen. Resultatet för Arbetarhem är icke-signifikant och innebär att en individ som 

uppger sig tillhöra ett arbetarhem i genomsnitt i mindre utsträckning deltar i politisk 

konsumtion än en individ som uppger sig tillhöra tjänstemannahem eller högre 

tjänstemannahem. Detta går i riktning med hypotesen. Resultatet för Tjänstemannahem visar 

också ett icke-signifikant samband, i riktning med hypotesen. En individ som uppger sig 

tillhöra ett tjänstemannahem deltar i genomsnitt i större utsträckning i politisk konsumtion än 

en individ som uppger sig tillhöra arbetar- eller högre tjänstemannahem. Gällande Högre 

tjänstemannahem är sambandet icke-signifikant och går i riktning med hypotesen. En individ 

som uppger sig tillhöra ett högre tjänstemannahem deltar i gensomsnitt i större utsträckning i 

politisk konsumtion än en individ som uppger sig tillhöra ett arbetar- eller högre 
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tjänstemannahem. Kontrollvariablerna har statistiskt signifikanta samband med den beroende 

variabeln.  Andelen förklarad varians är 0,045. 

6.Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att tillämpa ett objektivt och subjektivt klassperspektiv på 

upplevelsen av individualiserat miljöansvar samt deltagande i politisk konsumtion. Detta 

undersöks utifrån i vilken utsträckning objektiv och subjektiv klasstillhörighet har betydelse 

för upplevelsen av individuellt miljöansvar och deltagande i politisk konsumtion, samt om det 

finns skillnader mellan betydelsen av objektiv och subjektiv klasstillhörighet. 

Den första hypotesen undersöker huruvida högre objektiv respektive subjektiv 

klasstillhörighet innebär en starkare upplevelse av individuellt miljöansvar. Gällande objektiv 

klass som operationaliserats i ekonomiskt-, kulturellt- och socialt kapital, går alla samband i 

riktning med hypotesen. Beck menar att medvetenhet om miljöförstöring som risk, vilket är 

en förutsättning för upplevelsen av individuellt miljöansvar, uppstår först när den omedelbara 

pressen att försörja sig är liten eller obefintlig, det vill säga i mer välbärgade grupper (1989: 

71-71). Resultaten i denna studie följer Becks resonemang, men genom ett svagt samband 

som inte är generaliserbart. Snarare än Beck är resultatet för ekonomiskt kapital samstämmigt 

med tidigare forskning, som inte funnit att objektiv klasstillhörighet har avsevärd betydelse 

för upplevelsen av individuellt miljöansvar (Sörbom, 2005). Gällande kulturellt kapital kan 

hypotesen och betydelsen Beck (1989: 49-50) tillskriver utbildning i medvetenhet om 

miljöförstöring som risk bekräftas genom ett generaliserbart samband. Att vara 

högskoleutbildad har reell betydelse för i vilken utsträckning individen upplever miljöansvar. 

Resultaten för socialt kapital går i riktning med att individen genom medlemskap i grupp 

(Bourdieu, 1986: 255), i detta fall miljöorganisation, förser individen med information som 

gör att hen uppfattar miljöförstöring, och således även att hen upplever individuellt 

miljöansvar. Sambanden är dock svaga och inte generaliserbara till populationen. En 

bidragande orsak till det kan vara att det kausala sambandet mellan deltagande i 

miljöorganisation och upplevelsen av individuellt miljöansvar går i båda riktningar; att 

deltagande i miljöorganisation leder till en starkare upplevelse av individuellt miljöansvar, 

men också att en stark upplevelse av individuellt miljöansvar leder till deltagande i 
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miljöorganisation. Även resultaten för socialt kapital följer tidigare forskning, att upplevelsen 

av individuellt miljöansvar inte differentieras väsentligt utifrån objektiv klass (Sörbom, 2005).  

Subjektiv klass operationaliserades genom dummyvariabler för individens tillhörighet i 

arbetar-, tjänstemanna- eller högre tjänstemannahem. Resultaten visar att en individ som 

tillhör ett arbetarhem i mindre utsträckning upplever individuellt miljöansvar än övriga 

tillhörigheter, medan individer som tillhör tjänstemanna- eller högre tjänstemannahem i större 

utsträckning upplever individuellt miljöansvar. Tidigare forskning har funnit att en subjektiv 

uppfattning om en priviligierad position kan innebära upplevelsen av att ha förutsättningar för 

att anta individuellt miljöansvar (Eden, 1993), samt att subjektiv klass har möjliggörande och 

begränsande kraft i antagandet av individuellt miljöansvar (Sörbom, 2005).  Dessa resultat går 

i linje med dessa rön, men går inte att generalisera till populationen då de inte är statistiskt 

signifikanta. 

Utifrån dessa resultat kan ingen generaliserbar slutsats kring att högre objektiv 

klasstillhörighet innebär en starkare upplevelse av individuellt miljöansvar dras, då enbart 

kulturellt kapital visar ett signifikant samband. För denna studie kan emellertid slutsatsen dras 

att högre objektiv klasstillhörighet innebär en starkare upplevelse av individuellt miljöansvar. 

Detsamma gäller subjektiv klasstillhörighet, resultaten i denna studie visar att högre subjektiv 

klasstillhörighet innebär en starkare upplevelse av individuellt miljöansvar, men detta kan inte 

generaliseras till populationen.  

Studiens andra hypotes undersöker huruvida objektiv respektive subjektiv klasstillhörighet har 

betydelse för deltagande i politisk konsumtion. Resultaten går uteslutande i riktning med 

hypotesen. Ekonomiskt kapital visar i linje med Micheletti och Stolles forskning att 

hushållsinkomst har betydelse för deltagande i politisk konsumtion, på grund av att 

miljövänliga produkter är dyrare än andra (Micheletti & Stolle, 2013: 61). Sambandet är dock 

svagt och inte statistiskt signifikant, och kan därför inte generaliseras. Kulturellt kapital i form 

av utbildning har enligt Beck betydelse då en välutbildad individ exempelvis kan undvika 

vissa produkter (1989: 49-50). Utöver det tillskriver Micheletti och Stolle akademisk 

utbildning stor betydelse i och med att det tillhandahåller kunskap som krävs för att effektivt 

kunna engagera sig i politik, höjer nivån av intresse för politik och information, vilket är en 

förutsättning för att effektivt kunna engagera sig i politisk konsumtion, och att utbildning 

innebär högre inkomst, vilket i sin tur ger bättre förutsättningar för politisk konsumtion 

(2013). Även Micheletti, Stolle och Follesdal fann att utbildning har betydelse för möjligheten 
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att delta i politisk konsumtion (2011). Betydelsen av högskoleutbildning som funnits i tidigare 

forskning för deltagande i politisk konsumtion bekräftas i denna studie genom ett signifikant 

samband. Socialt kapital har enligt Bourdieu betydelse i och med att de nätverk som individen 

har i sitt sociala kapital ger tillgång till information (Bourdieu, 1986: 255), deltagande i 

miljöorganisation innebär således att individen får tillgång till information som är relevant för 

deltagande i politisk konsumtion. Resultaten visar att deltagande i möte och webbforum för 

miljöorganisation har väsentlig betydelse för deltagande i politisk konsumtion. Socialt kapital 

har bland de olika kapitalformerna starkast samband med deltagande i politisk konsumtion, de 

är även statistiskt signifikanta och därmed generaliserbara till populationen. Det kan vara en 

indikation för att den information som individen tillgodogör sig genom via sitt deltagande i 

miljöorganisationer har störst betydelse för deltagande i politisk konsumtion. 

Subjektiv klass visar inga generaliserbara resultat gällande deltagande i politisk konsumtion. 

Resultaten går uteslutande i riktning med hypotesen. En individ som tillhör ett arbetarhem 

deltar i mindre utsträckning i politisk konsumtion än andra tillhörigheter, medan individer 

som tillhör tjänstemanna- eller högre tjänstemannahem i större utsträckning deltar. Detta går i 

linje med Sörboms resonemang kring görbarhet, som menar på betydelsen av subjektiv 

upplevelse av möjligheter och begränsningar för deltagande i politisk konsumtion, och att en 

sådan möjliggörande eller begränsande kraft kan vara subjektiv klasstillhörighet (2005). 

Någon slutsats om att högre objektiv klasstillhörighet innebär att individen i större 

utsträckning deltar i politisk konsumtion kan inte dras utifrån resultaten i denna studie, då 

sambandet mellan ekonomiskt kapital och deltagande i politisk konsumtion är svagt och inte 

går att generalisera till populationen. Gällande kulturellt- och socialt kapital kan slutsatsen 

dras att större mängd av dessa kapital innebär att individen i större utsträckning deltar i 

politisk konsumtion. En generaliserbar slutsats kring att högre subjektiv klasstillhörighet 

innebär att individen i större utsträckning deltar i politisk konsumtion kan inte dras, däremot 

kan konstateras att så är fallet i denna studie.  

Skillnader mellan betydelsen av objektiv och subjektiv klasstillhörighet som identifierats i 

studien består i att enbart objektiv klasstillhörighet har visat signifikanta samband med 

upplevelsen av individuellt miljöansvar och deltagande i politisk konsumtion. Kulturellt 

kapital och socialt kapital är de enda faktorerna som visat generaliserbar effekt, och då de 

båda är indikatorer för objektiv klass dras slutsatsen att objektiv klasstillhörighet har större 
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betydelse för upplevelse av individuellt miljöansvar och deltagande i politisk konsumtion än 

subjektiv klasstillhörighet.  

Sammanfattningsvis kan betydelsen av enhetlig objektiv klasstillhörighet i upplevelsen av 

individuellt miljöansvar inte generaliseras till populationen, men i denna studie. Kulturellt 

kapital i form av högskoleutbildning har en generaliserbar effekt på upplevelsen av 

individuellt miljöansvar.  

Analysmodellerna i denna studie har genomgående låga värden för R2, vilket innebär att 

modellerna inte på ett adekvat sätt förklarar variansen i de beroende variablerna (Draper & 

Smith, 1998: 33). Möjligtvis kan detta innebära specifikationsfel av typ 2; att relevanta 

variabler har utelämnats (Edling & Hedström, 2003: 141). Upplevelsen av individuellt 

miljöansvar och deltagande i politisk konsumtion hade kanske kunnat förklaras bättre genom 

andra modeller. Subjektiv klasstillhörighet hade kunnat innefatta fler indikatorer för hur 

individen uppfattar sin position för att ge en bättre förståelse för den subjektiva 

klasstillhörigheten och hur den påverkar upplevelsen av individuellt miljöansvar och 

deltagande i politisk konsumtion. Hushållsinkomst dikotomiserades genom att de lägre 

kategorierna respektive de högre kategorierna tilldelades ett gemensamt värde. 

Dikotomiseringen hade om den skett med grund i hur fördelningen av hushållsinkomst ser ut i 

Sverige varit mer reliabel och generaliserbar.  

Trots dessa brister stärks studiens tillförlitlighet av att den uteslutande går i linje med teori 

och tidigare forskning. Uppsatsen bidrar till att stärka den empiriska förankringen av de 

teoretiska perspektiv och tidigare forskningsresultat som behandlats.  

6.1. Vidare forskning 

Både gällande individualiserat miljöansvar och uttrycket av det i politisk konsumtion har kön 

genomgående i analyserna visat signifikanta samband som tyder på att kvinnor i större 

utsträckning än män upplever individuellt miljöansvar och deltar i politisk konsumtion. En 

studie om hur upplevelsen individuellt miljöansvar och deltagande i politisk konsumtion 

fördelas utifrån kön och varför det går att finna ett sådant mönster skulle därför ha stort värde. 

Att undersöka huruvida de individer som deltar i politisk konsumtion upplever att de 

verkligen påverkar i miljöfrågor genom sin konsumtion skulle vara en intressant 
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vidareutveckling av forskningen kring politisk konsumtion. Beck menar att individen 

upplever sig som initiativtagare till politiskt ingripande när hen agerar i den subpolitiska 

sfären (2002: 44-45), att undersöka den subjektiva upplevelsen av det skulle bidra till 

forskningsfältet. 
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