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Abstract 
 
Jan-Magnus Enelo (2013): Klass, åsikt och partisympati. Det svenska 
konsumtionsfältet för politiska åsikter. (Class, Opinion and Party Preference. 
The Swedish Field of Consumtion of Political Opinions.) Örebro Studies in 
Sociology 15, 279pp. 
 
The aim of this thesis is to study political opinions and party voting in relation 
to class. The range of opinions studied consists of a socio-economic dimension, 
dealing with issues of economic equality, and a socio-cultural dimension, deal-
ing with questions of culture and morality. 

Following Pierre Bourdieu, the object of the study is conceptualised as a field 
of consumption of political opinions consisting of a space of political opinions 
or stances, a space of political party preferences, and a space of social positions 
or opinion holders defined by (among other things) their cultural and economic 
capital. The field of consumption is examined through multiple correspondence 
analysis and Euclidean classification. 

Overall, the field of consumption of political opinions is found to be rela-
tively homologous to the social space. The field of consumption is found to be 
a two-dimensional space, with one dimension separating left-wing from right-
wing opinions and the second distinguishing between socio-economic and so-
cio-cultural opinions. The tendency to vote left wing and to have left-leaning 
socio-economic opinions corresponds to a low total volume of capital and 
possessions dominated by cultural capital, whereas the tendency to vote right 
wing and to have right-leaning socio-economic opinions corresponds to a high 
total volume of capital. Liberal socio-cultural opinions correspond to a high 
level of possession cultural capital (and its relative weight in the structure of the 
total possession of capital), whereas the opposite is true for conservative opin-
ions. Furthermore, the socio-cultural dimension is found to harbour two differ-
ent aspects: liberalism or conservatism with regard to traditional morality and 
liberalism or conservatism with regard to the idea of a national culture. 

This thesis also studies how individuals tend to combine opinions from the 
two dimensions into tangible constellations of opinions. 

Keywords: political opinions, class, cultural capital, economic capital, socio-
economic, socio-cultural, party preference, voting, field, social space, Bourdieu, 
correspondence analysis. 
 
Jan-Magnus Enelo, Institutionen för humaniora, utbildnings- och 
samhällsvetenskap 
Örebro University, SE-701 82 Örebro, Sweden, jan-magnus.enelo@oru.se 
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Inledning 
Partipolitik har beskrivits som klasskamp med demokratiska medel (Lipset 
1966:171). Redan för över 50 år sedan konstaterade dock Robert Nisbet 
(1959) att klass som begrepp förvisso var användbart inom historisk socio-
logi, men utan värde vid studier av samtidens västvärld. Några klasser står 
där inte längre att finna, och varken skönlitteraturen eller politiken skildrar 
längre ett klassamhälle. I den här studien kommer politiska åsikter studeras 
i förhållande till kulturella och ekonomiska resurser, det vill säga klass. 
Frågan är dock varför en studie med fokus på klass skulle vara intressant 
2013, över 50 år efter att Nisbet dödförklarat begreppet? 

Nisbet hade dock sin samtid mot sig. Även om uppfattningen att klass 
spelat ut sin roll alltså fanns redan under 1950-talet uppvisade studier som 
intresserade sig för relationen mellan klass, åsikter, värderingar och rös-
tande en konsensus under en stor del av efterkrigstiden (jfr Goldthorpe 
2001). Enligt denna konsensus hade regionala skillnader börjat förlora 
greppet om politik. Tillsammans med religion hade regionala skillnader 
varit viktiga när nationer skulle byggas och stater formeras. Istället trädde 
klass fram som den axel längs vilken politik bedrevs (jfr Lipset & Rokkan 
1967). Samtidigt som klass blev allt viktigare för den politiska kampens 
utseende kom dock Karl Marxs antagande om konsekvenser av arbetar-
klassens politisering på skam. Revolutioner verkade inte vänta runt hörnet 
och uttalat socialistiska partier använde inte sin makt för att socialisera 
ekonomier. Istället var det kampen om väljare och politiskt mandat som 
sågs som klasskamp. 

Från och med 1980-talet kom denna konsensus allt mer att ifrågasättas. 
Klass framstod inte längre som den centrala skiljelinjen när nya grupper 
började träda fram som politiska subjekt och lyfta fram helt andra kon-
fliktlinjer (Fraser 2003). Det började hävdas att social position i allt lägre 
grad strukturerar åsikter och värderingar. Den relation som tidigare fanns 
mellan klasstillhörighet och intresse började få stå tillbaka. Generationer 
uppvuxna i en tid som inte präglades av materiell brist fick inte heller ma-
teriella värderingar och krav på ekonomisk omfördelning stod inte längre i 
centrum. Istället innehar dessa generationer postmateriella värderingar 
(Inglehart 1977) och röstar därefter. Värderingar och röstande (Clark & 
Lipset 1991), samt även livschanser och identitet överlag (Beck 2000; Beck 
& Beck-Gernsheim 2002; Giddens 1991; Pakulski & Waters 1996), skulle 
inte längre struktureras av klass. 

Om klass inte spelade någon roll för grupptillhörighet, för identitet och 
för hur ens liv skulle komma att bli, varför skulle då klass ge upphov till 
gemensamma klassintressen med påföljande gemensamma åsikter och mo-
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bilisering? Så, för att återkomma till den fråga som tidigare ställdes: Varför 
ta upp en kategori eller ett koncept som upprepade gånger dödförklarats 
(se exempelvis Clark & Lipset 1991; Crook et al. 1992; Kingston 2000; 
Nisbet 1959), en kategori som hör en redan avslutad modernitet till 
(Bauman 1992) och inte har någon plats i en andra modernitet (Beck & 
Beck-Gernsheim 2002)? En pikant detalj är dock att de som ifrågasätter att 
klass fortfarande är relevant som empiriskt begrepp tenderar att göra så på 
teoretisk basis. Det är, kort och gott, från ”social theorists in the grand 
fashion” (Milner 1999:10) som denna kritik i huvudsak kommer. Samti-
digt fortsätter empiriska studier att påvisa att klass strukturerar livschan-
ser. 

Vad är det då som får dessa Grand Theory-aspiranter att ifrågasätta 
klass och på vilka grunder menar de att klass inte längre är ett empiriskt 
relevant begrepp? En av de samhällsvetare som menar att det är dags att 
säga farväl till klass är Ulrich Beck. Hans idé om en tilltagande individuali-
seringsprocess (Beck 2000) har fått allt större utbredning och kommer 
fungera som fond för avhandlingens inledning. 

Beck (2000) menar att västvärldens rika industriländer har lämnat den 
första, industriella, moderniteten bakom sig. Det var i denna första moder-
nitet som klass var ett relevant begrepp. Klass strukturerade under denna 
modernitet inte bara livschanser utan även subjektivt medvetande. Så är 
dock enligt Beck inte längre fallet. Istället är det en tilltagande institutiona-
liserad individualisering som primärt påverkar människors liv. Att klass 
förlorat sin betydelse innebär dock inte att ojämlikheter har tynat bort. 
Ekonomisk ojämlikhet kvarstår alltjämt. Däremot är det fråga om en 
ojämlikhet som klass inte klarar av att begripliggöra (Beck & Beck-
Gernsheim 2002:xxiv). 

Individualisering karaktäriseras enligt Beck (2000:208-12) av tre olika 
moment. För det första handlar det om en frigivning från olika typer av 
sociala former och traditioner. Där individer tidigare präglades av tillhö-
righet genom kategorier som klass och social status, könsroller och familjer 
är det nu individen själv som är den viktigaste reproduktionsenheten. För 
det andra innebär denna frigivning även att den trygghet som traditioner 
kan innebära gällande hur man ska handla gått förlorad och att det där-
med skett en stabilitetsförlust. För det tredje sker en reintegration genom 
att individer påförs nya krav, begränsningar och former av kontroll via 
arbetsmarknaden, välfärdsstaten med dess arbetslöshetsersättning, utbild-
ningssystemet samt studentlån, och alla dessa efterfrågar handling från 
individer. Institutionsberoende individuella situationer standardiserar indi-
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viders liv, men det är en standardisering kretsande kring att individer inte 
bara har en möjlighet utan är tvingade att göra val. 

Här är det dock inte idén om individualisering per se som är av intresse 
utan mer specifikt konsekvenser för klass. Beck är alltså av åsikten att in-
divider frigörs från sociala former som klasser. Men vad innebär egentligen 
detta? Vad är det för typ av klasser han menar att frigörelsen sker från och 
på vilket sätt? I citatet nedan antyds den syn på klass som Beck utgår från. 

In second modern society the separation between subjective and ob-
jective analysis, consciousness and class, Überbau and Unterbau is 
losing its significance. Individualization can no longer be understood 
as a mere subjective reality which has to be relativated by and con-
fronted with objective class analysis. Because individualization not 
only effects the Überbau – ideology, false consciousness – but also 
the economic Unterbau of ‘real classes’ (Beck & Beck-Gernsheim 
2002:xxii) 

Det är med andra ord en tämligen klassisk och dualistisk syn på klasser 
som utgör fond för Becks kritik. Klasser hör primärt underbyggnaden till, 
och överbyggnaden är mer eller mindre en följd av underbyggnaden. Jag 
kan vara den första att hålla med om att detta inte känns som en empirisk 
relevant idé om klass, och förhoppningsvis är det frågan om en hårdrag-
ning av vad som enligt Beck inte karaktäriserar den andra moderniteten. 
Citatet lyfter dock fortfarande fram en central aspekt av hans förståelse av 
klass, nämligen fokus på identitet eller medvetande som följd av klasstill-
hörighet. Klass karaktäriseras för Beck av klassidentitet, av människor som 
känner samhörighet med sina övriga klassmedlemmar vilka tillsammans i 
stort sätt utgör en mobiliserad klass. Men individer upplever enligt Beck 
och Beck-Gernsheim (2002:20,34) inte längre sina misslyckanden som 
klasserfarenheter. Ojämlikhet ses inte längre som en klassfråga och hante-
ras inte heller längre politiskt som en sådan. De strukturella villkor som 
Beck alltså tänkt sig att en klassposition innebär torde relativt enkelt kana-
liseras till medvetande om att de är konsekvenser av klass samt till en poli-
tisk mobilisering runt denna klassposition. Ett tecken på att klasser inte 
längre finns som Beck lyfter fram är också just att människor inte längre 
känner igen sig i beskrivningar av klass.1 

Det är dock inte bara i termer av medvetenhet som klassers krackeleran-
de enligt Beck blivit märkbar. Desintegrationen av klass som en social form 

 
1 Människor är i det här fallet så vitt jag kan se de tyska studenter som Beck hade 
svårt att förklara klass för i slutet av 1970-talet och under 80-talet (Beck & Beck-
Gernsheim 2002:206). Becks homo optionis är med andra ord homo academicus. 
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leder även till att de traditioner och rutiner som klass innebär smälter bort. 
Där klass tidigare bidrog med klassbetingat beteende på basis av inlärda 
rutiner (collective habitualizations) finns nu istället en myriad av möjlighe-
ter. Istället för vana krävs förhandling och resonerande: ”the deep lays of 
foreclosed decisions is being forced up into the level of decision making” 
(Beck & Beck-Gernsheim 2002:6). När människor inte längre kan förlita 
sig på färdiga traditioner grundade i klasstillhörighet måste traditioner 
väljas och även ibland uppfinnas. 

Sammanfattningsvis innebär Becks individualiseringshypotes en tämligen 
onyanserad uppfattning om klass och en tämligen enkelriktad såväl som 
enkelspårig uppfattning om vad tilltagande individualisering får för konse-
kvenser för klass. Konsekvenserna rör såväl klassbetingat beteende på basis 
av inlärda rutiner som klassmedvetenhet och mobilisering på basis av klass. 
Vad hans hypotes inte erbjuder är begrepp för att studera dessa processer. 
Det är fråga om konstateranden som inte springer ur empirisk forskning 
och som inte heller lämpar sig för det.  

Vad gäller svenska förhållanden pekar vissa resultat på att Beck till viss 
del har rätt. Såväl klassidentifikation som klassröstandet har minskat 
(Oskarson 1994) och de politiska partiernas företrädare talar allt mindre 
om klass (Svallfors 2004). Betyder det nödvändigtvis att klass som struktu-
rerande faktor håller på att försvinna eller redan har försvunnit? Denna 
avhandling studerar huruvida klass fortfarande strukturerar politiska åsik-
ter och partisympatier. Det krävs mer nyanserade redskap för att kunna 
inte bara beskriva utan även studera och analysera denna utveckling: en 
förståelse av klass och politik, politisk mobilisering och artikulation som 
inte är lika deterministisk som Becks. 

VAL AV REDSKAP. De centrala begreppen i denna avhandling hämtas 
från Pierre Bourdieus sociologi. Dessa begrepp (som presenteras mer utför-
ligt nedan) erbjuder möjlighet att bryta upp de ovan beskrivna tendenser 
som Beck klumpar ihop och tillskriver en process (och ger en riktning). Det 
finns exempelvis en poäng med att kunna studera hur klass artikuleras som 
något separat från övriga konsekvenser av klass. Hur klass artikuleras 
inom politik kommer förstås att påverka, och påverkas av, hur människor 
resonerar kring sina livssituationer (exempelvis om de gör så i termer av 
klass eller inte) samt hur klass påverkar människors livssituation. Men att 
därför utgå från att dessa tre är relaterade på ett sådant sätt att en minsk-
ning av någon av dessa antingen beror på eller medför en minskning av de 
övriga (eller på något djupare underliggande som påverkar alla tre i samma 
riktning) är ett tämligen onyanserat grepp. Att människor inte resonerar 
kring sina livsvillkor i termer av klass behöver inte betyda att deras klassi-



 JAN-MAGNUS ENELO Klass, åsikt och partisympati I 15
 

tuation förlorat sin bäring på vilka åsikter de innehar eller hur de för den 
delen röstar. 

För att kunna fånga upp och begreppsliggöra inte bara hur klass exem-
pelvis strukturerar åsikter utan även till vilken grad klass inte gör så krävs 
andra redskap än vad Beck erbjuder. Bourdieus begrepp habitus möjliggör 
studium av hur både klassbakgrund och nuvarande klassituation påverkar 
beteende och åsikter utan att implicera klassmedvetenhet. Begreppet förut-
sätter inte heller att klassbakgrund och klassituation nödvändigtvis påver-
kar beteende och åsikter. Det är ett redskap för empiriska studier, inte för 
att enbart redogöra för sakförhållanden eller en process. Till skillnad från 
många andra klassteorier gör inte Bourdieu en direkt koppling mellan klas-
situation och att resonera i termer av tillhörighet till en specifik social klass 
eller grupp. Som kommer att framgå ord inte en nödvändig koppling mel-
lan klassituation och att känna igen sig i politiska alternativ inriktade mot 
just denna klassituation. 

Uppkomsten av nya åsiktsdimensioner och partier är anledningar som 
lyfts fram till att klass inte längre strukturerar åsikter och röstande i lika 
hög grad. Det ställer krav på de redskap som används för att studera åsik-
ter och den syn på klass som åsikter ställs i relation till. Det handlar om 
redskap möjliggör att olika typer av åsikter – vilka alltså troligtvis ej kan 
summeras av enbart en dimension – ställs mot varandra. Och för att stude-
ra till vilken grad dimensioner som framkommer struktureras av klass 
krävs begrepp som tillåter en mer mångdimensionell analys. Här kommer 
Bourdieus sociala rum – som baseras på ekonomiska och kulturella resur-
ser samt tar hänsyn till både mängd och sammansättning – och hans tanke 
om en homologi mellan det sociala rummet och rummet av livsstilar väl till 
pass. Bourdieus begrepp redogörs för i del I. 

Syfte och disposition 
Det övergripandet syftet med denna studie är att studera hur politiska åsik-
ter och partisympatier förhåller sig till kulturella och ekonomiska resurser. 
Eller annorlunda uttryckt, att söka blottlägga det svenska konsumtionsfäl-
tet för politiska åsikters struktur och analysera förhållandet mellan politis-
ka åsikter, partival och sociala positioner. Med hjälp av tidigare forskning 
identifieras två relevanta åsiktsdimensioner, en socioekonomisk och en 
sociokulturell åsiktsdimension. Det är dessa aspekter av konsumtionsfältet 
som kommer att studeras i denna avhandling. 

Studien är disponerad på följande sätt: Inledningsvis redogörs för av-
handlingens ämne och syfte. Här görs en genomgång av tidigare forskning 
där två åsiktsdimensioner skiljs ut för fortsatt studium. I del I presenteras 
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de teoretiska och metodologiska redskap som kommer att brukas. I kapitel 
1 presenteras Pierre Bourdieus syn på klass och en skissartad redogörelse 
för det svenska sociala rummet. I kapitel 2 presenteras olika teorier om 
relationen mellan klass och politik. Här utvecklas även tanken om kon-
sumtionsfältet för politiska åsikter. I kapitel 3 tas studiens tillvägagångssätt 
upp. Här redogörs även för studiens huvudsakligt statistiska metod, i form 
av specifik multipel korrespondensanalys, vilken tillhör familjen geomet-
riska dataanalysmetoder. Syftet preciseras och avgränsas ytterligare i detta 
kapitel i form av konstruktion av ett studieobjekt. Avslutningsvis analyse-
ras i kapitel 4 tröskeln in till konsumtionsfältet för politiska åsikter, det vill 
säga vilka resurser eller sociala och ekonomiska villkor som gör intagande 
av politiska åsikter mer troligt. I detta kapitel används två datamaterial, 
ISSP 2004 samt Val 2002 (se appendix). 

I del II studeras hur olika åsikter förhåller sig till varandra, hur de för-
håller sig till kulturella och ekonomiska resurser samt hur de manifesteras 
genom röstande i politiska val. Här används datamaterial från 2006 års 
upplaga av den serie av svenska valundersökningar som Statistiska Cen-
tralbyrån tillsammans med Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs 
universitet samlar in (se appendix). Detta och övriga datamaterial har del-
vis gjorts tillgängliga av Svensk Nationell Datatjänst (SND). Varken SND 
eller primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar som presente-
ras i denna studie. Kapitel 5 innehåller konstruktion av den korrespon-
densanalys som ligger till grund för merparten av den empiriska studien. 
En utgångspunkt är att åsikter bör analyseras som ett område i sig och 
först därefter relateras till olika typer av resurser. Här kommer därför poli-
tiska åsikter att ställas mot varandra. Denna analys fortsätter i kapitel 6 
där ett antal åsiktskonstellationer urskiljs genom en empirisk klassifika-
tion. I kapitel 7 relateras de strukturer som blottlagts gällande åsikter till 
kulturella och ekonomiska resurser i en analys av konsumtionsfältets rum 
av sociala positioner, och i kapitel 8 vidare till partisympatier. 

Del III inleds med att de olika empiriska delarna i kapitel 9 relateras till 
varandra i en genomgång av konsumtionsfältets övergripande struktur 
samt hur konsumtionsfältet förhåller sig till det sociala rummet. Här disku-
teras även den sociokulturella åsiktsdimensionen närmare. Avslutningsvis 
diskuteras i kapitel 10 delar av studiens resultat i relation till klass i all-
mänhet och klassanalys av åsikter i synnerhet. 

Att åsikter i första hand kommer att ställas mot andra åsikter, och inte 
exempelvis relateras direkt till resurser, gör att den typ av tidsstudie som 
tidigare forskning ofta bestått av inte utförs. Syftet är inte heller att studera 
förändringar över tid utan att blottlägga hur olika åsikter förhåller sig till 
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varandra. Studien kommer därför även att avgränsas till Sverige, för att de 
strukturer som blottläggs gällande åsikter ska kunna ställas till ett specifikt 
utbud av politiska partier.2 Tanken är också att genom denna studie intro-
ducera ett Bourdieu-influerat perspektiv, vilket varit relativt frånvarande 
inom åsiktsforskning såväl som klassröstning, både internationellt och i 
Sverige.  

Tidigare forskning 
Den här avhandlingen spänner över två olika forskningsområden, åsikts-
forskning och forskning om klassröstande, vilka vanligtvis hålls separera-
de. Relevanta åsiktsdimensioner och åsiktsområden identifieras genom 
tidigare forskning. Nedan görs det genom en genomgång av representanter 
för tre olika strömningar gällande om och i så fall hur klass fortfarande 
påverkar åsikter. Till att börja med diskuteras Ronald Inglehart som en 
företrädare för tanken om att klass som politisk skiljelinjen fått sällskap av 
en ny värderingsorienterad dimension. Sedan presenteras företrädare för 
tanken om att den traditionella klasscentrerade skiljelinjen inte bara fått 
sällskap av en ny utan även trängs undan av den nya dimensionen. Slutli-
gen presenteras Stefan Svallfors som representant för tanken om att klass 
fortsätter att strukturera åsikter. 

Frågan om klass fortfarande strukturerar politiska åsikter och värde-
ringar, samt hur dessa strukturer i så fall kommer till uttryck, är på inget 
sätt en ignorerad fråga. Ett mycket diskuterat verk är Martin Lipsets 
(1959) artikel Democracy and Working-Class Authoritarianism. I den görs 
en distinktion mellan å ena sidan åsikter och värderingar som rör fördel-
ning och omfördelning av ekonomiska resurser och å andra sidan åsikter 
och värderingar gällande personlig frihet. Gentemot den traditionella en-
dimensionella uppdelningen mellan höger och vänster ger denna distink-
tion upphov till dels en uppdelning mellan vad Lipset benämner för eko-
nomisk liberalism och ekonomisk konservatism, och dels en uppdelning 
mellan icke-ekonomisk liberalism och icke-ekonomisk konservatism. Den 
senare benämner han även för auktoritarism. Direktöversatt till svenska ter 
sig dessa termer något besynnerliga eftersom liberalism har en annan klang 
inom amerikansk politik. Med ekonomisk liberalism åsyftas en traditionell 
ekonomisk vänsterpolitik med omfördelning av inkomst, det vill mer eller 
mindre säga den ena sidan av den traditionella uppdelningen mellan höger 
och vänster (där den andra utgörs av ekonomisk konservatism). 

 
2 Därmed inte sagt att utveckling över tid samt jämförelse mellan olika länder vore 
oförenligt med detta tillvägagångssätt. Det handlar snarare om att en sådan studie 
skulle bli för omfångsrik. 
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Enligt Lipset tenderar arbetarklassen att beroende på ekonomisk situa-
tion vara positivt inställd till ekonomisk liberalism. Denna situation gör 
dem däremot inte positivt inställda till icke-ekonomisk liberalism. Istället 
tenderar arbetare att premiera auktoritära åsikter, eller icke-liberal konser-
vatism. De högre klasserna tenderar däremot att premiera en kombination 
av ekonomisk konservatism och icke-ekonomisk liberalism.3 Med denna 
uppdelning i bakhuvudet ska vi se närmare på några forskares förståelse av 
politiska åsikter. 

POSTMATERIELLA VÄRDERINGAR. Flera samhällsvetare har pekat på 
att den traditionella dimension där höger stod mot vänster, med först 
ägande av produktionsmedel och sedan omfördelning av resurser i cent-
rum, inte längre är tillräcklig för att förstå det politiska landskapet. En av 
dem som under en längre period – och med stöd av empiri – förfäktat den-
na position är Ronald Inglehart. Enligt Inglehart (1977, 1990, 1997) pågår 
en förändring av värderingar. Han menar att avancerade industriländer 
under 1900-talets sista fjärdedel börjat bli postmoderna. De som växt upp i 
avancerade industriländer under perioden efter andra världskriget har på 
ett helt annat sätt än tidigare generationer kunnat slippa oroa sig för sina 
materiella eller kroppsliga behov.4 Generationer som växt upp under mate-
riell knapphet utvecklar korresponderande normer och värderingar, nor-
mer som prioriterade disciplin och asketism samt prestationsorientering 
och värderingar inriktade mot ekonomiska förhållanden. När materiell 
knapphet inte längre är lika påtaglig utvecklas istället postmateriella nor-

 
3 Huruvida det egentligen är klass Lipset studerar har varit föremål för diskussion 
(Lipsitz 1965). Istället har senare forskning lyft fram utbildning (Bobo & Licari 
1989; Dekker & Ester 1987; Pedersen 1996; Zipp 1986), däribland även Lipset 
(1981:478) själv. Detta kommer att diskuteras närmare senare (kapitel 9) men så 
här långt är det tillräckligt att konstatera att Lipset (1959) i originalartikeln lyfter 
fram indikatorer som utbildning, läsvana, bristande ekonomisk säkerhet, dålig 
ekonomi och yrkesgrupp. Han konstaterar att stöd till icke-ekonomisk konserva-
tism (indikerat av att föredra att enbart ett parti finns) minskar med såväl högre 
utbildning som högre yrkesgrupp, och att låg utbildning och arbetaryrken tenderar 
ofta sammanfaller.  
4 Grundläggande värderingar utvecklas enligt Inglehart under barndomen och speg-
lar då inte nödvändigtvis den egna situationen utan hela samhällets. Det vill säga 
att det är samhällets allmänna rikedom och inte den egna frånvaron av materiell 
brist som påverkar. 
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mer och värderingar.5 Här prioriteras istället livsstilsval och att uttrycka 
sin individuella personlighet (Inglehart 1997:28). 

Tillsammans med denna förändring av värderingar har även nya dimen-
sioner inom politik uppkommit. För postmaterialister är inte längre fördel-
ning av ekonomiska resurser den centrala frågan. En höger-vänster-
dimension – vars klyvning kretsade kring frågan om ägande av produk-
tionsmedlen och omfördelning av inkomst – kan därmed inte längre på 
samma sätt summera upp större delen av alla politiska konflikter. Till-
sammans med ekonomi har istället miljöfrågor, abort, etniska konflikter, 
feminism och hbtq-frågor blivit viktiga, frågor Inglehart (1997) benämner 
som postmoderna. Denna dimension av postmodern politik ställer vad han 
benämner för kulturkonservativa partier gentemot mer förändringsbenägna 
partier. Dessa mer förändringsbenägna partier kan enligt Inglehart betrak-
tas som en ny vänster medan de kulturkonservativa partierna utgör en ny 
höger. 

Med dessa förändringar av åsikter och värderingar samt partipolitiska 
konfliktlinjer kommer enligt Inglehart (1997:237) även en förändring av 
partisympatisörernas sociala karaktäristika. Den traditionella (materialis-
tiska) höger-vänsterdimensionen kan förstås som en politisk skiljelinje 
centrerad runt klass. Den traditionella vänstern appellerade framför allt till 
arbetarklassen medan den traditionella högern istället hittade sina sympati-
sörer i medelklassen. Med uppkomsten av ny politisk dimension förändras 
detta mönster. Till skillnad från traditionell politik utgör den nya politiska 
dimensionen inte vad som brukar benämnas för en politisk skiljelinje (se 
diskussion i kapitel 2). Det är inte levnadsvillkor som ger upphov till 
klassmedvetande som sedan kanaliseras till politiska ställningstaganden. 
Och även om dessa nya värderingar till viss del följer sociala och ekono-
miska förhållanden kan de inte förstås som olika ekonomiska intressen 
som springer ur dessa förhållanden. Postmateriella värderingar och sympa-
tier för nya förändringsbenägna partier är vanligast i medelklassen. Det är 
framför allt här som individer varken under sin uppväxt eller i sin nuva-
rande situation upplevt materiell knapphet. De kulturkonservativa partier-
nas sympatisörer finns istället i arbetarklassen. 

Har Inglehart rätt i detta finns det med andra ord en splittring inom 
vänstern. Det är fråga om en ny vänster och en mer traditionell vänster 
med något åtskilda politiska agendor och som dessutom har sina sympati-

 
5 Från att först kalla dessa olika värderingar för materiella gentemot postmateriella 
(Inglehart 1977, 1990) har Inglehart senare börjat kalla dem för överlevnadsinrik-
tade gentemot välmående (Inglehart 1997) eller självuttryckande (Inglehart & 
Welzel 2005).  



20 I JAN-MAGNUS ENELO   Klass, åsikt och partisympati  
 

                                                     

sörer i olika regioner av det sociala rummet. Den traditionella vänstern, 
som fortfarande har mer materialistiska värderingar, har hämtat sina an-
hängare i arbetarklassen. Den nya vänstern ska enligt Inglehart (1997:246) 
istället ha större delen av sina anhängare bland medelklassens postmateria-
lister. Här menar han att vänsterinriktade partier står inför en utmaning. 
Anpassar de sig allt för mycket till den postmaterialistiska medelklassen 
riskerar de att tappa den traditionella arbetarklassvänstern. Anpassar de 
sig däremot för långsamt riskerar de att tappa den postmaterialistiska me-
delklassen. Den kulturkonservativa polen av denna nya dimension placerar 
Inglehart däremot till höger. Istället för förändringsbenägenhet finns här 
xenofobiska tendenser, fokus på kärnfamiljen med traditionella könsroller 
samt värnande om lag och ordning. Även här är det nya tassemarker gäl-
lande till vilka denna höger appellerar. Den kulturkonservativa högerns 
sympatisörer tillhör enligt Inglehart (1997:254) arbetarklassen, det är delar 
av arbetarklassen som rör sig höger ut. 

Likt Lipset för Inglehart med andra ord fram två olika dimensioner. Den 
traditionella överensstämmer hos dem båda, det vill säga den dimension 
som rör materiell politik eller går mellan ekonomisk liberalism och eko-
nomisk konservatism. Även om Lipsets andra dimension påminner om 
Ingleharts dimension rörande postmodern politik menar Inglehart att de 
inte överensstämmer. Han har förvisso konstaterat att postmateriella vär-
deringar kan ses som en del av ett bredare kluster av liberala värderingar 
(Inglehart 1997:42). Däremot vidhåller han som Dick Houtman 
(2001:164) påpekar att materiella eller överlevnadsinriktade värderingar 
inte är detsamma som icke-ekonomisk konservatism eller auktoritarism 
(Inglehart 1997:47). Det vill säga att den dimension som går mellan post-
materiella och materiella (eller överlevnadsinriktade) värderingar inte 
sammanfaller med Lipset uppdelning mellan icke-ekonomisk liberalism och 
konservatism. 

KLASSERS FÖRSVINNANDE. Där Inglehart menar att klass i allt lägre 
grad strukturerar och kommer att strukturera politiska åsikter och värde-
ringar menar andra att klass istället helt kommer sluta att vara betydelse-
fullt. Några som går långt vad det gäller att förutspå en minskad betydelse 
för klass är Crook et al. (1992).6 De menar att en upplösning av klasser är 
under färde med ett sönderfall av klassgränser som trolig framtid. Differen-
tiering och ojämlikhet kommer enligt dem fortfarande att finnas, men inte 
längre genereras i den sociala sfären (det vill exempelvis säga socioekono-

 
6 Se även Clark och Lipset (1991), Kingston (2000) samt Pakulski och Waters 
(1996). 
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misk position eller ställning inom produktion) utan i den kulturella. Status 
kommer att bero på tillgång till olika typer av kulturella koder snarare än 
ställning i samhället (eller position i det sociala rummet), exempelvis pro-
dukter, kläder, fritidssysslor etc. 

Social membership will be contingent on mass participation, display 
and profligacy rather than on work and ownership. Interestingly, 
such attributes cannot be accumulated, reproduced or inherited and 
while they may give rise to well recognized and sometimes oppressive 
inequalities they will not give rise to divisive or enduring ones. In 
terms of familiar theoretical motifs, Bourdieu’s ’distinction’ gives 
way to Derrida’s ’différence’. (Crook et al. 1992:133)  

Tillsammans med klassers minskande betydelse menar de även att moder-
nitetens politiska organisation – som baserades just på klass – håller på att 
frångås. Precis som de nya sociala kategorierna har politiskt engagemang 
allt mer sitt ursprung i den kulturella sfären, vilket även gäller engage-
mangets form. Politik kommer inte längre att huvudsakligen organiseras 
runt omfördelning av ekonomiska resurser utan istället har postmateriella 
värderingar blivit och blir allt viktigare. Där äldre politiska konflikter en-
kelt kunde översättas i politiska förslag som sedan kunde förhandlas om 
menar Crook et al. (1992) att den nya politikens värderingskonflikter inte 
är lika förhandlingsbara. Istället är det principer som står i direkt konflikt 
mot varandra. 

Gällande sociala kategorier går de längre än vad Inglehart gör och kon-
staterar att den nya politiken mobiliserar generationssegment hellre än 
klasser eller klassfraktioner. Dessa generationssegment kan sedan vara 
karaktäriserade av bland annat arbetsdelningens horisontella dimension, 
vilket innebär att yrke fortfarande kan inverka. Däremot poängterar de att 
det inte är fråga om klassfraktioner och att det handlar om kategorier med 
ursprung i den kulturella sfären. Som nämnts tänker de sig att attribut som 
gör skillnad mellan olika kategorier i den kulturella sfären varken kan 
ackumuleras eller reproduceras. Kategoriseringar som ligger som bas för 
nya politiska intressen kommer med andra ord att vara av mindre beståen-
de slag. Den form av kontinuitet inom politiken som setts under större 
delen av 1900-talet ger vika för mer konjunkturella konflikter anförda av 
mer efemära kategorier som verkar i mer efemära organisationer. Det vill 
mer eller mindre säga att tiden för politiska skiljelinjer nu är förbi.  

KLASS SOM STRUKTURERANDE. Där Crook et al. (1992) menar att 
klass är ett försvinnande fenomen finns det andra som menar att klass inte 
bara har haft och fortfarande har en strukturerande verkan på politiska 
åsikter och värderingar, utan som även menar att klass troligtvis kommer 
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att fortsätta att ha det.7 Svallfors (2004) konstaterar att klassförhållanden 
fortfarande är en av de saker som formar människors åsikter i olika sam-
hällsfrågor och gör så med stor räckvidd. Mycket talar enligt Svallfors 
(2004:224) för att arbete kommer att kvarstå som en viktig del av den egna 
identiteten, speciellt med tanke på att andra traditionella identiteter försva-
gas. 

I sin studie över klasskillnader gällande åsikter skisserar Svallfors på 
förhållanden som kan liknas vid den nya dimension inom politik som Ing-
lehart beskriver. Efter att ha studerat åsikter gällande arbete, omfördelning 
och resurser, moral samt reproduktion och familj, konstateras att de stude-
rade attityderna kan beskrivas med hjälp av ett tvådimensionellt rum. Den 
första dimensionen rör fördelnings- och omfördelningsfrågor. Här åter-
finns arbetarna i en traditionell vänsterposition medan tjänstemännen 
hamnar till höger. Av de fyra länder (USA, Tyskland, Storbritannien och 
Sverige) som undersöks är klasskillnaderna längs denna dimension som 
störst i Sverige. Dimensionen liknar den traditionella uppdelningen i väns-
ter och höger som Lipset lyfter fram och som Inglehart menar varit rådan-
de bland materialister och även då ställt arbetare mot medelklassen. Den 
andra dimensionen benämner Svallfors (2004:165-6, 2005) för konformis-
tisk och syftar på ”moralisk rigiditet och brist på intellektuell fantasi.”8 
Här är positionerna omvända: arbetare intar i högre utsträckning den mer 
moralkonservativa eller konforma högerpositionen medan tjänstemännen 
intar en vänsterposition präglad av större tolerans. Denna andra dimension 
påminner om den som enligt Inglehart ställer postmaterialistisk medelklass 
mot materialistisk och överlevnadsinriktad arbetarklass. 

Klasskillnaderna längs omfördelningsdimensionen i de fyra undersökta 
länderna är alltså som störst i Sverige trots att just Sverige är det land där 
klass i lägst grad stratifierar inkomst och livschanser. En trolig förklaring 
ligger enligt Svallfors i just de politiska institutioner som bidragit till att 
minska ekonomiska klasskillnader. Den politik som riktas mot att minska 

 
7 Se även exempelvis Berglund och Oskarson (2010), Evans (1999, 2000) samt 
Evans et al. (1996). 
8 Det är med hänvisning till Lipsets (1959) tes om en auktoritär arbetarklass som 
Svallfors studerar huruvida arbetare är mer konformistiska än tjänstemän. Att han 
väljer begreppet konformism hellre än auktoritär (dimensionen har ofta kallats för 
libertariansk-auktoritär) beror på att det är ovanligt med auktoritära attityder i de 
västliga demokratier han studerar. Istället lutar han sig mot Melvin Kohns 
(1977:189) definition av konformism: ”following the dictates of authority, focusing 
on external consequences to the exclusion of internal processes, being intolerant to 
nonconformity and dissent, … having moral standards that strongly emphasize 
obedience to the letter of law”. 
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klassförhållanden bidrar med andra ord till att öka åsiktsskillnader. Svall-
fors lyfter även fram den politiska artikulationen av klass: 

Att förbinda sin klassituation med åsikter och värderingar kring 
ojämlikhetens sociala ursprung och omfördelningens möjligheter är 
en ganska komplex tankeoperation. Utan hjälp från politiska eller 
fackliga företrädare, eller från massmediernas debatt och rapporte-
ring, kan det för många vara oöverstigligt svårt. ... Osammanhäng-
ande eller direkt motsägelsefulla attitydkonstellationer är betydligt 
vanligare bland de amerikanska arbetarna än i andra klasser i väst-
världen, något vi inte bör förvånas över, givet den näringsfattiga 
jordmån åsikterna gror i (Svallfors 2004:216-7) 

Finns det inga politiska företrädare eller andra instanser som artikulerar 
klass kommer klasskillnader i attityder inte att anta samma storlek och inte 
heller vara lika integrerade eller sammanhängande. Michèle Lamont (2000) 
pekar exempelvis på skillnader i hur nordamerikanska och franska (fack-
lärda) arbetare förstår klasskillnader. Nordamerikanska arbetare tenderar 
att se skillnader och ojämlikheter i ljuset av individuella skillnader beroen-
de på meriter och nedlagt arbete medan franska arbetare istället lyfter fram 
strukturers betydelse och politik. Det är även vanligare att använda be-
grepp som klass för att förklara befintliga skillnader i Frankrike än i USA 
(Lamont 1992:79-82). 

KLASS OCH ÅSIKTSDIMENSIONER. Trots att de traditioner eller 
strömningar som presenterats ovan har väldigt skilda uppfattningar om till 
vilken grad klass fortfarande strukturerar åsikter så konvergerar de på 
vissa ställen. Samtliga menar att en dimension som fokuserar på fördelning 
och omfördelning av ekonomiska resurser inte (längre) kan summera upp 
politik samt de åsikts- och värderingsklimat som existerar. Inglehart pekar 
på att uppkomsten av nya postmateriella värderingar förändrat det politis-
ka klimatet i västvärlden och Svallfors lyfter fram att det finns en dimen-
sion rörande grad av konformism. Inglehart och Svallfors betonar båda att 
det är en dimension som spänner från en mer konservativ pol till en mer 
förändringsbenägen.9 

Svallfors drar tydligt denna dimension till klass: den mer konformistiska 
polen befolkas i högre grad av arbetare vilka som grupp är mer moraliskt 
rigida. I den andra änden återfinns istället högre tjänstemän vilka uppvisar 

 
9 Crook et al. (1992) lutar sig främst mot Inglehart och kan därmed här lämnas åt 
sidan. De trycker dock på att denna dimension, på grund av att det är fråga om 
värderingsprinciper, genererar konflikter som inte är lika lätta att förhandla om 
som den äldre dimensionen. 
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mer tolerans och ”mindre snäva och rigida normer om det acceptabla” 
(Svallfors 2004:215). Det vill säga att klass enligt Svallfors (2004:187) 
även kan påverka attityder som inte direkt rör arbete och omfördelning. 
Huruvida Inglehart egentligen drar denna dimension till klass är mer 
oklart. Å ena sidan skriver han att den nya postmoderna politiken utmär-
ker sig genom ett skifte från klassbaserade konflikter till frågor som rör 
kultur och livskvalitet. Det vill säga att åsikterna och värderingarna inte 
direkt rör klass och klassförhållanden. Samtidigt menar han att det framför 
allt är den materialistiska eller överlevnadsinriktade arbetarklassen som 
befinner sig vid den kulturkonservativa – och ofta xenofobiska – polen. 
Vid den mer förändringsbenägna polen finns däremot en ny postmateriell 
medelklass. Även om det med andra ord finns en tydlig klasskillnad väljer 
Inglehart att inte betona detta, vilket jag utgår från beror på att klass enligt 
Inglehart inte är motorn till skillnader längs denna dimension. Att dimen-
sionen följer klasskillnader är enligt Inglehart alltså snarare ett deskriptivt 
konstaterande. Istället menar han att den springer ur generationsskillnader 
och uppväxtvillkor (vilka tydligen inte beror på klass). 

Både Inglehart och Svallfors gör gällande att denna dimension följer en 
uppdelning mellan politisk höger och vänster, och gör så på ett liknande 
sätt. Båda placerar den moral- eller kulturkonservativa polen till höger 
medan den mindre konservativa och mer förändringsbenägna polen place-
ras till vänster.10 Här pekar Svallfors på att arbetare ofta stödjer vänsterin-
riktade partier trots och inte på grund av deras ställningstaganden i mora-
liska frågor. Det är dock inte något som studeras empiriskt utan slutsatser 
dras på basis av tidigare forskning. Inglehart tar upp risken att vänsterin-
riktade partier tappar sina materialistiska väljare om de allt för mycket 
anpassar sig efter postmateriella väljare. Både Inglehart och Svallfors pekar 
även på att det är till nya, ofta xenofobiska, högerpartier dessa väljare i så 
fall går. 

Svallfors (2004:172) tar upp attityder rörande sexuella relationer och 
medborgerliga fri- och rättigheter genom fyra olika enkätfrågor: attityder 
till otrohet, till homosexualitet, till att följa lagen utan undantag och till att 
döma oskyldiga. I val av variabler samt begrepp betonar Svallfors 
(2004:165-6) med andra ord moral. Konformism rör intolerans mot bete-
ende som går bortom ”narrowly defined limits of what is proper and ac-
ceptable” (Kohn 1977:201). De variabler som studeras lyfter däremot inte 
fram frågor som rör kultur i en mer nationalistiskt betydelse. Att arbetare 
kan appelleras av xenofobiska partier förstås i Klassamhällets kollektiva 

 
10 Huruvida vänster och höger här är relevanta termer diskuteras i Ignazi (2003:5-
19). 
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medvetande som en konsekvens av rigiditet i moralfrågor och en avsmak 
gentemot vänsterpartiers ställningstaganden, och primärt alltså inte xeno-
fobiska åsikter. Inglehart (1997:242) fokuserar i Modernization and Post-
modernization på enkätfrågor rörande: att skydda yttrandefrihet; ge med-
borgare mer inflytande i viktiga regeringsfrågor; ett mindre opersonligt, 
mer humant samhälle; ge människor mer inflytande på sina arbeten och i 
sina närsamhällen; ett samhälle där idéer är viktigare än pengar. Andra 
områden som diskuteras är homosexuellas rättigheter, jämställdhet, xeno-
fobi och miljöfrågor. Dimensionen rörande postmodern politik kan i Ingle-
harts tappning förstås som något vidare än vad Svallfors åsyftar med sin 
dimension. De ovan nämnda variablerna kan förstås som åsyftande aspek-
ter av grundläggande värderingar inriktade mot livsstil och personligt ut-
tryck, att prioritera dessa typer av frågor mer än frågor rörande materiell 
säkerhet och ekonomi. 

Svallfors och Inglehart är långt från ensamma om att identifiera behovet 
av fler dimensioner än en samt att beskriva en ny politisk dimension.11 
Enligt Herbert Kitschelt (1994:9-12) ringar redan den franska revolutio-
nens liberté, égalité och fraternité in dessa två politiska dimensioner. Frihet 
och jämlikhet är att hänföra till olika positioner i frågor om ekonomisk 
omfördelning medan broderskap istället aktualiserar en andra dimension 
spännande från libertarianism till mer auktoritära positioner. Både Svall-
fors och Ingleharts nya dimension påminner som nämnts om den icke-
ekonomiska dimension som Lipset (1959) lyfter fram.12 Lipset inkluderar i 

 
11 Lipset var som nämnts en av de som tidigast lyfte fram en sådan dimension, 
Inglehart en av dem som skrivit mest om den och Svallfors en av få som studerat 
dimensionens existens i Sverige. Andra som tagit upp ämnet är exempelvis Flana-
gan (1980), Dalton et al. (1984), Dekker och Ester (1987) Clark och Lipset (1991) 
Fraser (1995), Borre (1995), Chiche et al. (2000), Houtman (2001) Rydgren 
(2002), Stubager (2008), Lachat och Kriesi (2008) samt Harrits et al. (2009). För 
Sveriges vidkommande har exempelvis Lithner (2003) försökt identifiera dimensio-
ner genom att utgå från livsstilsmarkörer och Oscarsson (1998) genom att utgå 
från partisympatier. Gilljam och Holmberg (1995) har karaktäriserat de svenska 
politiska partierna efter huruvida deras sympatisörer till huvuddelen består av 
materialister eller postmaterialister, Berglund och Oskarson (2010) har undersökt 
hur en vänster-högerdimension och en auktoritär-libertariansk dimension förhåller 
sig till klass och Loxbo (2011) har studerat om en icke-materiell värdekonflikt 
spännande från auktoritära till libertära värden finns. 
12 Svallfors har Lipsets artikel som utgångspunkt för sin studie. Inglehart (1997:47-
8) menar som nämnts att kulturkonservatism i hans tappning inte är detsamma som 
auktoritarism (främst i polemik mot Adorno et al. (1950)). Houtman (2001) har 
dock pekat på likheterna samt att det finns en tämligen bra empirisk överensstäm-
melse. 
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den icke-ekonomiska dimensionen frågor om medborgerliga rättigheter för 
etniska minoriteter och svarta, tolerans för politiska dissidenter samt huru-
vida man anser att en enpartistat vore att föredra. I sin studie av hur Lip-
sets dimensioner förhåller sig till klass finner Houtman (2001) att auktori-
tarism och postmaterialism (efter Ingleharts operationalisering) kan ses 
som aspekter av samma dimension spännande från kulturliberalism till 
kulturkonservatism.13 Ole Borre (1995) använder sig av fyra variabler för 
att fånga upp vad han benämner för ny politik: attityd gentemot interna-
tionellt bistånd, straffsatser för våldsbrott, miljöpolitik och invandring. 
Jens Rydgren (2002:88) beskriver vad han benämner för en sociokulturell 
dimension som rörande moraliska värden och kultur, spännande från kul-
turliberalism till kulturauktoritarism. Han lyfter fram frågor som invand-
ring, abort, lag och ordning samt familjens roll och förståelse av nationen. 
Vid operationalisering skiljer han mellan variabler tänkta att fånga upp 
auktoritarism, nationalism och xenofobi, politikerförakt samt anti-EU 
åsikter (Rydgren 2002:131-2). 

Generellt kan det konstateras att det i debatten om huruvida klass fort-
farande strukturerar politisk uppfattning har funnits en tämligen svartvit 
syn. I flera av bidragen i antologin The Breakdown of Class Politics (Clark 
& Lipset 2001) finns exempelvis det underförstådda antagandet att anting-
en finns den gamla uppdelningen mellan en vänsterinriktad arbetarklass 
och en högerinriktad medelklass kvar, eller så har klass förlorat sin verkan. 
Det är även traditionella och relativt aggregerade klasser det är fråga om. 
På samma sätt finns även antagandet att om nya politiska dimensioner har 
dykt upp så kan den tidigare dimensionen inte längre vara strukturerad av 
klass. Det finns med andra ord en tendens till att missa att de nya dimen-
sionerna kanske inte tar bort de gamla, och hur klass fortsätter att påverka 
de gamla dimensionerna. Två studier som däremot på ett tydligt sätt tar 
fasta på relationen mellan klass och traditionell samt ny politik är Hout-
man (2001, 2003; Houtman et al. 2008) och Harrits et al. (2009).14 Båda 
trycker på vikten av att ta hänsyn till kulturella resurser, i form av kultu-

 
13 Tillsammans med inställning till traditionella könsroller samt inställning till ut-
bildning. 
14 Även andra har tagit fasta att det kan vara fråga om skiftningar inom klass. 
Gøsta Esping-Andersen (1999) menar exempelvis att det är fråga om att nya skift-
ningar inom klasser och att det i Skandinavien finns en uppdelning inom medel-
klassen mellan kvinnor anställda inom den offentliga sektorn och män anställda 
inom den privata. Se även exempelvis Gouldner (1982), Brint (1994) och Kriesi 
(1989), angående new class theory, eller Oesch (2008).  
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rellt kapital.15 Det är enligt dessa studier framför allt kulturella resurser 
som påverkar åsikter längs den nya dimensionen. Däremot drar de olika 
slutsatser av detta. Houtman menar att effekten av kulturellt kapital här 
bör skiljas från klass. Han ser med andra ord inte kulturellt kapital som en 
del av klass och menar att man bör skilja på klassröstning och vad kan 
benämner för kulturröstning.16 Harrits et al. (2009) menar däremot att 
kulturellt kapital utgör en del av klass och att klass därmed strukturerar 
såväl traditionell politik som vad de benämner för ny politik. 

Utifrån tidigare forskning går det med andra ord att konstatera att en 
åsiktsdimension som i huvudsak fokuserar på ekonomiska frågor inte läng-
re är tillräcklig för att summera politik. Minst en ytterligare åsiktsdimen-
sion, som hellre än ekonomiska frågor tar upp frågor om kultur och moral, 
är nödvändig. Som framgått är det flera studier som pekat ut att just en 
åsiktsdimension med fokus på kultur och moral blivit allt viktigare. De 
tenderar även att lyfta fram kombinationen av denna nya åsiktsdimension 
och en traditionell ekonomisk åsiktsdimension som varandes de mest cen-
trala i västeuropeiska demokratier. Därför är det i relation till två sådana 
åsiktsdimensioner som konsumtionsfältet för politiska åsikter i denna av-
handling kommer att studeras. Detta ter sig även fördelaktigt då ett antal 
tidigare studier har pekat på att det är tillkomsten av denna andra åsikts-
dimension som gjort att klass inte längre i lika hög grad påverkar åsikter.  

Fortsättningsvis kommer dessa åsiktsdimensioner att benämnas den so-
cioekonomiska och den sociokulturella åsiktsdimensionen (jfr Rydgren 
2002). Den socioekonomiska åsiktsdimensionen spänner från en traditio-
nell ekonomisk vänster till en traditionell ekonomisk höger, vilka framöver 
kommer att benämnas för socioekonomisk vänster respektive höger. Den 
sociokulturella åsiktsdimensionen spänner från en liberal pol till en kon-
servativ pol. Huruvida denna åsiktsdimension kan delas upp i en höger- 
och en vänsterpol kommer däremot att lämnas öppet och besvaras empi-
riskt. En närmare precisering av åsiktsdimensionerna görs i del II. Framför 
allt kommer där pekas på att den sociokulturella dimensionen bär på två 

 
15 Även Svallfors (2004:185-6) konstaterar att en del av skillnaderna mellan arbeta-
re och tjänstemän kanaliseras via utbildning. Han lyfter fram den liberaliserande 
verkan utbildning kan ha som en del av förklaringen (i form av både utbildningens 
innehåll och självselektion gällande vilka som söker sig till högre utbildning), vilket 
utifrån hans klassperspektiv utgör något ”bortom den omedelbara klassituatio-
nen.” 
16 Han skiljer alltså mellan vad utbildningsnivå är en indikator på och klass, precis 
som Svallfors (2004) och exempelvis Stubager (2008, 2010), något som kommer att 
diskuteras senare. 
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tendenser som tidigare forskning på ett ofta onyanserat sätt låtit samman-
falla. 
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Inledningsvis kritiserades Ulrich Becks förståelse av klass. Ur denna kritik 
går det att utvinna några riktmärken för vad mer nyanserade begrepp be-
höver klara av. Det övergripandet problemet för Beck var hoptvinnandet 
av klassituation, artikulation av klass samt klassmedvetande och hur män-
niskor resonerar kring sin situation. Istället kräver en mer nyanserad syn 
på klass att artikulation av klass, klassmedvetenhet och politisk mobiliser-
ing inte ses som en direkt följd av klass. Övergripande kan de flesta teorier 
om klass härledas tillbaka till två ursprung (Devine & Savage 2005). Det 
handlar dels om en tradition som springer ur Karl Marx, där Erik Olin 
Wrights (1997) bearbetning fått stor spridning, och dels en tradition som 
springer ur Max Weber, där John Goldthorpes (1987) klasschema är ett 
framträdande bidrag. Båda dessa traditioner har problem just med relatio-
nen mellan klass, klassmedvetande och politisk mobilisering. 

Inom marxistisk klassteori definieras klasser främst genom äganderät-
tigheter och exploatering. Det är fråga om en klassdelning när en grupp 
exploaterar en annan grupp med hjälp av äganderättigheter. Inom kapita-
listiska samhällen är den centrala äganderättigheten produktionsmedel. Det 
ger upphov till tre huvudsakliga klasser: kapitalister, vilka urskiljs av sitt 
ägande av produktionsmedel, arbetare, vilka inte äger produktionsmedel 
utan säljer sin arbetskraft, samt slutligen småborgerligheten, vilken äger 
och brukar produktionsmedel utan att anställa andra (Wright 1997:17). 
Även om dessa enkla distinktioner avancerats och nyanserats i det närmast 
oändliga, bland annat för att inkorporera en allt mer växande medelklass 
(jfr Wacquant 1991; Wright 1997:23-5), baseras de flesta marxistiska 
klassteorier på dessa och pekar med andra ord ut principer för att fastslå 
gränser mellan olika klasser. Även inom den weberianska traditionen pekas 
fasta klasser ut, främst utifrån marknads- och arbetssituation (Breen 2005). 

För Bourdieu handlar klass inte om att peka ut specifika klasser och teo-
retiskt fastslå gränser mellan dem. Denna typ av förfarande riskerar att 
uppfatta och behandla konstruerade klasser som reellt existerande sociala 
klasser, det vill säga politiskt mobiliserade klasser. För Wright (2000:195, 
2005:20-1) finns det objektiva, materiella, klassintressen som kan härledas 
från individers plats inom klassrelationer. Här finns med andra ord, precis 
som för Beck, en deterministisk slagsida.17 För att klassmedvetande ska 
kunna relateras till klassposition inom den weberianska traditionen krävs 
enligt Fiona Devine och Mike Savage (2005) även där att idéer och värde-
ringar närmast instrumentellt reduceras till specifika klassers intresse. De 

 
17 Marxistisk klassanalys betonar enligt Wright (2005:28) inte bara klasskamp utan 
”it understands conflict as generated by inherent properties of [… class] relations 
rather than simply contingent factors”. 
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klasser som teoretiskt konstruerats tas som reella substanser, som grupper 
med fasta gränser och specifika intressen. 

Loïc Wacquant (1991) pekar på att både weberianska och marxistiska 
klassteoriers problem med medelklassen beror på att konstruerade klasser 
ses som substanser. De försöker med hjälp av teori, formell argumentation 
och operationaliseringar att på papper lösa vad som inte är löst i verklighe-
ten. För att medelklassen ska existera som en reell grupp krävs att ett poli-
tisk och symboliskt organisationsarbete utförs. Bourdieus förståelse av 
klass söker undvika detta problem på två sätt. För det första premierar han 
relationer hellre än substanser. Och för det andra skiljer han på å ena sidan 
klasser som en ansamling individer vilka befinner sig under liknande lev-
nadsförhållanden (teoretiska klasser konstruerade på papper) och å andra 
sidan politiskt mobiliserade sociala klasser. På så sätt möjliggörs även em-
piriska studier av relationen mellan teoretiskt konstruerade klasser och 
politiskt mobiliserade sociala klasser (utan att göra relationen till en fråga 
om ontologisk befordran, som i det marxistiska fallet). 

Fortsättningsvis kommer därför teoretiskt konstruerade klasser och re-
ellt existerande, och ofta politiskt mobiliserade klasser, att skiljas åt. Det är 
den första typen av klasser som denna studie framför allt kommer att stu-
dera. Det vill säga klasser i betydelsen individer som befinner sig under 
liknande levnadsförhållanden och besitter liknande kulturella och ekono-
miska resurser. Det är vad som framöver kommer designeras med begrep-
pet klass. Reellt existerande klasser, sociala kollektiv, kommer att benäm-
nas sociala klasser. Relationen mellan klass och social klass diskuteras 
närmare kapitel 1 och kapitel 2. 
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1. Det sociala rummet 
Bourdieu placerar inte in sig i en given tradition som hämtar sin huvudsak-
liga inspiration från någon av de sociologiska klassikerna Weber, Marx 
eller för den delen Emile Durkheim (se exempelvis Grusky & Galescu 
2005). Istället kan hans syn på klass ses som en syntes med delar av alla 
tre. Från Marx behåller han tanken om att klasser bör funderas i materiella 
maktrelationer, från Durkheim vikten av klassifikationer och kollektiva 
representationer i kombination med Webers tanke om att kulturella former 
erhåller en viss autonomi (Wacquant 2007:2). 

Som mest utförligt studerar Bourdieu klasser i La Distinction vilken han 
beskriver som ”an endeavour to rethink Max Weber’s opposition between 
class and Stand” (Bourdieu 1984:xii). Weber ser klass och status som två 
separata ordningar vilka skapar olika typer av reellt existerande enheter 
(det vill säga klasser och statusgrupper) som empiriskt kan sammanfalla 
(jfr Bourdieu 1966:212-3). Istället förstår Bourdieu distinktionen mellan 
status och klass som enbart analytisk (jfr Weininger 2005:84) och lyfter 
istället in den symboliska dimensionen (status) till klass och studerar rela-
tionen mellan symboliska system och ekonomi. Statusskillnader kan då 
förstås som manifestationer av klasskillnader. 

Existensen av klasser som sociala kollektiv – grupper som inte bara ses 
som grupp av andra utan även själv upplever sig, och ibland agerar, som 
grupp – är för Bourdieu inte något självklart. Istället bör sociologi utgå 
från frågan om ”the existence and the mode of existence of collectives” 
(Bourdieu 1985:741). När det gäller existensen av just sociala klasser blir 
det sociala rummet ett centralt begrepp. Utgående från en vetenskapsfiloso-
fi som sätter relationer främst menar Bourdieu att den sociala världen kan 
representeras som ett mångdimensionellt rum. Den grundläggande tanken 
är att konstruera ett rum på ett sådant sätt att individer som befinner sig 
nära varandra är satta under så likartade existens- eller levnadsvillkor som 
möjligt. Det handlar med andra ord om att söka finna fördelningsprinciper 
som kan summera skillnader som finns inom en social värld, de krafter 
som är aktiva. Sociala klasser har sedan inte någon egentlig självklar exi-
stens utan centralt är istället skillnader mellan individer karaktäriserade av 
olika levnadsvillkor, skillnader som kan ge upphov till antagonism mellan 
individer. Det sociala rummet är en modell som just ämnar fånga upp att 
det kan finnas social och ekonomisk differentiering mellan individer utan 
att för den skull postulera existensen av sociala klasser som nödvändig 
(Bourdieu 1987:3, 1999b:45). 

Hellre än att utgå från existensen av sociala klasser bör det första steget 
vara att blottlägga de mest relevanta principerna för social differentiering 
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som råder i ett samhälle. Utifrån det sociala rummet är det sedan möjligt 
att konstruera klasser av individer som i flera olika hänseenden liknar var-
andra: 

Denna modell kan fungera som ändamålsenlig grund för klassifice-
ring tack vare den korrespondens som finns mellan (a) rummet av 
positioner i det sociala rummet, (b) rummet av dispositioner (eller 
habitus) knutna till dessa positioner samt (c) rummet av ställningsta-
ganden (som bygger på de två förstnämnda) (Bourdieu 1999b:26). 

Det finns med andra ord ett visst samband mellan levnadsvillkor (uttryckt 
av position i det sociala rummet), dispositioner människor besitter (ut-
tryckt i vad som benämns för habitus) och slutligen ställningstaganden 
människor gör på ett antal olika områden (allt från musiksmak, filmsmak, 
inredning, motionsvanor, matvanor till politiska åsikter (Bourdieu 1984)). 
Som kommer att framgå ska sambanden mellan dessa tre inte förstås som 
mekaniska. Istället rör det sig om tre olika rum som förvisso uppvisar en 
homologi men som alla har en viss autonomi. 

På grund av att sociala positioner, dispositioner och ställningstaganden 
korresponderar mot varandra ringar regioner i det sociala rummet in grup-
per av individer som relativt homogena. Det handlar då inte enbart om en 
homogenitet med avseende på aktuell social och ekonomisk differentiering 
utan även med avseende på politiska åsikter och livsstil. Klasser – det vill 
säga klasser i betydelsen logiska klasser – skapade på detta vis kan förstås 
som predikativa för samhörighet, sympati och begär (Bourdieu 1999b:21-
2). Därmed ringar klasser in människor som är lättare att politiskt mobili-
sera som sociala kollektiv, det vill säga bilda sociala klasser av. 

Som sådant är det sociala rummet en modell för att studera samhällen, 
en abstrakt princip där varje reellt existerande samhälle i sin empiriska 
specificitet utgör ett särfall av alla möjliga. Den uppsättning av studier där 
olika delar av det franska sociala rummet utforskas (exempelvis Bourdieu 
1984, 1996a, b, 2000b, 2005) innehåller med andra ord resultat av just ett 
särfall av alla möjliga och kan därmed inte direkt överföras till andra sam-
hällen eller empiriska sociala rum (jfr Broady 1990:302-7). Det sociala 
rummet är framför allt en princip för att studera samhällen och inte en 
redogörelse för sakförhållanden  
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Figur 1. Det sociala rummets första två dimensioner. 

Varje socialt rum måste som nämnts konstrueras i sin specificitet. Däremot 
menar Bourdieu (1999b:16) att de två övergripande differentieringsprinci-
per han finner vid studiet av det franska sociala rummet även är mest verk-
samma i de flesta andra mer utvecklade samhällen. De två övergripande 
differentieringsprinciperna är ekonomiskt kapital och kulturellt kapital, 
vilket ger upphov till två dimensioner i det sociala rummet. Den första och 
mest betydande dimensionen följer mängd kapital som innehas. Här ställs 
grupper som innehar mycket kapital mot mindre bemedlade. Den andra 
dimensionen tar istället upp kapitalinnehavets sammansättning och ställer 
grupper vars kapitalinnehav till största delen består av kulturellt kapital 
mot grupper vars kapitalinnehav domineras av ekonomiskt kapital (Figur 
1). 

Habitus 
Som framgår ovan relaterar inte Bourdieu (jfr 2000a:337) position i det 
sociala rummet direkt till olika typer av ställningstaganden utan det medie-
ras genom rummet av dispositioner, eller habitus. Med inspiration från 
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Merleau-Ponty (1999:102) förstås människor som inte bara kroppsligt 
placerade i rummet och tiden, utan kroppen bebor rummet och tiden. 
Kroppen karaktäriseras av en öppenhet gentemot världen med resultatet 
att världen lämnar en varaktig inverkan på kroppen, en inverkan som på-
verkar vårt sätt att vara och därmed även vår verkan på och i världen. 
Denna världens inverkan på och i kroppen betecknas habitus. Habitus 
utgör ett försök att överbrygga motsättningen mellan å ena sidan en social 
fysik som enbart fokuserar på objektiva strukturer och å andra sidan sub-
jektinriktade perspektiv som tar subjektens förståelse och meningsskapan-
de som utgångspunkt (Bourdieu 2002). 

Genom att utsättas för en redan strukturerad värld förkroppsligar män-
niskor strukturer med en varaktig påverkan av kroppen som följd 
(Bourdieu 2000b). Det är dessutom fråga om diversifierad inkorporation 
med ett diversifierat resultat. Resultatet är beroende av under vilka sociala 
och ekonomiska villkor, eller levnadsvillkor, förkroppsligandet sker. Fram-
för allt handlar det om position i det sociala rummet, med extra tonvikt på 
ursprunglig position (familjens position vid uppväxten). Resultatet av den-
na inkorporation är förvärvandet av ett system av dispositioner. Dessa 
dispositioner ligger sedan till grund för hur världen uppfattas, till att gene-
rera praktik och till att människor uppvisar en viss stabilitet över tid. Dis-
positioner fungerar bland annat som seende- och indelningsprinciper eller 
förståelsekategorier (Bourdieu 2002), principer för hur människor percipie-
rar världen och vilka distinktioner som görs. På den mest grundläggande 
nivån handlar det om praktiska taxonomier som appliceras på den sociala 
världen med konsekvensen att människor kan uppleva delar av denna på 
olika sätt. Vad som sker är ett kognitivt konstruktionsarbete där den socia-
la världen konstrueras genom seende- och indelningsprinciper som har sin 
genes i den sociala världen. 

SMAK OCH PRAKTISK KÄNSLA. Strukturer eller statistiska regelbun-
denheter inkorporeras i form av en praktisk känsla av vad som är möjligt 
att göra och vad som inte är det. På så sätt för människor med sig en im-
plicit kunskap av vad som är möjligt. Denna känsla är producerad av för-
hållanden som strukturer är inkorporerade under. Aspirationer anpassas 
med andra ord till omgivningen och bärs med in i nya omgivningar och 
nya situationer (Bourdieu 2002:53). Dispositioner i habitus fungerar som 
generativa scheman över vilka olika praktiker och handlingar som inte 
bara är möjliga utan även önskvärda eller passande att utföra (Bourdieu 
1984, 2002). 

Som grundläggande scheman för smak, preferenser samt vad som är 
passande och möjligt respektive omöjligt genereras med hjälp av habitus 
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praktik. Smak och preferenser ska inte förstås som smak för något givet, 
som en viss produkt eller handling. Ställningstaganden och smak bör inte 
förstås som substantiella ting som system av relationer. Det är inte någon 
mystisk essens liggande i substantiella ting människor tilltalas av när de 
uppskattar något objekt (exempelvis en film, ett musikstycke, en maträtt, 
en bil, en leksak, ett visst sätt att inreda, en åsikt eller en bok). Det är istäl-
let hur objektet upplevs i relation till andra objekt (en specifik film skild 
från andra filmer eller en specifik bok skild från andra böcker, ett stramt 
sätt att inreda skilt från vad som upplevs som för mycket prydnader i ett 
rum eller för många tunga antika möbler). Habitus verkar inte i en värld 
bestående av substantiella ting. Det är istället genom praktiska scheman 
eller taxonomier (högt/lågt, distingerat/vulgärt, tunt/tjock, andligt/fysiskt, 
reserverat/extravagant, osv.) – seende- och indelningsprinciper – som habi-
tus bidrar till specifika sätt att dela upp och göra distinktioner, värdera och 
bedöma. Alltså ett objekt när praktiska scheman läggs över detta objekt i 
relation till andra och upplevs som distingerat till skillnad från vulgärt, 
stramt till skillnad från överdådigt, spirituellt och sublimt till skillnad från 
profant (eller omvänt: rejält istället för klent, funktionellt istället för pim-
pinett, massivt hellre än tunt och vackert snarare än enkelt). På grund av 
att dessa praktiska scheman eller sätt att göra distinktioner och värdera 
kan läggas på flera olika områden och flera olika objekt kan habitus ligga 
till grund för att individers handlingar och smak uppvisar en koherens. 

Eftersom förkroppsligandet av dispositioner i habitus sker från en posi-
tion i det sociala rummet kommer resultatet bero på den position som in-
nehas. Den första position som innehas blir av relativt stor vikt eftersom 
dispositioner som förkroppsligas där sen kommer ligga till grund för fort-
satt inkorporation (Bourdieu 2002:54). Genom att seende- och indelnings-
principer, praktisk känsla och grundläggande smak initialt förvärvas här 
påverkar denna första position även vilka nya strukturer och sammanhang 
individer konfronteras med. Utifrån position i det sociala rummet är alla 
rörelser i det sociala rummet inte lika troliga, eller annorlunda uttryckt 
korresponderar varje position med ett specifikt rum av möjligheter 
(Bourdieu 1984:110). Samtidigt som dispositioner ligger till grund för fort-
satt inkorporation finns dock även potential för förändring. Mest radikalt 
sker detta oftast när individer hamnar i situationer som står långt från 
förhållanden habitus producerats under (Bourdieu 2000b:157-61). Habitus 
är ett pågående resultat av en historia av förkroppsligande från de succes-
siva positioner som innehas. 
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Kapital 
De två mest övergripande differentieringsprinciperna i det sociala rummet 
är som nämnts ekonomiskt kapital och kulturellt kapital. Till dessa kom-
mer här även det mer grundläggande symboliska kapitalet läggas. Enkelt 
uttryckt är kapital tillgångar av både materiellt och symboliskt slag. Dessa 
kan existera i förkroppsligat (dispositioner), objektiverat (materiella ting) 
och institutionaliserat tillstånd (Bourdieu 1997a). 

För att någon form av tillgång ska vara gångbar som kapital krävs att 
det finns en marknad, att tillgången tillerkänns ett värde av andra. Vad 
som tillerkänns värde är något som kan variera med situation. Tanken är 
dock att vissa typer av tillgångar tillmätes värde i högre grad än andra, och 
specifikt vid tillfällen då det spelar större roll, genom att exempelvis möj-
liggöra förflyttningar i det sociala rummet. För att tillmätas värde bör det 
handla om egenskaper och tillgångar som utgör ojämnt fördelade knappa 
resurser, vilka därför kan ge fördelar (Bourdieu 1984:562). 

EKONOMISKT KAPITAL. Den kapitalform som ligger närmast den intui-
tiva och gängse förståelsen av kapital är det ekonomiska kapitalet. Det 
utgörs av olika former av tillgångar som kan vara av ekonomiskt värde 
(Bourdieu 1997a). Förutom direkta egendomar kan ekonomiskt kapital 
utgöras av ett sätt att förhålla sig till eller förvalta dem. Här är det fråga 
om förkroppsligat ekonomiskt kapital som kan yttra sig genom kunskap 
att hantera ekonomiska egendomar eller förmågan att föra sig på ett sätt 
som accepteras inom företags- och finansvärlden. Med monetära egendo-
mar följer inte nödvändigtvis denna mer förkroppsligade form av ekono-
miskt kapital. Däremot är det troligare att denna följer med uppväxt i de 
till ekonomiskt kapital sett mer bemedlade delarna av det sociala rummet. 

KULTURELLT KAPITAL. Kulturellt kapital är av en mer svårfångad na-
tur. På ett allmänt plan designerar kulturellt kapital former av kulturell 
kompetens eller bildning, olika sätt att förhålla sig till kultur och kunskap. 
En grundtanke hos Bourdieu (1984) är att det finns en ordning inom kultu-
ren samt att vissa former av kultur och sätt att förhålla sig till kultur är 
mer legitima än andra. Kulturellt kapital är framför allt tillgångar och för-
mågor som speglar just denna legitima kultur. 
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Vad som utgör kulturellt kapital inom ett specifikt socialt rum är till stor 
del en empirisk fråga.18 Däremot kan några bestämningar göras angående 
vad som kommer utgöra kulturellt kapital givet ett visst rum. Som tidigare 
nämnts finns det en viss ordning inom kulturen. Den kultur som inom 
denna ordning betraktas som legitim är den kultur som kommer till uttryck 
inom de övre mer kapitalrika regionerna av det sociala rummet. Den do-
minerande kulturen inom ett visst socialt rum är med andra ord just de 
dominerandes kultur (jfr Bourdieu 1984, 1996b). De som besitter denna 
kultur är även de som har störst chans att nå de högre regionerna av det 
sociala rummet.19 

Utbildningsväsendet är en central institution för både förmedlandet av 
kulturellt kapital och bevarandet av skillnader över generationer. Förmed-
landet av kulturellt kapital påbörjas redan under barndomen och speglar 
då familjens kapitalinnehav. En stor mängd ärvt kulturellt kapital underlät-
tar den kommande skolgången eftersom skolan tenderar att premiera sätt 
att förhålla sig till exempelvis kunskap och litteratur som innehav av kultu-
rellt kapital implicerar. Grupper som redan vid ingången av sin skolgång 
har en viss mängd kulturellt kapital har med andra ord större chans att ta 
till sig den kunskap som skolan söker förmedla. Sannolikheten att de vill 
läsa vidare på universitet, kommer in på mer exklusiva utbildningar samt 
klarar av att fullfölja dem är även större. Det finns en ojämlikhet inför 
utbildning som enligt Bourdieu (1976) är en aspekt av ojämlikheten inför 
kulturen. 

SYMBOLISKT KAPITAL. För att kapital ska vara verksamt måste det som 
nämnts finnas en marknad för kapitalet, det måste erkännas av andra. 
Ibland sker detta erkännande på en högst medveten eller uttalad nivå, vil-
ket ofta gäller ekonomiskt kapital. När kapital istället erkänns på ett sätt 
som går långt hitom medvetandet via dispositioner i habitus fungerar 
andra former av kapital som symboliskt kapital. 

 
18 Som en enkel operationell definition av kulturellt kapital anger Broady (2001) att 
det är motparten till ekonomiskt kapital i avancerade samhällen och därmed vid 
empiriska studier av ett specifikt socialt rum relativt till detta. I denna studie kom-
mer begreppet främst att användas för att beteckna en allmän resurs indikerad av 
utbildning vilket gör att den kritik mot kapitalbegreppet som riktats av Skeggs 
(2004a, b) och Sayer (2001, 2005) gällande bruksvärde och bytesvärde inte blir 
aktuell. 
19 Genom att exempelvis undersöka kulturvanor, läsvanor, osv., hos grupper som 
kan antas befinna sig i de högre regionerna kan en indikation om vad som kan 
utgöra kulturellt kapital erhållas. 
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Symboliskt verkar kroppar emellan genom dispositioner nedlagda i habi-
tus. För att verka som symboliskt kapital krävs med andra ord dispositio-
ner som får individer att erkänna och agera därefter. Denna form av er-
kännande kallar Bourdieu (2002) för misskännande, ett erkännande som 
sker genom att det erkända misskänns som något i behov av erkännande 
eftersom erkännande sker hitom medvetandet. Symbolisk kapital är med 
andra ord olika former av kapital eller tillgångar som erkänns på basis av 
kroppsliga dispositioner och därmed misskänns (Bourdieu 2000b:242). 

För att kapital ska fungera som symboliskt kapital gentemot någon mås-
te dennes habitus svara upp mot det symboliska kapitalet. Kapital upplevs 
inte som kapital eller som en resurs av individer som är disponerade att 
erkänna det utan får till effekt att de exempelvis lyssnar och ger aktning på 
vad personen säger på ett sätt som de annars inte skulle ha gjort. Symbo-
liskt kapital fungerar som prestige, högaktning eller tilltro. Symboliskt 
kapital möjliggör därmed en form av dominans eller våld som sällan upp-
levs som dominans eller maktutövning eftersom det för att verka måste 
erkännas som legitimt av dem som makten utövas på. De som domineras 
med hjälp av symboliskt kapital tillämpar seende- och indelningsprinciper 
eller kategorier som bildats av inkorporation av de aktuella – eller liknande 
– dominansförhållandena och får därmed makten att framstå som naturlig. 
Kunskapsinstrumenten som används för att förstå relationen mellan domi-
nerande och dominerad är gemensamma för dem båda (jfr Bourdieu 
1999a). 

Fält 
I det sociala rummet sker kamper, exempelvis om vad som ska betraktas 
som god litteratur, om den politiska makten, om vetenskaplig prestige eller 
tjänster på ett universitet. När en kamp har uppnått en viss autonomi från 
det övriga sociala rummet sker den på fält.20 Ett fält är en social yta där 
agenter för en kamp om värden som agenterna delar.21 Fältet har genom 
den uppnådda autonomin en egen logik och utgör ett strukturerat rum av 
sociala positioner. Alla fält är dock fortfarande belägna i det sociala rum-
met men har ett specifikt sätt att påverkas av det resterande sociala rum-
met, det bryter externa förhållanden likt en prisma där fältets logik utgör 
ett sorts brytningsindex. Olika fält präglas av olika grader av relativ auto-

 
20 Se Broady (1998:19-20) angående vad som kännetecknar att autonomt fält. 
21 Med agent menas någon eller något positionerat och aktivt inom ett fält eller 
rum, i det vanligaste fallet en individ men det kan även exempelvis vara frågan om 
företag, organisationer eller institutioner. 
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nomi i förhållande till det sociala rummet och andra påverkande fält 
(Bourdieu 1992, 2000a). 

Det som gör att agenter aktiva på ett fält anser det vara värt att ingå i 
kampen är illusio: ”känslan av att göra en investering i spelet som bryter 
med likgiltigheten och gör agenterna benägna och beredda att utföra rele-
vanta distinktioner utifrån fältets logik, att urskilja vad som är viktigt” 
(Bourdieu 2000a:330). Illusio handlar med andra ord om en ursprunglig 
investering i och en kollektiv tro på kampen – att kampen är av intresse. 
Denna investering ska dock inte förstås som en medveten handling eller ett 
medvetet beslut. Gemensamt för agenter på ett fält är även en gemensam 
tro som tas för given eller ses som självklar, en hängivenhet till fältets 
doxa. Med doxa menas allt det som är bortom diskussion, det som exem-
pelvis i meningsutbyten eller dispyter fortfarande är gemensamt för agenter 
(Bourdieu 2000a, b). Det som står på spel på ett fält är ett fältspecifikt 
kapital, ett symboliskt kapital specifikt för det aktuella fältet som fältets 
agenter erkänner i stor utsträckning eftersom det är en del av fältets illusio. 

När en agent träder in på ett fält står hon inför ett rum av ställningsta-
ganden och möjligheter, det vill säga ställningstaganden som redan gjorts 
och möjligheter som erbjuds. Ett fält kan sägas bestå av två strukturer eller 
rum: ett rum av sociala positioner intagna av agenter fördelade efter 
mängd och sammansättning av de kapitalformer som är relevanta på det 
aktuella fältet, samt ett rum av möjligheter eller ställningstaganden, intag-
na av dessa agenter. Mellan dessa rum eller strukturer existerar enligt 
Bourdieu (2000a) en homologi.22 Agenten intar position på fältet och upp-
lever fältet utifrån denna position, gör sin synpunkt till sin ståndpunkt. 

KONSUMTIONSFÄLT. Den sorts fält som beskrivs ovan är produktions-
fält, det vill säga där en produktion sker. Korresponderande mot dessa 
finns även konsumtionsfält. Konsumtionsfält rör hur de som konsumerar 
produktionsfältets produkter är strukturerade. Enligt Bourdieu tenderar en 
homologi mellan produktions- och konsumtionsfält att uppstå där produ-
centens kapitalinnehav på produktionsfältet till viss del överensstämmer 
med konsumtentens kapitalinnehav. Konsumtionsfält diskuteras vidare i 
kapitel 2. 

DET POLITISKA FÄLTET. Kampen om regeringsmakten kan enligt Bour-
dieu (1991a) förstås som ägande rum på ett relativt autonomt fält. Genom 
att förstå politik som ett fält anläggs ett relationellt perspektiv på politik 
och fältets agenter. Agenterna – i form av exempelvis politiker och partier 

 
22 Vilket dock inte ska förstås som resultat av någon automatisk mekanik. Det 
handlar snarare om tendenser till homologi som kräver empirisk påvisning. 
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– får sin sociala betydelse och kan enbart förstås i relation till samtliga 
andra agenter och intar därmed positioner i en relationell struktur. Inte 
bara handlingar, uttalanden och ställningstaganden utan även agenter är 
beroende av att på något vis göra skillnad för att erhålla en mening på det 
politiska fältet. 

En central del av den politiska kampen är att antingen införa eller beva-
ra sätt att förstå den sociala världen på. Fältets agenter försöker då införa, 
förändra eller bevara specifika seende- och indelningsprinciper som ger 
upphov till att vissa sociala gränsdragningar uppfattas och andra inte: 

The struggle which sets professionals against each other is no doubt 
the form par excellence of the symbolic struggle for the conservation 
or transformation of the social world through the conservation or 
transformation of the vision of the social world and of the principles 
of di-vision of this world (Bourdieu 1991a:180-1) 

Tongivande på det politiska fältet är seende- och indelningsprinciper som 
rör vilka sociala gränsdragningar som görs mellan människor och därmed 
vilka olika grupper som uppfattas. Politisk opinionsbildning eller politiska 
utspel fokuserar här inte kring ett givet problem där olika sidor argumente-
rar för olika lösningar. Redan hur världen bör förstås och vilka sociala 
grupper som finns står på spel på det politiska fältet och i det opinionsar-
bete som förs ut mot den resterande befolkningen. Framför allt handlar det 
om att fältets agenter försöker skapa den grupp de sedan har ett intresse av 
att mobilisera och representera genom att peka ut, namnge och beskriva. 

Det politiska fältets agenter försöker på så sätt förändra den sociala 
världen genom att först förändra förståelsen av denna. Politisk retorik 
syftar därigenom till att ha en performativ verkan, att genom talakter få 
det som benämns att existera, först som kunskapsinstrument och sedan 
som reellt existerande mobiliserade grupper eller dylikt (Bourdieu 1991a). 
Till vilken grad en agents utsagor kan verka performativt beror framför allt 
på två saker: å ena sidan den symboliska makt agenten innehar – exempel-
vis kan en statsminister med majoritet i riksdagen på kort sikt vara ganska 
säker på att få vissa av sina utsagor besannade – och å andra sidan hur 
pass väl utsagorna eller beskrivningarna stämmer överens med objektiva 
strukturer i den sociala världen. 

Klasser, klassfraktioner och habitus 
Om klasser definieras som regioner av det sociala rummet innehar indivi-
der som besitter positioner inom dessa regioner även individuella habitus. 
Genom att det för varje position finns ett korresponderande rum av möj-
ligheter tenderar individer som befinner sig nära varandra i det sociala 
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rummet även att komma från liknande positioner.23 Tillsammans med att 
fortsatt inkorporation sker från den aktuella regionen av det sociala rum-
met tenderar individer inom en och samma region även att ha likartade 
system av dispositioner. Mot varje klass korresponderar därmed en 
klasshabitus: “the individual habitus in so far as it expresses or reflects the 
class” (Bourdieu 2002:60). Klasshabitus utgörs av ickeindividuella men 
fortfarande subjektiva system av dispositioner, gemensamma praktiska 
scheman eller seende- och indelningsprinciper, likartad praktiska känslor 
för vad som är möjligt och omöjligt, passande och opassande, liknande 
smak. Klasshabitus ligger till grund för den korrespondens mellan rummet 
av positioner i det sociala rummet och rummet av ställningstaganden som 
påtalats ovan. Det innebär dock långt ifrån att samtliga som befinner sig i 
en region delar denna klasshabitus i lika hög grad. Även om vissa levnads-
banor är troligare än andra så innehåller de flesta regioner av det sociala 
rummet förmodligen individer med ursprung från vitt skilda delar av det 
sociala rummet. Befintlighet av klasshabitus och hur utbredd denna klass-
habitus bör med andra ord förstås utifrån en probabilistisk logik, och som 
specifika empiriska utfall. 

De fall när habitus system av dispositioner är väl anpassade till befintli-
ga strukturer, med konsekvensen att passande praktik genereras, är inte 
heller det självklara utan utgör specifika fall (Bourdieu 2000b:159). Även 
om Bourdieu ofta använt en kvasiperfekt överensstämmelse mellan habitus 
och omgivning som utgångspunkt utesluter begreppet som sådant inte stu-
dier av fall där överensstämmelsen är långt ifrån kvasiperfekt. På samma 
sätt har Bourdieu ofta utgått från att habitus uppvisar en enhetlighet (jfr 
Lahire 2011) som snarare bör ses som specifika empiriska resultat än som 
en del av begreppet i sig. Individer kan hamna i situationer eller under 
förhållanden som deras habitus är dåligt anpassade till, både kortsiktigt 
(genom att hamna i en situation med känsla av att inte passa in som följd) 
och mer långsiktigt (ett nytt jobb som leder till en position vida skild från 
positioner habitus är bättre anpassad till). 

När dispositioner inte är anpassade till position kan den bristande an-
passningen bli mer eller mindre permanent på grund av att habitus erbju-
der en viss tröghet. Denna tröghet har att göra med att det finns en tendens 
hos habitus att söka bevara (eller återskapa) de strukturer eller förhållan-
den som dispositionerna producerades under eller som ger förvärvade dis-
positioner möjlighet att komma till utlopp (Bourdieu 2000b:150-60, 
2002:62). Matchningen mellan förkroppsligade strukturer och objektiva 

 
23 Det finns för varje klassfraktion enligt Bourdieu (1984) en modal. 
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strukturer är i högsta grad empiriskt variabel. När habitus inte genererar 
praktik passande för en aktuell situation ökar sannolikheten att sådant 
som för andra sker omedvetet förs upp till medvetenhet ”beacause they are 
forced to keep watch on themselves and consciously correct ‘the first mo-
vement’ of a habitus that generates inappropriate or misplaced behaviours” 
(Bourdieu 2000b:163). 

I hur stor utsträckning individer positionerade nära varandra i det socia-
la rummet även innehar liknande habitus är med andra ord ytterst en em-
pirisk fråga. Det finns dock skäl att anta att resultatet kommer att variera 
med position i det sociala rummet. Sannolikheten kommer förmodligen att 
vara högre på mer åtråvärda positioner där kraven på tillgångar är högre 
och mer specifika. Det motsatta är däremot exempelvis att vänta i mitten 
av det sociala rummet där positioner ofta korresponderar mot mindre spe-
cificerade yrkesbeskrivningar. 

Habitus kan användas för att begreppsliggöra och studera klass och hur 
klass påverkar beteende, genom produktion och uttryck av klasshabitus. 
Begreppet kan dock även fånga upp en potentiellt minskad betydelse av 
klass. Om exempelvis samband mellan ursprunglig position och aktuell 
position minskat kan det resultera i såväl fler individer vars dispositioner 
inte är anpassade till deras nuvarande position som till att klasshabitus blir 
allt ovanligare. I det första fallet kan det leda till att det blir vanligare med 
att sådant som för andra och tidigare sker omedvetet förs upp till medve-
tandet, i det andra fallet till en svagare korrespondens mellan rummet av 
positioner och rummet av ställningstaganden. Detta kan förstås som både 
frukten av en strukturell förändring och leda till en strukturell förändring. 
Habitus som begrepp fungerar med andra ord som ett redskap eller förtä-
tat forskningsprogram (Broady 1990:121) som tillåter studie av såväl re-
produktion som tilltagande individualisering. 

Genom att varje individ i det sociala rummet befinner sig på en specifik 
position i distributionsstrukturen av ekonomiskt och av kulturellt kapital 
sker även inkorporering av strukturer i habitus från en specifik position i 
dessa två distributionsstrukturer. Genom kapitalmängd och kapitalsam-
mansättning får inkorporation av regelbundenheter och anpassning av 
strategier och aspirationer efter dessa regelbundenheter ytterligare ett sätt 
att uttryckas på. Kapitalmängd och kapitalsammansättning uttrycker (med 
viss sannolikhet) den praktiska känslan av vad som är möjligt och omöj-
ligt, vad som i en viss situation är passande eller opassande och hur väl 
anpassad denna praktiska känsla är till situationen och till andras förvänt-
ningar. Kapitalinnehav uttrycker därmed inte bara det förflutna i vilket 
kapital har ackumulerats utan även kommande möjligheter och känslan för 
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vad som är möjligt. Olika regioner av det sociala rummet, samt korrespon-
derande system av dispositioner, betecknas med hjälp av en specifik mängd 
kapital och en specifik sammansättning av ekonomiskt och kulturellt kapi-
tal. Den klasshabitus som korresponderar mot en specifik region kan med 
andra ord även betecknas med hjälp av kapitalmängd och kapitalsamman-
sättning. 

Som påtalats kommer klass i denna avhandling designera regioner av det 
sociala rummet. Följande Bourdieu (1984) kommer klassindelning ske 
längs den vertikala dimensionen. Övergripande kan klass med andra ord 
definieras med hjälp av total kapitalmängd. En tydlig skillnad mellan ett 
klassbegrepp utgående från region av positioner i det sociala rummet och 
de klassbegrepp som Goldthorpe samt Wright förespråkar är vad som lig-
ger till grund för de skillnader som tänks uppstå mellan de olika klasserna. 
Såväl Wright som Goldthorpe utgår från att det framför allt är erfarenheter 
av arbete som genererar skillnader mellan individer. För Goldthorpe är det 
av vikt vilken typ av anställningskontrakt som används. Arbetaryrken ten-
derar att ha kortsiktiga kontrakt som specificerar vad det är fråga om för 
arbetsinsatser medan högre tjänstemannayrken, eller the Service Class som 
Goldthorpe (2000:298) benämner dem, tenderar att ha långsiktiga kon-
trakt med mer diffusa arbetsbeskrivningar. Även för Wright är det arbets-
marknaden som genererar skillnader mellan klasser genom de tillgångar 
individer besitter via position på arbetsmarknaden. För Bourdieu är det 
inte position på arbetsmarknaden som sådan som ger upphov till klasskill-
nader. Positioner i det sociala rummet ämnar som påpekats inte att primärt 
ringa in individer som befinner sig på liknande positioner på arbetsmark-
naden utan individer som är satta under liknande existens- eller levnads-
villkor: ”it is neither the labor market nor the shop floor (or office cubicle) 
which function as the site in which the casual processes giving rise to a 
class-specific habitus unfold” (Weininger 2005:91).24 Klasshabitus är inte 
enbart en konsekvens av arbetsplats och arbetsposition utan av levnads-
villkor. 

Som påtalades inledningsvis räcker dock en så endimensionell klassin-
delning inte längre till. Eftersom mycket tyder på att såväl åsikter som 
röstande inte längre kan summeras med hjälp av en traditionell höger-
vänsterdimension behövs ytterligare dimensioner.25 Goldthorpes klassche-

 
24 Befintliga klasskillnader kan egentligen hos Bourdieu förstås som en konsekvens 
av sociala fält (jfr Savage et al. 2005). 
25 Konstateras kan att exempelvis Inglehart (1997:255) i sina resonemang kring 
klassröstning använder sig av Alford index (jfr Alford 1967), vilket gör en dikotom 
klassindelning. Se Evans (1999) för kritik av Alford index. 
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ma faller här till föga. Med anställningskontrakt som utgångspunkt blir det 
en tämligen endimensionell klassindelning.26 Wrights klassteori ger där-
emot upphov till en horisontell uppdelning genom att skilja ut tre oberoen-
de axlar längs vilka exploatering sker: organisatorisk kontroll, kapital eller 
egendom, och produktiva förmågor eller färdigheter. Bourdieus och 
Wrights klassbegrepp påminner här om varandra genom att båda fokuse-
rar på resurser.27 För Wright handlar det dock inte bara om teoretiska 
distinktioner, om klasser skapade på papper, utan som påtalats handlar det 
för honom om distinktioner som ger upphov till sociala kollektiv. Eftersom 
Wright utgår från att det är position på arbetsmarknaden som tänks ge 
upphov till skilda klassintressen speglar denna horisontella indelning detta. 
Till en klassdelning som utgår från det sociala rummets vertikala dimen-
sion kommer här ytterligare uppdelningar av klasser i klassfraktioner att 
göras utifrån det sociala rummets andra dimension. Klass kommer med 
andra ord baseras på total kapitalmängd medan uppdelning av klasserna i 
olika fraktioner kommer att baseras på kapitalinnehavets sammansättning. 

Den syn på klass som används som utgångspunkt här ger mer omfattan-
de klasser än exempelvis Goldthorpes.28 Han förespråkar en tämligen mi-
nimalistisk syn på klass, där det istället är en empirisk fråga huruvida klass 
strukturerar andra förhållanden (Svallfors 2004:24). Ett inkluderande 
klassbegrepp riskerar enligt Goldthorpe (2008:350) att leda till ”muddled 
and confused thinking”. Redan själva definitionen av klass, det vill säga att 
klass här inte utgår från position på arbetsmarknaden utan istället kapi-
talmängd och kapitalsammansättning, leder till en mer omfattande syn. 
Exempelvis blir inte utbildning något externt till klass utan kan istället 
förstås som en del av en klassituation och kommer mer specifikt användas 
som en indikator på kulturellt kapital. Här menar andra att det finns en 
poäng att särhålla utbildning från klass, att se dem som två olika variabler 
som kan och bör studeras isolerade från varandra för att utvinna vad som 

 
26 Goldthorpes klasschema inkluderar även en distinktion mellan företagare och 
anställda, vilket till viss del fångar upp en horisontell dimension. Klasschemat har 
dock en stor och heterogen tjänstemannaklass i vilken enbart vertikala distinktioner 
görs (mellan Service I och II). 
27 Även Goldthorpe (2000:238) utgår från befintlighet av tillgångar, eller resurser, 
men ser det snarare som en följd av klass än en del av klass. Som Savage, et al. 
(2005) påpekar blir Goldthorpes definition av vad som utgör en resurs tämligen 
tautologisk. Resurs är mer eller mindre allt som medelklassen kan använda för att 
behålla sina fördelar över arbetarklassen. 
28 Detsamma kan även sägas angående Wright (jfr Goldthorpe 2008; Wright 2008). 
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exempelvis beror på utbildning (när klass konstanthålls).29 Anledningen till 
att utbildning inte i denna studie kommer att studeras isolerat från klass är 
att klass och utbildning svårligen kan ses som utövande effekter isolerade 
från varandra. Att ha en högre utbildning har olika sociala betydelser be-
roende på var i det sociala rummet en individ befinner sig och kan exem-
pelvis påverka beteende eller politiska åsikter på olika sätt beroende på 
klasstillhörighet. På samma sätt vill det säga olika saker att ha en viss 
klasstillhörighet tillsammans med hög utbildning mot att ha samma 
klasstillhörighet tillsammans med låg utbildning (jfr Bourdieu 1984:107). 
Detta kommer att diskuteras vidare i del II och del III. 

KLASSINDELNING. För ansatser influerade av Bourdieus sociala rum 
finns två huvudsakliga sätt att göra klassindelningar. Antingen konstrueras 
en klassindelning eller ett klasschema med hjälp av olika typer av indikato-
rer på kulturellt och ekonomiskt kapital eller så används yrke som ut-
gångspunkt. Harrits et al. (2009) är ett exempel på det tidigare. Här an-
vänds yrke, utbildning, inkomst, värde av sommarstuga, boendeform, vär-
de av bil och faderns utbildning samt aktieinnehav. Det senare används 
exempelvis i Broady et al. (2000) där en indelning i 34 sociala grupper 
(inklusive två bortfallsgrupper) skapade med hjälp av socioekonomisk 
indelning (SEI), yrkesklassificering (fyrställig NYK), sektorstillhörighet och 
anställningsart.30 Dessa 34 är sedan indelade i tre huvudsakliga klasser. 
För statistiska analyser i del II har detta senare tillvägagångssätt valts, dels 
på grund av information tillgänglig i det huvudsakliga datamaterial som 
används och dels för att möjliggöra bruk av fler datamaterial, såväl i denna 
som framtida studier. 

En ursprunglig indelning i 27 sociala grupper har skapats utgående från 
den klassificering som används i Broady et al. (2000). På grund av att det 
huvudsakliga datamaterial som används varken innehåller uppgift om SEI 
eller fyrställig NYK har istället enbart treställig NYK samt sektorstillhörig-
het använts.31 De 27 sociala grupperna har delats in i tre klasser utifrån 
tidigare nämnda klassifikation (jfr Broady et al. 2000:121). Medelklassens 

 
29 Exempelvis menar Stubager (2008, 2010) att utbildningsskillnader bör ses som 
en social skiljelinje skild från klass, medan Houtman (2001) använder utbildning 
som en indikator på kulturellt kapital, men skiljer sedan kulturellt kapital från 
klass. 
30 Denna indelning diskuteras och redogörs för i Börjesson (2005a, 2009) samt 
Börjesson och Palme (2001). 
31 En alternativ indelning i sociala grupper har även utförts utifrån sektorstillhörig-
het och fyrställig SSYK (Standard för svensk yrkesklassificering). Jämförelse av 
indelning skapad med hjälp av NYK och SSYK visar på god överensstämmelse. 
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och den högre klassens sociala grupper har sedan delats in i tre fraktioner 
baserat på de sociala gruppernas kapitalsammansättning: en kulturell frak-
tion bestående av sociala grupper vars kapitalinnehav domineras av kultu-
rellt kapital, en ekonomisk fraktion där ekonomiskt kapital dominerar och 
slutligen en balanserad fraktion med sociala grupper vars kapitalinnehav är 
relativt symmetriska (Tabell 1).32 

Tabell 1. Klasser, klassfraktioner och sociala grupper 

Högre Klass 
Kulturell fraktion Balanserad fraktion Ekonomisk fraktion 
Ämnes- och universitetslärare Läkare Jurister 
Högre tjänstemän inom offent-
lig sektor 

Civilingenjörer Företagsledare 

  
Högre tjänstemän inom 
privat sektor 

Medelklass 
Kulturell fraktion Balanserad fraktion Ekonomisk fraktion 

Journalister 
Tekniker inom offentlig 
sektor 

Tjänstemän på mellannivå 
inom privat sektor 

Tjänstemän på mellannivå 
inom offentlig sektor 

Tekniker inom privat sektor Bönder 

Klasslärare Poliser Småföretagare 

Hälso- o sjukvårdsanställda 
 

Kontorsanställda inom privat 
sektor 

Konstproducenter Handelsanställda 
Kontorsanställda inom offent-
lig sektor   

Arbetarklass 
Förmän 
Kvalificerade arbetare inom service 
Kvalificerade arbetare inom produktion 
Lantarbetare 
Okvalificerade arbetare inom service 
Okvalificerade arbetare inom produktion 

Skisser av det svenska sociala rummet 
I brist på en mer systematisk studie av det svenska sociala rummet kommer 
här några skissartade stolpar att presenteras. Av Tabell 2 framgår att klass-
fraktionernas kapitalinnehav, indikerat av inkomst och utbildning, till både 
volym och sammansättning speglar det sociala rummets första två dimen-
sioner väl. I den högre klassen har den ekonomiska fraktionen störst andel 
i den högsta inkomstgruppen medan den kulturella fraktionen har minst 

                                                      
32 I Tabell 29 (s. 237) finns kapitalindikatorer för de sociala grupperna. 
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andel. Gällande utbildning är förhållandet det omvända. Den kulturella 
fraktionen har störst andel med hög utbildning, tätt följd av den balanse-
rade fraktionen medan den ekonomiska har klart mindre andel med hög 
utbildning. 

Tabell 2. Indikatorer på klassfraktioners kapitalinnehav (%).33 

Högre klass Medelklass 

 

K
ulturell fraktion 

B
alanserad fraktion 

E
konom

isk fraktion 

K
ulturell fraktion 

B
alanserad fraktion 

E
konom

isk fraktion 

A
rbetarklass 

Total 

Ink1 (lägsta 15 %) 3 5 5 4 9 10 8 

Ink2 (16-35 ) 10 5 2 14 2 20 24 18 

Ink3 (36-65) 25 17 9 36 26 30 38 33 

Ink4 (66-85) 37 22 22 30 32 17 20 23 

Ink5 (Högsta 15 %) 25 52 67 14 36 24 9 19 

Låg utbildning 15 5 2 22 27 18 

Mellanutbildning 4 6 38 28 53 50 60 45 

Hög utbildning 96 94 47 67 45 27 13 37 

 Källa: Val 2006 

Medelklassens kapitalinnehav är generellt mindre än den högre klassens, 
vilket speglar det sociala rummets första dimension. Även skillnader i kapi-
talinnehavets sammansättning är mindre inom medelklassen. Sett till eko-
nomiskt kapital är det igen en större andel i den ekonomiska fraktionen än 
den kulturella fraktionen som har de högsta inkomsterna. När hänsyn tas 
till de andra inkomstgrupperna blir bilden långt från lika tydlig. Snarare är 
det en större andel av den ekonomiska fraktionen som har låga inkoms-
ter.34 Indikerat av inkomst är den balanserade fraktionen den som besitter 
mest ekonomiskt kapital. Gällande kulturellt kapital återfinns en tydlig 
skillnad mellan fraktionerna. Den kulturella fraktionen uppvisar störst 
andel med högre utbildning medan den ekonomiska fraktionen uppvisar 

                                                      
33 För utbildningsnivå gäller genomgående högsta avklarade utbildningsnivå där låg 
utbildning motsvarar grundutbildning som högst avklarad utbildning, mellanut-
bildning motsvarare gymnasium och hög utbildning motsvarar högskoleutbildning. 
34 Småföretagare och bönder, två sociala grupper vars deklarerade inkomst säkerli-
gen inte speglar deras ekonomiska kapital speciellt bra, utgör 42 procent av den 
ekonomiska fraktionen. De är även de av medelklassens sociala grupper där störst 
andel återfinns i de två lägsta inkomstgrupperna (Tabell 29, s. 237). 
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minst andel. Arbetarklassen uppvisar slutligen mindre kapitalinnehav, både 
gällande ekonomiskt och kulturellt kapital. 

Tabell 3. Klassfraktionernas ursprungsklass (%).35 

Egen klass

Högre klass Medelklass

Faders klass 

K
ulturell fraktion 

B
alanserad fraktion 

E
konom

isk fraktion 

K
ulturell fraktion 

B
alanserad fraktion 

E
konom

isk fraktion 

A
rbetarklass 

Total 

Högre klass 19 23 21 11 11 12 4 9 

Medelklass 32 46 32 37 31 43 23 30 

Arbetarklass 49 31 47 53 58 46 73 60 

 Källa: ISSP 2009 

Ett sätt att illustrera vilka regioner av det sociala rummet som är mer ex-
klusiva är att studera hur stort nedärvt kapital individerna i de olika frak-
tionerna har. Tabell 3 visar till att börja med att den högre klassens frak-
tioner i högre grad härstammar från den högre klassens än medelklassens 
fraktioner, medan arbetarklassen i lägst grad härstammar från den högre 
klassen (och i högst grad från arbetarklassen). Inom den högre klassen har 
den balanserade fraktionen något högre andel härstammande från den 
högre klassen, och framför allt lägre andel härstammande från arbetarklas-
sen, följt av den ekonomiska fraktionen. Det är med andra ord den högre 
klassens balanserade fraktion som är svårast att nå.36 Den kulturella frak-
tionen verkar däremot vara något lättare att nå än den ekonomiska, här är 
det dock tämligen små skillnader. För medelklassen är den tydligaste ten-
densen istället att den balanserade fraktionen har störst andel individer 
som härstammar från arbetarklassen, medan den ekonomiska fraktionen 
har minst andel. 

LIVSSTILAR. Det finns enligt Bourdieu en dominerande kultur, en kultur 
som övergripande utgörs av de dominerandes kultur. Givet att det svenska 
sociala rummet är strukturerat av total kapitalmängd och kapitalsamman-

                                                      
35 Faderns utbildning används eftersom moderns utbildning tenderar att bli ålders-
beroende. 
36 Läkarutbildning är även en av de högre utbildningar som är svårast att komma in 
på, vars studenter har rikliga mängder nedärvt kapital (Lidegran 2009). Läkare 
utgör 27 procent av den högre klassens balanserade fraktion. 
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sättning är det i den högre klassen som yttringar av denna dominerande 
kultur torde vara starkast. Det torde även inom denna kultur finnas skill-
nader mellan yttringar hos grupper vars kapitalinnehav domineras av kul-
turellt kapital och grupper vars innehav domineras av ekonomiskt kapital. 

Till att börja med kan dock konstateras att det finns klasskillnader gäl-
lande kulturkonsumtion och fritidsvanor (Karlsson 2005; Nilsson & 
Peurell 2010). Tjänstemän anger i högre grad än arbetare intresse av kultur 
medan högre tjänstemän och tjänstemän i ledande befattningar anger att de 
är intresserade av underhållning och nöje i lägre grad än ej yrkesutbildade 
arbetare (Nilsson & Peurell 2010). Kultur hör med andra ord de högre 
regionerna av det sociala rummet till medan nöje och underhållning istället 
hör de lägre regionerna till. Dessa samband försvagas när utbildningsnivå 
inkluderas (för underhållning och nöje blir den insignifikant) medan ut-
bildning uppvisar starkt samband med kulturintresse och svagt negativt 
samband med intresse av underhållning och nöje.37 Det går med andra ord 
att anta att det framför allt är innehav av, och brist på, kulturellt kapital 
som påverkar. 

Dispositioner i habitus förkroppsligas initialt från föräldrahemmets posi-
tion i det sociala rummet. Detta speglas av att uppväxthemmets kulturin-
tresse påverkar det egna kulturintresset. Om uppväxthemmet präglats av 
stort kulturintresse tenderar man att i högre grad läsa skönlitteratur, se på 
tv-utbudets kulturprogram och besöka teater, konstutställningar, klassiska 
konserter samt opera än om uppväxthemmet inte hade något kulturintres-
se. Däremot tar de med uppväxthem utan kulturintresse i högre grad del av 
lättare underhållning i tv (Nilsson & Peurell 2010). Kulturvanor påverkas 
med andra ord av föräldrahemmets kulturintresse och det finns fog att anta 
att föräldrahemmets position i det kulturella kapitalet distributionsstruktur 
påverkar dispositioner som inkorporeras i habitus. Samtidigt ses i de kultu-
rella arvtagarnas lägre angivna smak för lättare tv-underhållning tecken på 
att smak för de dominerandes kultur även kombineras med avsmak för 
lättare kultur, för underhållning. Smak utmärks inte enkom av smak för 
något utan även av avsmak. Det är dock långt från så att föräldrahemmets 
kulturella kapital ensamt kan förklara individers kulturvanor. Istället sker 
även en anpassning till den egna sociala positionen, något som indikeras av 
att med en uppåtgående rörelse i det sociala rummet följer även ett ökat 
intresse av kultur. Däremot följer med uppåtgående rörelser inte ett ökat 
intresse av underhållning. 

 
37 Som Bihagen och Katz-Gerro (2000) pekar på tenderar även kvinnor att uppvisa 
mer högkulturella vanor än män, även när utbildningsskillnader konstanhålls. 
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I en undersökning av den svenska makteliten pekas på skillnader mellan 
eliter och resterande befolkning vilken kan tas som indikatorer på vad som 
utmärker den dominerande kulturen. Sverige är ett av världens mest tid-
ningsläsande länder. Men inom befolkningen framkommer skillnader mel-
lan vad befolkningen i stort och vad en mer kapitalrik elit läser för tidning-
ar. Där kvällspress är mer utspridd bland befolkningen som helhet tenderar 
de mer kapitalrika eliterna istället att läsa morgontidningar, och då speci-
ellt Dagens Nyheter (DN) och Svenska Dagbladet (SvD). Det framkommer 
dock inte bara vertikala skillnader utan DN läses framför allt av grupper 
vars kapitalinnehav domineras av kulturellt kapital medan SvD (tillsam-
mans med Dagens Industri) istället läses av grupper där ekonomiskt kapital 
dominerar.38 Även sett till kultur- och fritidsvanor samt organisationsmed-
lemskap finns skillnader mellan kulturella och ekonomiska eliter. Korre-
sponderande mot ett innehav dominerat av kulturellt kapital finns konstut-
ställningar, teater- och konsertbesök, skönlitteratur och poesi, tv-utbudets 
kulturprogram och biobesök. Näringslivets eliter utövar samtliga dessa 
praktiker i lägre grad och är istället i högre grad medlemmar i motororga-
nisatorer (Djerf-Pierre 2007:312-5).39 

Skillnader mellan kulturella och ekonomiska fraktioner kan även skön-
jas genom skillnader som framträder mellan studenter vid olika utbildning-
ar. Palme (2008:52-4) visar i sin studie av kulturellt kapital på skillnader 
gällande kulturkonsumtion mellan studenter vid journalisthögskolan och 
studenter vid handelshögskolan. Journalisthögskolans studenter gjorde i 
högre grad investeringar i avant garde-kultur (som Folkets Bio och fria 
teatergrupper) medan studenter vid Handelshögskolan istället sökte sig till 
den redan etablerade och erkända kulturen (som Dramaten, Kungliga ope-
ran och Moderna museet).  

 
38 Av eliter inom kulturområdet läser 82 procent DN, 54 procent SvD och 20 pro-
cent DI. För Näringslivet eliter är det istället 46 procent som läser DN, 69 procent 
som läser SvD och 90 procent som läser DI (Djerf-Pierre 2007:307). 
39 Även om näringslivets elit alltså besöker teater och konserter mer sällan än kultu-
rens elit är de fortfarande med i kultur-, musik-, dans och teaterföreningar i högre 
grad än resterande befolkning, 20 procent gentemot 8 procent (Djerf-Pierre 
2007:315-9). 
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2. Politik och klass 
I inledningen påtalades behov av en förståelse av klass och politik där 
klassposition, klassmedvetande samt politisk artikulation eller mobilisering 
kan separeras, relateras och studeras. Att som Beck förkasta tanken om 
klass utifrån att människor inte längre skulle resonera i termer av klass 
eller identifiera sig med en specifik klass är en allt för okänslig barometer 
på om social och ekonomisk differentiering fortfarande påverkar åsikter. 
På samma sätt ger Wrights marxistiska klassbegrepp ett arbetsredskap som 
länkar position i klasstrukturen direkt till vissa klassintressen. Att utgå från 
att teoretiskt konstruerade klasser även ska existera praktiskt är att sam-
manblanda logikens ting med tingens logik. 

Hittills har en distinktion mellan klass och social klass presenterats. På 
så sätt skiljs social och ekonomisk differentiering från artikulation av klass 
och politisk mobiliserade sociala klasser. Fokus har legat på teoretiskt kon-
struerade klasser, klasser skapade på papper. Dessa klasser och klassfrak-
tioner, definierade som regioner av det sociala rummet och därför besit-
tande en viss kapitalmängd och kapitalsammansättning, kan som nämnts 
betraktas som prediktiva för möten och sympatier. För att förstå hur mobi-
liserade grupper, som marxismens klass för sig, kvinnorörelser, etc., upp-
kommer är dock inte klasser konstruerade på papper tillräckliga. 

Anthony Downs (1957:7) postulerar i sin förståelse av politiska partier 
och väljares beteende rationalitet. Homo politicus har enligt Downs en 
uppfattning om vilka fördelar olika politiska partiers plattformar skulle 
innebära och röstar för att maximera egen vinst.40 De olika potentiella 
fördelar som olika partiers plattformar innebär kan enligt Downs även 
reduceras till en gemensam nämnare benämnd nytta (utility).41 Den spatia-
la rationalitetsmodell han använder sig av utgår även från att väljarnas 
åsikter är konstanta och kan rangordnas längs en endimensionell skala. 
Givet detta kommer politiska partier verka för att positionera sig för störs-
ta möjliga väljarunderlag (Downs 1957:114 ff). 

 
40 Vinstmaximerande likställs dock inte med ekonomiskt vinstmaximerande utan 
inkluderar andra värden: ”Self-denying charity is often a great source of benefits to 
oneself. Thus our model leaves room for altruism in spite of its basic reliance upon 
the self-interest axiom” (Downs 1957:37). 
41 Redan Schumpeters (1994:260-1) menar dock att en sådan utgångspunkt är 
problematiskt, det är enbart i frågor som berör väljare direkt som de kan antas ha 
en färdig åsikt och förmåga att värdera och rangordna politiska partiers förslag. 
Det går med andra ord inte att utgå från att det finns en efterfrågan innan utbudet 
(jfr Manin 2002:241). 
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Den spatiala rationalitetsmodellen utgår från antaganden som inte är 
förenliga med de utgångspunkter som vägleder denna studie. Tanken om 
att politiska ställningstaganden och partival delvis kan förstås utifrån smak 
och görs med hjälp av dispositioner i habitus stämmer inte överens med 
rationalitetsantaganden, inte ens om åsikter vore konstanta. Även att be-
trakta individers åsikter och värderingar som konstanta blir problematiskt. 
Inte heller ger modellen någon vägledning för hur politiskt mobiliserade 
sociala klasser kan uppkomma. Den spatiala rationalitetsmodellen erbjuder 
heller ingen hjälp angående relationen mellan klass, klassmedvetande och 
mobiliserad klass. Om homo politicus intresse skulle vara grundat i en 
klasstruktur skulle det kunna förklara uppkomsten av politiska partier som 
inriktar sig mot en viss klass, och uppkomsten av social klass skulle i så fall 
kunna förklaras med individers rationella vinstmaximerande val och parti-
ers rationella röstunderlagsmaximerande val. Konsekvenser blir dock, likt 
för Wright, en långt gången determinism. 

Här erbjuder istället skiljelinjemodellen en möjlig lösning. I Party Sy-
stems and Voter Alignments införde Lipset och Rokkan (1967) tanken om 
att partisystem tenderar att växa fram kring sociala skiljelinjer. Sociala 
skiljelinjer består av sociala strukturer som ställer olika grupper mot var-
andra. Sociala skiljelinjer blir dock inte automatiskt politiska skiljelinjer, 
utan det krävs politiskt arbete för att en social skiljelinje ska översättas till 
en politisk skiljelinje (Lipset & Rokkan 1967:27). Politiska skiljelinjer har 
av senare kommentatorer specificerats till att bestå av tre olika aspekter (jfr 
Bartolini & Mair 1990:212-29; Knutsen & Scarbrough 1995:494-5; Kriesi 
1998:167). För det första en strukturell åtskillnad mellan grupper. För det 
andra måste det inom de åtskilda grupperna finnas en kollektiv medveten-
het, en känsla av grupptillhörighet och av att det finns något gemensamt. 
För det tredje att den strukturella åtskillnaden uttrycks eller institutionali-
seras genom organisationer, som exempelvis politiska partier. Kriesi (1998) 
benämner kort och gott dessa tre aspekter för struktur, kultur och politik. 

Politiska skiljelinjer gör det möjligt att börja separera trilogin klassposi-
tion, klassmedvetande och mobiliserad klass. Klass eller klassposition kan 
förstås som ett specifikt fall av strukturell åtskillnad eller struktur. Klass-
medvetenhet utgör i sin tur ett specifikt fall av kultur eller grupptillhörig-
het. Slutligen utgör och uppkommer mobiliserad klass via politik eller 
gruppers institutionalisering i form av politiska partier. Befintligheten av en 
strukturell åtskillnad ger inte automatiskt upphov till en politisk skiljelinje, 
det krävs politiskt arbete, politisk mobilisering och artikulation. Här öpp-
nas med andra ord relationen mellan klass (eller sociala och ekonomisk 
differentiering) och politiskt mobiliserad klass upp och ett agentskap 
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kommer till. I skiljelinjemodellen är det genom exempelvis politikers agent-
skap som klass kan ge upphov till politiskt mobiliserad klass. Omvänt vill 
det säga att avsaknaden av en politisk skiljelinje som rör klass inte behöver 
innebära att klasskillnader saknas. Människors liv kan fortfarande präglas 
av åtskilda livschanser på grund av åtskilda klasspositioner. 

Helt lyckas dock inte skiljelinjemodellen öppna upp begreppstrilogin. 
Det handlar för det första om en potentiell underbetoning av politisk mobi-
lisering. För att en grupp ska kunna mobiliseras i termer av en skiljelinje 
krävs att en viss gruppmedvetenhet är föreliggande. Knutsen och 
Scarbrough (1995:494) skriver att gruppmedlemmarna måste ”know a 
’common life’ in so far as they share the same value orientation”. För Krie-
si (1998) räcker inte delade värderingar utan han lyfter fram gemensam 
identitet och en medvetenhet om denna gemensamma identitet. I båda tex-
terna betonas att det inte behöver vara fullt utvecklade och sammanhäng-
ande värderingar eller gruppmedvetanden, utan att det kan vara i ofull-
ständig och fragmentarisk form. Men om inte gemensamma värderingar 
eller gruppmedvetande är föreliggande kan med andra ord inte nödvändig 
politisk artikulation ske. Det räcker inte med gemensamma erfarenheter i 
seriell form. 

För det andra inkluderar skiljelinjemodellen även implikationer gällande 
relationen mellan klassposition och klassmedvetenhet. Att gemensamma 
värderingar och eller gruppmedvetenhet ska föregå politisk mobilisering 
ställer krav på hur värderingar och gruppmedvetenhet uppkommer. Det är 
inte tillräckligt att exempelvis klassposition ger upphov till klasspecifika 
erfarenheter. Klassposition måste, förmedlat via klasspecifika erfarenheter, 
även ge upphov till klasspecifika värderingar och gruppmedvetenhet utan 
politisk artikulerings konstruerande eller medlande verkan. Precis som för 
Wright och Beck bildas här en deterministisk slagsida. Teoretiskt konstrue-
rade klasser antas överensstämma med reellt existerande klasser, om än i 
ofullständig och fragmentarisk form, och inte bara som potential för poli-
tisk mobilisering eller artikulation. Det sista steget till att en politisk skilje-
linje framträder innebär inte konstruktion av ett socialt kollektiv utan sna-
rare en ontologisk befordran likt den mellan klass i sig och klass för sig. 

Skiljelinjemodellen innebär ett steg framåt gentemot spatiala rationali-
tetsmodeller i det att politiskt arbete och grupptillhörighet betonas. Även 
tanken om att mobilisering sker i form av motsatsförhållanden utgör en 
fördel, och kommer senare att tas tillvara Samtidigt kvarstår problem. 
Nedtoningen av politiskt artikulationsarbete till att enbart föra fram det 
redan befintliga, göra det ofullständiga fullständigt, leder dessutom till en 
position nära den spatiala rationalitetsmodellen gällande att värderingar 
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kan förstås som konstanta. Gentemot det behöver betydelsen av politisk 
artikulation och mobilisering betonas mer. Det är även problematiskt att 
skiljelinjemodellen utgår från att samtliga tre aspekter måste finnas.  

Att betrakta människors åsikter som konstanta utgör som nämnts ett 
problem. Partier och andra politiska aktörer utgör inte ett passivt utbud av 
idéer som utvärderas av en efterfrågesida bestående av autonoma individer 
med färdigdefinierade intressen enbart sökande det partialternativ som 
ligger dem närmast. Inte heller är partiernas strategier enbart inriktade mot 
att fånga upp så många individer som möjligt genom att placera sig nära 
ett stort antal individer med färdigdefinierade åsikter. Istället handlar det 
även om sättet politik förmedlas på och dess produktiva verkan, hur erfa-
renheter beskrivs och sätts samman till specifika sätt att förstå världen på 
(jfr Cassirer 1953a; Edelman 1985; Goodman 1978). Politik kan här hand-
la om att skapa en åsiktskarta och söka positionera individer på den, sna-
rare än att enbart förhålla sig till redan innehavda åsikter. Politisk artikule-
ring kan med andra ord fungera som vad Goffman (1986:21) benämner 
frames eller tolkningsscheman där skapande av mening hamnar i fokus 
(Benford & Snow 2000). 

Ett fruktbart försök att överbrygga dessa två perspektiv, det vill säga 
opinionsbildande å ena sidan och att ta individers färdigbildade åsikter 
som utgångspunkt å andra sidan, görs av Svallfors (1989, 1996).42 Svall-
fors påpekar att det hos Edelman finns en tendens till att överbetona det 
symboliska och språkliga på bekostnad av erfarenheter. De språkliga dis-
kurser som politiska aktörer gör bruk av måste fortfarande bekräftas av de 
erfarenheter som görs. För att råda bot på det introducerar Svallfors en 
distinktion mellan å ena sidan människors direkta erfarenheter av imple-
menterad politik och å andra sidan den indirekta rapportering av politik de 
tar del av. På basis av dessa skiljer han ut två olika typer av attityder: gene-
rella och specifika. Generella attityder är, med influens från Edelman, 
”språkligt konstruerade och har endast en indirekt koppling till erfarenhe-
ter” (Svallfors 1996:42) medan specifika attityder har en mer direkt kopp-
ling till erfarenheter. 

Dessa bägge attityder eller perspektiv integreras dock inte. Istället leder 
en sådan åtskillnad mellan vardagslivets och offentlighetens arena till att 
politikers utrymme att bedriva politik och opinionsbildning stannar vid 
individers erfarenheter. Det Svallfors dock pekar på är att åsikter och atti-
tyder inte kan förstås som atomära, utan det krävs redskap som klarar av 
att begreppsliggöra både utbudssidan med den påverkan olika typer av 

 
42 Se även Evans (2010). 
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opinionsbildare har, samt efterfrågesidan bestående av individer som både 
är mottagliga för påverkan och har specifika erfarenheter. 

På samma sätt som att individer inte besitter konstanta åsikter och kan 
betraktas som atomära är inte heller grupptillhörighet något konstant. Det 
opinionsarbete som politiker och andra bedriver riktar inte enbart in sig på 
åsikter utan även mot vilka grupper som upplevs existera. För att en grupp 
ska existera som politisk kraft krävs istället att ett politiskt arbete utförs. 
Det är så att säga inte klassförhållanden som ger upphov till partier, utan 
”the party that creates the ’subjective’ class” (Sartori 1990:169). Sociala 
klasser är inte en nödvändig konsekvens av klass (det vill säga social och 
ekonomisk differentiering, eller andra strukturförhållanden). Där de klas-
ser som brukas i denna studie är teoretiska konstruktioner, klasser på pap-
per, är eventuella sociala klasser, eller andra typer av politiskt mobiliserade 
kollektiv, frukten av politiskt arbete och politik artikulation (jfr Przeworski 
1985; Sartori 1990).43 

BOURDIEU OCH MOBILISERAD KLASS. Bourdieus förståelse av politik 
och det politiska fältet har fördelen att såväl bildandet av sociala mobilise-
rade kollektiv, opinionsbildning och partikonkurrens knyts till befintlig 
social och ekonomisk differentiering. Samtidigt postuleras inte nödvändiga 
relationer mellan vissa åsikter eller partier och vissa sociala grupper. Att 
distans i det sociala rummet är prediktivt för sympatier är inte detsamma 
som att regioner även utgör en mobiliserad grupp. Istället krävs redskap 
för att begreppsliggöra hur mobiliserade grupper blir till. Till skillnad från 
många andra klassteorier menar Bourdieu inte att klasstillhörighet behöver 
innebära att just denna klasstillhörighet ligger till grund för mobilisering. 
Individer kan inte uppbåda en ofelbar kunskap om sina levnadsvillkor och 
relation till andras levnadsvillkor (Bourdieu 1991a:132). Därför är det 
möjligt att igenkänna sig i flera olika beskrivningar av grupper eller av den 
sociala världen. På samma sätt kommer individer inte ofelbart känna igen 
sig i enbart en politisk diskurs – eller ett försök att politiskt problematisera 
och beskriva en viss grupp eller situation – utan kan praktiskt igenkänna 
sig i flera olika diskurser. 

Det finns som nämnts en viss överensstämmelse mellan objektiva struk-
turer och förkroppsligade strukturer. Maktrelationer tenderar därmed att 
reproduceras genom att de ligger till grund för förkroppsligade seende- och 
indelningsprinciper. Det finns dock ett spelutrymme som fungerar som 

 
43 I förordet till sin The Making of the English Working Class påpekar Thompson 
(1970:9) att den klumpiga titeln kommer av det är frågan om en aktiv process 
”which owes as much to agency as to conditioning”. 
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arkimedespunkt för politik (Bourdieu 1985:729). Detta spelutrymme finns 
på grund av graden av otydlighet gällande objekten i den sociala världen 
samt seende- och indelningsprincipers implicita och praktiska karaktär. 
Möjligheten till politik, opinionsbildning och politisk mobilisering ligger 
med andra ord i att världen inte bara föreligger som något objektivt utan 
även är föremål för kunskap, att kognitivt konstruktionsarbete ständigt 
försiggår. Politik kan därmed utifrån Bourdieu (1985, 1990, 1991a) förstås 
som kamp om seende- och indelningsprinciper, eller vilka distinktioner 
som ska göras i den sociala världen.44 

Genom att namnge och beskriva en grupp individer, erbjuda specifika 
kunskapsinstrument, kan politiker även bidra till att skapa denna sociala 
grupp.45 En beskrivning av en grupp som designerar vissa gemensamma 
erfarenheter alla i gruppen tänks ha och intressen som menas följa på dessa 
erfarenheter kan – om individer känner igen sig i erfarenheterna och tar till 
sig intressena – bidra till att individerna uppfattar sig själva som en grupp 
(från att enbart ha existerat som potential). Alltså som att de har gemen-
samma erfarenheter och därför även har gemensamma politiska intressen. 
Bakom den relativt oskyldiga praktiken att beskriva en grupp och före-
språka gruppens intresse kan det med andra ord ligga en strategi att skapa 
en mobiliserad grupp, av vad som tidigare varit enskilda individer, med 
ambition om att sedan själv stå som representant för denna grupp. 

Möjligheten att skapa grupper eller införa nya seende- och indelnings-
principer är dock inte utan begränsningar. Framför allt är det existerande 
objektiva strukturer och förhållanden som påverkar. Politik vore inte möj-
ligt om individer inom sig kunde uppbringa kunskapen om de objektiva 
villkor som är förbundna med deras tidigare och nuvarande position i det 
sociala rummet. Även motsatsen skulle dock göra politik praktiskt omöjlig, 
det vill säga om vilka grupper som helst kunde skapas och mobiliseras, om 
individer oavsett förkroppsligade dispositioner och position i det sociala 
rummet kunde känna igen sig i en godtycklig politisk diskurs eller beskriv-
ning av en grupp (Bourdieu 1991a:132). Istället tenderar försök att skapa 

 
44 Här frångås med andra ord den determinism som bland annat präglar Wrights 
marxistiska klassteori (se not 17) samt skiljelinjemodellen. Klass eller struktur 
behöver inte, till skillnad från enligt Kriesi (1998), ge upphov till klass- eller struk-
turspecifika värderingar eller gruppmedvetenhet. Istället räcker det med klasspecifi-
ka erfarenheter, vilka kan vara föreliggande i seriell form. 
45 Vi kommer här fokusera på att skapa en grupp som samtidigt söks mobiliseras. 
Men att beskriva – och därigenom skapa – en viss grupp sker förstås inte alltid för 
att söka mobilisera denna utan kan även handla om att söka skapa en grupp att 
stigmatisera – att söka fastslå en vän-/fiendedistinktion genom att beskriva den 
Andre (jfr Mouffe 2005). 
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och mobilisera grupper av individer med likartade dispositioner eller när-
liggande positioner att ha större sannolikhet att lyckas och framför allt 
bestå över en längre period. Här knyts med andra ord de språkligt kon-
struerade generella attityderna och de mer erfarenhetsbaserade specifika 
attityderna till varandra. Genom seende- och indelningsprinciper och hur 
det politiska fältets agenter söker påverka dessa ges en mer sammanhäng-
ande bild av hur symbolpolitik och artikulation relaterar till individers 
praktiska erfarenheter och verklighetsuppfattning. 

FRÅN POTENTIELL TILL MOBILISERAD KLASS. Genom politiska 
strategier som ämnar skapa och mobilisera grupper ges slutligen begrepp 
för att förstå relationen mellan klassituation, eller position i det sociala 
rummet, och mobiliserad klass. Här kvarstår inte den onyanserade idé som 
Becks kritik av klass förutsätter. Långt från att position i det sociala rum-
met med nödvändighet leder till en viss klassmedvetenhet finns istället ut-
rymme för politiska aktörer att inverka. Politiska strategier är inte bara 
inriktade mot att direkt påverka åsikter utan mot att påverka grupptillhö-
righet och kollektiva identiteter. Detta görs genom att söka påverka indivi-
ders kunskap om den sociala världen. Genom att påverka eller förändra 
individers kunskap om den sociala världen är det med andra ord möjligt 
att påverka den sociala världen (Bourdieu 1991a:127). 

För att en region av det sociala rummet ska bli till en politiskt mobilise-
rad social grupp krävs politiskt arbete. Genom att påtala att en grupp indi-
vider har gemensamma erfarenheter och gemensamma intressen kan det 
politiska fältets agenter söka skapa den sociala grupp de vill representera. 
Det är här fenomen som klassmedvetande dyker upp, när diskurser som 
knyter vissa erfarenheter till att inte bara vara partikulära erfarenheter 
utan till att vara gemensamma för flera individer, diskurser som dessutom 
påtalar att detta beror på exempelvis en gemensam klasstillhörighet, 
könstillhörighet eller etnicitet.46 

Det politiska åsiktsfältet 
Denna studie ämnar studera åsikter och partisympatier. Intagande av åsik-
ter kan förstås som ett möte mellan utbud och efterfrågan. Kampen om 
regeringsmakten kan enligt Bourdieu förstås som försiggående på det poli-
tiska fältet. Det är dock inte enbart det politiska fältets agenter som står 

 
46 Skeggs (2000) pekar på hur de arbetarklasskvinnor hon studerar uppvisar en 
motvilja till att identifieras som just arbetarklasskvinnor på grund av hur denna 
subjektsposition representeras. Samtidigt är just kvinnornas försök att framstå som 
något skiljt från arbetarklasskvinnor ytterst klassmarkerade eller klasspecifika. 



60 I JAN-MAGNUS ENELO   Klass, åsikt och partisympati  
 

                                                     

för utbud av politiska åsikter. Här får vi med andra ord lämna Bourdieus 
idé om det politiska fältet. Istället kommer jag i denna studie förstå pro-
duktion och konsumtion av politiska åsikter som försiggående på ett poli-
tiskt åsiktsfält.47 Från skiljelinjemodellen kommer tanken om att politiska 
åsikter tenderar att organiseras i termer av dimensioner inkluderas. Efter-
frågesidan kommer med andra ord förstås som strukturerad i termer av 
åsiktsdimensioner, vilka i sin tur utgör potential för utbudssidan. Det poli-
tiska åsiktsfältet kan delas upp i ett produktionsfält och ett konsumtions-
fält. På produktionsfältet verkar det politiska fältets agenter. Här finns 
dock även andra rörelser och organisationer med ambitioner att represen-
tera individers intressen, påverka deras åsikter, påverka politiker eller vilka 
åsikter som förmedlas och erbjuds via media. Vilka agenter som figurerar 
på fältet bör ses som en empirisk fråga, och som sådan står den utanför 
denna studie. 

Som fält betraktat kan det politiska åsiktsfältet sägas vara präglat av 
ganska låg autonomi eftersom de kapital som står på spel inte är specifika 
för fältet. Istället är det övergripande två kapital, knutna till två andra 
produktionsfält, som står på spel. För det första handlar det om politiskt 
kapital. Det politiska åsiktsfältet kan förstås som syftande in mot det poli-
tiska fältet med anspråk om att påverka agenterna där. För det andra den 
typ av symboliskt eller medialt kapital som kan ackumuleras genom med-
verkan i debatter, ett kapital vars ackumulation är beroende av det journa-
listiska fältet. Det politiska fältet har inte längre samma särställning vad 
det gäller förmedlandet av det politiska budskapet (jfr McCombs 2006). 
Istället är det allt mer via media som olika utspel härstammande från det 
politiska fältet når korresponderande konsumtionsfält och det omliggande 
sociala rummet. Politiska utspel eller andra typer av politiska nyheter för-
medlas på olika sätt beroende på vilken position på det politiska fältet 
agenten det rör sig om har och beroende på vilken position den aktuella 
medieagenten, exempelvis en tidning eller en specifik journalist, har på det 
journalistiska fältet (Bourdieu 1998). 

För vårt vidkommande kommer det politiska åsiktsfältet framför allt att 
förstås som det utbud vars korresponderande efterfrågesida här kommer 

 
47 Bourdieu (1984:399) nämner i Distinction att politiska åsikter produceras på och 
erbjuds från vad som benämns för “the field of ideological production: a relatively 
autonomous universe in which …, the instruments for thinking the social world are 
created” (några närmare bestämningar eller beskrivningar av fältet görs dock inte). 
Gentemot det menar jag, som framgår nedan, att det inte kan antas vara ett auto-
nomt fält. 
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att studeras. Mot detta produktionsfält står nämligen ett korresponderande 
konsumtionsfält, ett konsumtionsfält som denna studie ämnar belysa. 

KONSUMTIONSFÄLT FÖR POLITISKA ÅSIKTER. Detta avsnitt ämnar 
precisera konsumtionsfältets omfång och hur konsumtionsfältet förhåller 
sig till såväl produktionsfältet som till det sociala rummet. Enligt Slothuus 
(2005) kan ett korresponderande konsumtionsfält mer eller mindre sägas 
täcka hela det sociala rummet. Här finns dock en anledning till att införa 
en viss begränsning. Att utgöra en presumtiv konsument av politiska åsik-
ter är inte detsamma som att ta del av utbud av politiska åsikter och pro-
dukter samt att inta ställningstaganden och därmed en position på kon-
sumtionsfältet. Istället krävs å ena sidan ett visst intresse, att dela fältets 
illusio, samt en viss förmåga eller kompetens för att inta en position på 
konsumtionsfältet. Det finns anledning att anta att illusio och att besitta 
denna kompetens inte är alla givet och inte heller slumpmässigt utspritt 
över det sociala rummet (jfr Bourdieu 1984), något som kommer att disku-
teras vidare i kapitel 4. Däremot kan det inte sägas finnas några egentliga 
formella hinder för att inträda på konsumtionsfältet. 

Att position på konsumtionsfältet intas på basis av habitus antyder att 
inte bara skillnader mellan olika typer av åsikter utan även skillnader gäl-
lande det sätt som åsikter intas eller väljs på är att förvänta. Utbudet från 
det politiska fältet och det politiska åsiktsfältet består som nämnts inte 
bara av åsikter utan av försök att skapa grupper, beskrivningar av erfaren-
heter, livssituationer, problembeskrivningar och politiska förslag som står i 
relation till olika problembeskrivningar. Position på konsumtionsfältet kan 
intas genom åsikter utifrån exempelvis en explicit politisk ideologi, utifrån 
igenkännande av en beskrivning av erfarenheter, eller genom igenkännande 
av beskrivning av ett specifikt sociala problem. Inte bara vilka åsikter som 
intas utan även hur åsikter intas eller produceras kan med andra ord vara 
positionerande på konsumtionsfältet, något som kommer diskuteras mer i 
kapitel 4. 

Att inta en position på konsumtionsfältet kan förstås på samma sätt som 
alla praktiker och ställningstaganden som tillsammans utgör en livsstil, det 
vill säga som en aspekt av att inta en position i rummet av livsstilar. I det 
fallet finns det som nämnts en homologi mellan rummet av sociala positio-
ner och rummet av livsstilar, en homologi som beror på smak eller disposi-
tioner i habitus. Precis som andra livsstilsaspekter kan ställningstaganden 
som positionerar individer på det politiska åsiktsfältets konsumtionsfält 
förstås som gjorda på basis av dispositioner i habitus, det vill säga på basis 
av smak. 
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När intagande av en åsikt förstås som möte mellan utbud och efterfrå-
gan, mellan ett produktionsfält och ett konsumtionsfält, läggs ett relatio-
nellt perspektiv på åsikter. Att inneha en specifik åsikt måste förstås i rela-
tion till övriga åsikter som innehas och i relation till övriga (på fältet) er-
bjudna åsikter. Tillsammans utgör åsikterna en individ innehar aspekter av 
individens livsstil och de strukturer som sammantaget framträder genom 
individer positionerade på konsumtionsfältet utgör ett rum av ställningsta-
ganden. Intagande av en åsikt bör med andra ord inte enbart förstås som 
att just inta en åsikt. För det första erbjuder produktionsfältet för politiska 
åsikter och det politiska fältet inte blott enskilda åsikter utan sätt att upp-
fatta den sociala världen på, kunskapsinstrument eller seende- och indel-
ningsprinciper. För det andra signalerar intagande av åsikt, när det sker på 
basis av smak, något djupare i form av just smak, seende- och indelnings-
principer samt dispositioner i habitus 

Produktionsfältet begränsar genom sitt utbud vilka politiska åsikter som 
är legitima att inneha (Bourdieu 1984:230). Dessa legitima åsikter ringar 
även in vilka konflikter som är legitima. Tillsammans med vad som står på 
spel framträder underliggande värden som till stor del är gemensamma för 
fältets agenter, vad som står bortom diskussion och utgör fältets doxa. 
Doxa kan här övergripande antas fungera på två sätt. För det första genom 
att avgränsa legitima åsikter från illegitima åsikter. Inte bara åsikter utan 
även individer som innehar dem placeras därmed i ett utanförskap. För det 
andra avgränsa vad som utgör konsumtionsfältets outnyttjade potentialer, 
vad som står bortom doxa. Här är det erfarenheter, fragmentariska åsikter 
och dylikt som står till förfogande för nya politiska plattformer, för nya 
kunskapsinstrument eller seende- och indelningsprinciper att aktualisera 
och aktivera. Även om Bourdieu (1984:231) menar att produktionsfältet 
”always exerts an effect of symbolic imposition” så finns alltid erfarenheter 
före, och åsikter påverkas inte enbart av produktionsfältet utan även av det 
omliggande sociala rummet: ”The preference of the voters change due to 
processes of social change that cannot be controlled by political organiza-
tions” (Kriesi et al. 2008b:10). Människors åsikter är till viss del förelig-
gande. 

Det som är föreliggande på konsumtionsfältet – vilket delvis även kan 
förstås som resultat av tidigare strategier från produktionsfältet – är kan-
ske än mer än olika åsikter olika sätt att se och förstå den sociala världen 
på, eller world views i Gabennesch (1972) termer. Dessa sätt att se kan 
vara tämligen fragmentariska men explicitgöras genom produktionsfältets 
utbud. Till den grad individers sätt att se, eller åsikter, för tillfället inte 
brukas politiskt utgör de potential för politisk artikulation, potential som 
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kan stå utanför fältens doxa.48 Denna potential kan användas för att ut-
mana produktionsfältets doxa. Enligt den spatiala rationalitetsmodellen 
dyker nya partier troligtvis upp där det finns möjlighet att utflygla nuva-
rande partier (Downs 1957:128). Genom att inte utgå från att åsikter re-
dan är konstanta framträder andra möjligheter för uppkomsten av nya 
partier. Genom att exempelvis söka artikulera sätt att se, erfarenheter och 
erbjuda seende- och indelningsprinciper som ligger bortom doxa kan nya 
partier lyckas föra upp och få gehör för nya åsikter på produktionsfältet, 
vilket tvingar resterande partier att förhålla sig till åsikter som tidigare var 
illegitima och verbalisera sådant som tidigare stod bortom diskussion. 

Åsikter som erbjuds – och intas – kan förstås som en del av ett sätt att se 
och förstå den sociala världen på, sätt att uppfatta som kan inkludera vilka 
grupper eller strukturer som finns, vilka grupper som är ojämlikt behand-
lade eller vilka som är för privilegierade, osv. Att inta en åsikt på konsum-
tionsfältet kan förstås som en indikator på att inneha eller ta till sig korre-
sponderande kunskapsinstrument samt sätt att uppfatta världen på. Dessa 
kunskapsinstrument kommer med influens från skiljelinjemodellen att för-
stås som organiserade i termer av motsatser eller dimensioner. Det vill säga 
att när en politisk fråga eller åsikt aktualiseras tenderar en åsiktsdimension 
i sin helhet att aktualiseras. Detta sker både genom att det sätt att se på 
världen som den specifika åsikten passar in i aktualiseras, samt genom att 
även åsiktsdimensionens motpol och korresponderande sätt att se på värl-
den aktualiseras. 

Som aspekter av livsstil som innehas på basis av dispositioner i habitus 
blir åsikter även potentiellt en klassmarkör. Precis som andra fält, och det 
sociala rummet i stort, består konsumtionsfältet inte enbart av individernas 
ställningstaganden. Korresponderande mot ställningstaganden finns indivi-
der besittande olika mängder kapital och olika kapitalsammansättningar, 
det vill säga ett rum av sociala positioner. Genom habitus förmedlande 
verkan borde det enligt Bourdieu finnas en homologi mellan konsumtions-
fältets rum av ställningstagande och rum av sociala positioner. Det vill säga 
att mot vilka åsikter som tenderar att sammanfalla och vilka som mer säl-
lan sammanfaller korresponderar individer besittande olika kapitalmäng-
der och kapitalsammansättningar. Eftersom åsikter dessutom utgör en del 
av livsstilar är det även att förvänta att det finns en homologi mellan kon-
sumtionsfältet och det sociala rummet. Detta måste dock förstås i relation 
till ett specifikt utbud av åsikter, och inte som liggande i dispositioner all-
ena.

 
48 Evans och Pickup (2010) samt Evans och Tilley (2012) har skrivit om betydelsen 
minskad artikulering av en åsiktsdimension har för röstande. 
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3. Studiens praktik 
Som ställningstaganden kan individers politiska åsikter förstås som en del 
av deras livsstil, alltså som en aspekt av rummet av livsstilar. Givet att det 
finns en korrespondens mellan sociala positioner, dispositioner och ställ-
ningstaganden är en viss homologi mellan politiska åsikter och det sociala 
rummet att förvänta. Samtidigt kan innehav av en åsikt förstås som ett 
möte mellan utbud och efterfrågan. På utbudssidan finns fältet av politiska 
åsikter medan efterfrågesidan utgörs av ett korresponderande konsum-
tionsfält. 

Vad får detta för konsekvenser för studie av politiska åsikter? För att 
avgränsa relevanta åsikter bör till att börja med befintligt utbud av åsikter 
studeras. Det är dock bortom denna studies avgränsning och istället har 
tidigare forskning brukats för att identifiera relevanta åsiktsområden.49 
Här kommer en av de bärande idéerna från skiljelinjemodellen att tas till 
vara på (se kapitel 2). Politiska åsikter tenderar enligt skiljelinjemodellen 
att struktureras i termer av ett antal åsiktsdimensioner. Det är med ut-
gångspunkt i relevanta åsiktsdimensioner som konsumtionsfältet kommer 
att studeras. Att studera åsikter i termer av fält medför även att åsikter 
studeras relationellt, det vill säga att åsikter i första hand ställs mot var-
andra.50 Som enskilda element får åsikter ingen betydelse utan det är i 
kontrast till andra åsikter som de blir meningsbärande. För att blottlägga 
det system av skillnader som ger individuella åsikter deras sociala betydelse 
måste enskilda åsikter alltså ställas i relation till övriga relevanta åsikter. 
Det är även som ett system av skillnader som individer konfronteras med 
olika politiska åsikter, både i det att det sällan är enskilda åsikter utan 
konstellationer av åsikter som innehas eller finns som alternativ, samt att 
det framför allt är just i konstrast mot motsatta åsikter (eller åsiktskonstel-
lationer) som åsikter förstås och intas. 

Det är sedan som ett system av relationer, som konsumtionsfältets rum 
av ställningstaganden, som åsikter kommer att relateras till konsumtions-
fältets korresponderande rum av sociala positioner, det vill säga till indivi-
der med olika kapitalinnehav och kapitalsammansättning. Bourdieus teori 
om en homologi mellan livsstilarnas rum och det sociala rummet blir en 
central utgångspunkt för denna studie. Den sätter tanken om smak i cent-

 
49 Se inledning samt del II. Även studier som studerar både utbud och efterfrågan 
tenderar dock att utgå från åsiktsområden som utpekats av tidigare forskning sna-
rare än att låta vad utbudssidan erbjuder förbli en empirisk fråga (se exempelvis 
Kriesi et al. 2008a). 
50 Se Bachelard (1968, 1984, 1993, 2002), Cassirer (1953b) Bourdieu (1991) och 
Broady (1990) för en diskussion av relationell vetenskapsfilosofi. 
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rum. Att studera politiska åsikter i ljuset av en homologi mellan livsstilar-
nas rum och det sociala rummet innebär att studera politisk smak. Precis 
som annan smak kommer politisk smak att på ett övergripande plan ses 
som en aspekt av habitus. Denna studie kan med andra ord förstås som en 
studie av homologin mellan aspekter av rummet av livsstilar – i form av 
politiska åsikter – och rummet av sociala positioner utifrån tanken om att 
åsikter konsumeras, eller genereras, med en smak som springer ut indivi-
ders habitus. 

Det är dock inte bara vilka åsikter som innehas som spelar roll. Redan 
innan en position på konsumtionsfältet intas sker två saker. För det första 
handlar det om att bryta med likgiltigheten, att anse att politiska värde-
ringar och åsikter är intressanta eller viktiga nog att det är värt att spende-
ra tid på. Detta kan förstås som att dela konsumtionsfältets illusio. Att 
studera åsikter bör samtidigt vara att studera de sociala och ekonomiska 
villkor som gör innehav av politiska åsikter mer sannolika. För det andra 
handlar det om sättet som åsikter bildas på. 

Tillvägagångssätt och studieobjekt 
Det primära studieobjektet är konsumtionsfältet för politiska åsikter. In-
ledningsvis presenterades tanken om att klass, och den traditionella åsikts-
dimension som strukturerats av klass, allt mer undanträngts av nya åsikts-
dimensioner som enligt förespråkare inte på samma sätt struktureras av 
social och ekonomisk differentiering. Genom tidigare forskning identifieras 
åsiktsområden som tänks ha blivit mer relevant för partipolitik och som 
inte ska vara strukturerade av klass på samma sätt som mer traditionella 
politiska åsikter. På så sätt kan de mest relevanta aspekterna av konsum-
tionsfältet blottläggas utan att produktionsfältet studeras. 

I ett första steg kommer i kapitel 4 tröskeln in till konsumtionsfältet stu-
deras, samt sätt att inta åsikter på, med fokus på individers sociala och 
ekonomiska villkor. Det vill för det första säga vilka egenskaper eller socia-
la och ekonomiska villkor som ökar sannolikheten att individer bryter med 
likgiltighet inför produktionsfältets utbud och intar en position på kon-
sumtionsfältet för politiska åsikter. Här studeras exempelvis vilka sociala 
och ekonomiska villkor som är förbundna med konsumtionsfältets illusio. 
För det andra kommer även olika sätt att inta en position på konsumtions-
fältet att diskuteras. Sedan kommer åsikter att studeras (del II), först hur 
olika åsikter förhåller sig till varandra, sedan i relation till samma resurser 
som nämns ovan, och slutligen i relation till val av parti. 

Konsumtionsfältet för politiska åsikter utgörs i denna studie av fyra oli-
ka rum eller lager som kommer att studeras både för sig och tillsammans. 
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Dessa fyra ska förstås som analytiskt åtskilda men praktiskt oskiljbara. Det 
första lagret är ett rum av sociala positioner (a i Figur 2), vilket utgörs av 
individer och deras egenskaper. Detta rum kommer att studeras för att få 
fram vilka olika typer av resurser och egenskaper som är av vikt för indivi-
dernas positioner på konsumtionsfältet. Tanken är att vissa typer av egen-
skaper och resurser korresponderar mot vissa system av dispositioner i 
habitus och därmed en viss smak, som i mötet med utbud tenderar att leda 
till vissa typer av åsikter. De resurser som framför allt kommer att studeras 
är kulturellt och ekonomiskt kapital. Dessa kommer dels att studeras ge-
nom direkta indikatorer (i form av utbildning och inkomst). De kommer 
även att studeras indirekt genom klasstillhörighet och klassfraktion. Klass 
och klassfraktion korresponderar bland annat mot en viss kapitalmängd 
och en viss kapitalsammansättning. De kan dock ej reduceras till att enbart 
handla om kapital utan handlar om en ständig pågående anpassning till 
position i det sociala rummet.51 Andra egenskaper som kommer att stude-
ras här är exempelvis kön. 

Konsumtionsfältets andra lager (b) är ett rum av åsikter och kan kopplas 
till individers ställningstaganden, alltså konsekvenser av habitus snarare än 
vad som ger habitus dess konstitution.52 Detta lager kommer att studeras 
med hjälp av olika indikatorer på olika typer av politiska åsikter. Hellre än 
att genast relatera åsikter till rummet av sociala positioner – genom att 
exempelvis använda enskilda indikatorer som beroende variabler – kom-
mer åsikter alltså studeras som ett rum i sig. I det här fallet betyder det att 
åsikter i första hand relateras till andra åsikter, och därmed behandlas som 
ett system av motsatser. På det sättet kommer strukturer inom rummet av 
åsikter i sig blottläggas: Vilka typer av åsikter tenderar att sammanfalla; 
vilka kombinationer av åsikter är mer otroliga; vilka åsikter står långt ifrån 
varandra. När åsikter sammanfaller i konstellationer som står i samklang 
med de åsiktsdimensioner som identifierats kan de dessutom förstås som en 
indikation på sätt att se på den sociala världen. Det är alltså detta struktu-
rerade rum som i första hand kommer att relateras till rummet av sociala 
positioner, och inte enskilda åsikter.  

 
51 Dispositioner som konsekvenser av exempelvis en viss typ av yrkesutbildning, 
samvaro med arbetskamrater, de rutiner som uppstår på arbetsplatsen, osv. 
52 Vilket inte ska förstås som att åsikter intas på basis av habitus allena. Istället är 
det i mötet mellan habitus, utbud och efterfrågan, mellan förkroppsligad historia 
samt konsumtionsfältets och produktionsfältets struktur, som åsikt intas. 



 

 

Habitus

(a) Rum av sociala positioner

(b) Rum av åsikter

(c) Rum av partisympatier 

Figur 2. Idéskiss över konsumtionsfältet för politiska åsikter. 

Rummet av partisympatier (c) kommer att studeras såväl i relation till 
rummet av åsikter som till rummet av sociala positioner. Här handlar det 
främst om hur (och huruvida) olika typer av åsikter och åsiktskonstellatio-
ner översätts till de politiska partier som finns. Det vill säga vilka partier 
tenderar olika typer av åsikter att leda till sympatier för, hur översätts 
strukturer gällande politiska åsikter till politiska (parti-) sympatier? De 
strukturer som framträder kommer även att relateras till rummet av sociala 
positioner. 

Mellan dessa rum finns ett rum av dispositioner (habitus) knutna till so-
ciala positioner. I Figur 2 är detta lager placerat efter rummet av sociala 
positioner. Tanken är att habitus framför allt speglar den sociala position 
som innehas. Positionerade individer kommer på basis av dispositioner 
göra val eller ställningstaganden som positionerar dem i rummet av åsikter 
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samt rummet av partisympatier. Det ska dock inte förstås som att sociala 
positioner determinerar dispositioner vilket i sin tur determinerar åsikter. 
Samtliga rum eller lager har en relativ autonomi från de övriga. 

Denna idéskiss riskerar att förenkla alla processer som sker vid opini-
onsbildning, partival och dylikt. Det är exempelvis inte så att politiska 
partier och andra agenter står inför ett givet rum av åsikter och försöker 
appellera till vissa specifika åsiktskonstellationer. Som konstaterats erbju-
der produktionsfältet för politiska åsikter inte enbart ett passivt utbud. 
Istället iscensätts strategier för att bilda opinioner och grupper såväl som 
försök att mobilisera opinioner och grupper. Strategier riktas med andra 
ord mot samtliga rum eller lager. De riktas mot rummet av sociala positio-
ner för att designera människor med gemensamma sociala och ekonomiska 
villkor har gemensamma (politiska) intressen, mot rummet av åsikter för 
att bemöta och ändra åsikter samt påtala vilka åsikter som är mest betydel-
sefulla, samt mot rummet av partisympatier för att påtala vilka som bäst 
kan representera vissa åsikter. Konsumtionsfältets struktur kan förstås som 
en ögonblicksbild av styrkeförhållanden i mötet mellan utbud och efterfrå-
gan. 

Begreppet åsikter används genomgående i denna studie. Politisk åsikt 
ska här förstås som en produkt konstituerad på produktionsfältet för poli-
tiska åsikter. Genom produktionsfältet för politiska åsikter, och än mer det 
politiska fältet, erhåller åsikter en legitimitet och utgör legitima politiska 
produkter. Vid studier av efterfrågesidan finns ett metodologiskt problem 
med enkätundersökningar. Det finns inget som säger att enkätfrågor indi-
vider ställs inför förstås som en politisk fråga och besvaras med en politisk 
åsikt. Denna typ av modus i hur individer producerar och intar åsikter 
diskuteras och studeras vidare i kapitel 4. 

Som indikatorer på politiska åsikter kommer såväl attitydfrågor som 
frågor mer inriktade mot övergripande samhällsmål att användas. Attityd-
frågor kan enligt Svallfors (2004:31) förstås som ”normativt inriktade 
åsikter kring särskilda sociala objekt”. Det finns en lång tradition av att 
använda denna typ av attitydfrågor för att studera politiska värderingar. 
Ett vanligt förfarande är att konstruera index av enskilda attitydfrågor 
utifrån tanken om att attityder tillsammans kan indikera bakomliggande 
värderingar (Houtman 2003; Knutsen & Kumlin 2005; Svallfors 2004). I 
linje med att förstå politiska åsikter relationellt kommer dock enskilda 
indikatorer primärt ställas i relation till varandra istället för att slås sam-
man till sammanfattande mått.  
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Geometrisk dataanalys 
Den idéskiss över konsumtionsfältet för politiska åsikter som presenteras 
ovan ställer höga krav på statistiska redskap. De olika lager eller rum som 
konsumtionsfältet innehåller kan inte reduceras till enskilda variabler. Re-
lationen mellan fältets olika rum kan inte heller summeras upp genom 
relationen mellan respons- och prediktorvariabel. Istället krävs redskap 
som kan hantera interdependens mellan en uppsjö av variabler avsedda att 
fånga upp strukturen i enskilda rum.53 De olika rummen måste också kun-
na relateras till varandra på ett meningsfullt sätt. 

Det redskap som bäst lever upp till dessa krav är korrespondensanalys 
(jfr Hair et al. 2006:663), vilken är en del av den familj av statistiska me-
toder som benämns för geometrisk dataanalys (GDA). GDA är ett an-
greppssätt där datamaterial representeras av geometriska moln av positio-
ner eller punkter där tolkningen av data sedan utförs på molnen (Le Roux 
& Rouanet 2004). Korrespondensanalys är en metod som enligt Bourdieu 
(1991b) tänker i termer av relationer, vilket gör den till en lämplig metod 
när det är fält eller rum som ska konstrueras och studeras (jfr Glynos & 
Howarth 2007:7). Korrespondensanalys har använts för att studera bland 
annat livsstilar (Bourdieu 1984), akademiska fält (Bourdieu 1996a) och 
byråkratiska fält (Bourdieu 2005). Vad det gäller användningar av GDA 
för analyser av svenska förhållanden är det framför allt inom utbildningens 
område dessa är vanliga, som exempelvis transnationella utbildningsstrate-
gier (Börjesson 2005b), utbildningskapital (Lidegran 2009) och segregation 
inom skolan (Johnsson 2004). I studier av politik har GDA används för att 
analysera bland annat politiska åsikter (Chiche et al. 2000; Harrits et al. 
2009), politiskt deltagande (Harrits 2005) och sociala rörelser (Enelo-
Jansson 2010). 

Multipel korrespondensanalys (MCA) utgår från en tabell med individer 
som rader och variabler som kolumner.54 Variablerna kan mätas på såväl 
ordinal som nominal skalnivå, de variabelvärden som kan antas kommer 
här att benämnas för modaliteter. MCA utgår från ett antal aktiva variab-
ler och de modaliteter dessa variabler rymmer. Valet av aktiva variabler 
och hur modaliteterna kodas är det som bestämmer det geometriska rum 
eller moln av positioner som skapas. 

 
53 Enligt Hair, et al. (2006:17) kan variabler i interdependenta statistiska metoder 
inte karaktäriseras som antingen respons- eller prediktorvariabler. Istället analyse-
ras samtliga variabler samtidigt i ett försök att blottlägga underliggande strukturer. 
54 En mer handgriplig diskussion kommer att föras i anslutning till konstruktionen 
av den analys som görs in kapitel 5, s. 95. 
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På basis av de aktiva variablerna skapas ett mångdimensionellt rum. Här 
placeras individerna55 som svarat på enkätfrågorna på så sätt att individer 
som har likartade svarsprofiler hamnar nära varandra, medan individer 
med åtskilda svarsprofiler hamnar långt ifrån varandra. Om de aktiva va-
riablerna utgörs av politiska åsikter kommer med andra ord individer med 
likartade politiska åsikter att hamna nära varandra, medan individer med 
diametralt åtskilda åsikter hamnar långt ifrån varandra. Det mångdimen-
sionella rummets axlar kan studeras var och en för sig. För axlarna gäller 
att den första axeln summerar upp mest skillnad, och kan med andra ord 
sägas vara den som (statistiskt) är mest betydelsefull, följd av den andra, 
och så vidare. För det mesta analyseras därför inte det mångdimensionella 
rummets samtliga axlar utan enbart några. Som kriterium för hur många 
axlar som bör analyseras kan eigenvärden56 användas på så sätt att fram-
för allt axlar som är väl separerade från de övriga och vars andel av den 
totala variansen är betydande analyseras (Le Roux & Rouanet 2004:229). 

MCA ger upphov till två moln eller euklidiska rum, ett moln av modali-
teter och ett moln av individer. Förenklat uttryckt kan molnet av modalite-
ter sägas bestå av ett moln där modaliteterna är utplacerade i centrum av 
de individer som delar denna modalitet (alltså har angivit det aktuella 
svarsalternativet).57 Dessa båda moln kan sedan studeras närmare. Här är 
det möjligt att se hur olika modaliteter förhåller sig till varandra, vilka som 
tenderar att sammanfalla och vilka kombinationer av modaliteter som mer 
sällan sammanfaller bland individerna. 

För att studera molnet av individer kan supplementära element (som in-
divider, modaliteter eller variabler) projiceras in i det mångdimensionella 

 
55 Individerna kommer i denna studie att utgöras av respondenterna. 
56 En axel utgör ett endimensionellt moln, där molnets varians är axelns eigenvärde 
λ (Le Roux & Rouanet 2010:29-31). Här kommer eigenvärden att användas som 
mått för hur stor del av den totala variansen de enskilda axlarna summerar. 
57 Strängt taget är det dock frågan om två olika moln. För att exempelvis i planet av 
det första två axlarna gå från molnet av modaliteter till en individs position i mol-
net av individer tas ekvibarycentrum av de modaliteter individen karaktäriseras av, 
denna positions koordinat längs den första axeln divideras sedan med roten ur 
axelns eigenvärde (1/ , och detsamma för den andra axeln (1/  vilket ger 
individens koordinater längs den första och den andra axeln i molnet av individer. 
För att gå åt andra hållet görs samma sak utgående från medelpunkten av de indi-
vider som delar den aktuella modaliteten (Le Roux & Rouanet 2010:41, 50-1). Det 
förklarar även varför modaliteter ibland kan hamna bortom individer eller utanför 
molnet av individer längs en axel. 
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rummet utan att vara med och bidrar till rummets uppbyggnad.58 Om 
exempelvis kön projiceras in som supplementär variabel så studeras med 
andra ord var männen respektive kvinnorna hamnar i molnet av individer. 
Detta kan huvudsakligen göras på två sätt (jfr Le Roux & Rouanet 
2004:251ff). Medelpunkten för män respektive kvinnor kan illustreras som 
modaliteter, då representeras män och kvinnor av varsin supplementär 
modalitet i molnet av modaliteter. Det andra sättet är när kön används 
som strukturerande faktor. Då urskiljs i molnet av individer istället samtli-
ga individer som är män och samtliga individer som är kvinnor och stude-
ras som två olika submoln. Där en supplementär modalitet enbart visar en 
mittpunkt kan man genom att studera ett submoln även se om exempelvis 
männen är koncentrerade i en specifik region tätt kring sin mittpunkt eller 
om de är mer utspridda. Till hjälp vid analys av submoln kan koncentra-
tionsellipser användas. En koncentrationsellips är inom geometrisk repre-
sentation av hur ett submoln av individer är utspritt runt sin mittpunkt (Le 
Roux & Rouanet 2010:69). 

EUKLIDISKA KLASSIFIKATIONER. Klusteranalys är likt korrespondens-
analys ett interdependent statistiskt verktyg som syftar till att definiera 
grupper eller kluster av individer som är så homogena som möjligt, det vill 
säga att individer inom ett kluster är mer lika varandra än de är lika indi-
vider från andra kluster (Hair et al. 2006:559). En euklidisk klassifikation 
är en klusteranalys som utförs inom ramen för en korrespondensanalys (Le 
Roux & Rouanet 2004:106). Klusteranalysen görs på basis av positioner i 
det mångdimensionella rum som en korrespondensanalys resulterar i. Det 
kan antingen göras på basis av rummets samtliga axlar eller på ett valt 
antal axlar. Här kommer AHC (agglomerative hierarchical classification) 
användas. AHC utgår från individer som enskilda kluster, och slår sedan i 
ett första steg ihop de två kluster som är närmast varandra. Dessa individer 
utgör nu ett gemensamt kluster (placerat i mittpunkten mellan de ingående 
individerna) och behandlas som ett sådant, det vill säga att om detta klus-
ter och ett annat är de mest närliggande så slås de samman i nästa steg. 
Denna process fortsätts tills samtliga individer tillsammans utgör ett klus-
ter och kan illustreras med hjälp av ett träd där objekt utsträckta efter en 
linje successivt slås ihop. Det är sedan möjligt att välja var i processen man 
vill stanna för att erhålla de kluster som sedan används i analysen (Le 
Roux & Rouanet 2010:114).  

 
58 Till skillnad från de aktiva variablerna är en supplementär variabel med andra 
ord inte med och definierar avståndet mellan individerna (Le Roux & Rouanet 
2010:42). 
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4. Fält och tröskel 
Den kamp som förs på det politiska fältet är, via åsiktsfältet, riktad ut mot 
de röstberättigade som vart fjärde år kan ändra partiernas antal mandat i 
riksdagen. Det politiska fältet och åsiktsfältet kan här förstås som en ut-
budssida där olika politiska produkter erbjuds.59 Detta kapitel kommer att 
behandla sociala och ekonomiska villkor för att dela det korresponderande 
konsumtionsfältets illusio, det vill säga vilka resurser och egenskaper som 
gör det troligare att individer bryter med likgiltigheten inför politik och 
intresserar sig. Innan position på konsumtionsfältet kan studeras gäller det 
att ställa frågan: Vad krävs för att inta en position? 

Att producera en åsikt 
När människor ställs inför en politisk fråga är det inte säkert att de klarar 
av att själva ställa sig och besvara frågas som just en politisk fråga. Det vill 
säga på ett sätt som är förenligt med den fråga som har sin upprinnelse på 
respektive fält. Att uppfatta och besvara en (legitim) politisk fråga kan 
istället göras på flera olika sätt. Det politiska fältets agenter har exempelvis 
förutsättningar för att själva kunna producera sammanhängande diskurs 
om den sociala världen. Jag utgår från att denna kompetens inte är alla 
given. Det vill säga att det i det sociala rummet finns en viss koncentration 
av förmågan att producera ”discourse about the social world, and, through 
this, the capacity for consciously changing that world” (Bourdieu 
1984:397). Tanken är att här studera hur denna koncentration är fördelad 
över det sociala rummet, eller med andra ord att söka de fördelningsprin-
ciper som gör sig gällande. 

Tidigare studier har pekat på att den politiska debattens begrepp inte 
alltid är en del av medborgarnas förståelse. Enligt Converse (1964) var det 
på 1960-talet under fem procent som i de förenta staterna utgick från en 
politisk dimension spännande från liberalt till konservativt, och enbart runt 
20 procent kunde ge en rudimentär definition av liberalism och konserva-
tism (se även Neuman 1986). Här utgör dock Sverige något av ett undan-
tag internationell sett. Svenska väljare uppvisar större förmåga att placera 
in sig själva och partier i en höger-vänsterdimension (Granberg & 
Holmberg 1986, 1988; Klingemann 1995) 

Att rösta i riksdagsval kan sägas vara den mest officiella av alla mer ut-
spridda handlingar som vanligtvis räknas som politiska. Sverige har relativt 
högt valdeltagande jämfört med andra länder (jfr Norris 2002) och val-

 
59 Produkter som exempelvis sakfrågor, partiprogram, kritik, ideologier eller ideo-
logiska idéer, analyser, begrepp, möten eller evenemang, förståelsekategorier. 
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handlingen kan mer eller mindre sägas vara en del av doxa, en handling 
som inte behöver motiveras i sig. Att visa politiken nog intresse för att var 
fjärde år kunna avlägga sin röst ses som en medborgerlig dygd, oavsett kön 
och klasstillhörighet (Tabell 4). Valhandlingen är även den politiska hand-
ling som är mest studerad, valforskning utgör ett relativt stort forsknings-
område inom framför allt statsvetenskap. Ett implicit antagande inom val-
forskning är att röstande, där den enskilda individen ensam träder in i 
båset för att stoppa valsedeln i sitt kuvert, är en för samtliga röstande indi-
vider identisk handling eller situation. Det vill säga att precis som att varje 
valsedel vid sammanräkningen är lika mycket värd är även varje röstnings-
handlings sociala betydelse densamma för samtliga röstande. Gentemot 
detta antagande kommer denna avhandling söka peka på att så inte är 
fallet, och att röstningshandlingen enbart kan förstås om den återförs till 
sin kontext, det vill säga om den förstås som ett specifikt fall där utbud 
möter efterfrågan. 

Tabell 4. Rösta som doxa (%). 

Det finns olika åsikter om vad som krävs för att vara en god medborgare. Hur viktigt är det 
för dig personligen att rösta? 

 Positiva svar, efter klass och kön 

 Män Kvinnor Totalt 

Arbetare 87 93 90 

Lantbrukare - - 87 

Företagare 85 93 88 

Lägre tjänstemän 92 93 92 

Tjänstemän mellannivå 88 93 91 

Högre tjänstemän 94 89 92 

Totalt 88 92 90 

 Källa: ISSP 2004 

ÅSIKTENS KOSTNAD. Det implicita antagande som görs inom valforsk-
ning är symmetriskt med det antagande som görs inom forskning om atti-
tyder och vid bruk av opinionsundersökningar. Ett antagande som säger 
att den situation en individ ställs inför vid en opinionsundersökning är 
densamma för samtliga oavsett sociala och ekonomiska villkor, att alla har 
möjlighet att producera en politisk åsikt i frågor de ställs inför. Detta inne-
bär även att ett svar på en politisk fråga per definition ses eller kan förstås 
som ett politiskt svar, att varje av enkät- eller opinionsundersökning inregi-
strerade svarsfördelning även är en ögonblicksbild av en politisk opinion. 

Istället för att utgå från att alla svar på frågor som har en specifikt poli-
tisk förståelse i relation till produktionsfältet för politiska åsikter övergri-
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pande har samma betydelse kommer här en annan position intas. Framför 
allt kommer blicken vändas mot individers produktion av åsikter. Enligt 
Bourdieu (1984:418) kan det sägas finnas tre övergripande sätt att produ-
cera åsikter på.60 Till att börja med när produktionen av åsikter sker på 
basis av principer som för individen är långt från explicita, det vill säga när 
åsiktsproduktionen sker på basis av habitus implicita principer. De princi-
per som ligger bakom åsiktsproduktionen är för individen inte konstitue-
rade som sådana och eventuell objektiv systematik i åsikterna beror på 
habitus verkan. I andra änden av spektrumet finns det sätt på vilket åsikter 
ofta produceras på det politiska fältet. Här är det för individen explicita 
principer som brukas. Dessa politiska principer kan redogöras för, utsättas 
för reflexiv kontroll, påläggas på vitt skilda områden och generera en sys-
tematik i de producerade åsikterna. På så sätt kommer en koherens hos 
producerade åsikter finnas oavsett sakområde eftersom det är samma prin-
cip eller principer som ligger bakom, en objektiv systematik på grund av 
subjektiv intention. Mellan dessa två alternativ ligger de fall när åsiktspro-
duktionen inte sker i första hand, utan så att säga delegerats till annan 
part, exempelvis ett politiskt parti eller någon annan form av organisation. 
Ställd inför en fråga försöker individen identifiera det svarsalternativ eller 
den hållning som ligger i linje med den valda organisationen.61 

There is every difference between the intentional coherence of the 
practices and discourses generated from an explicit ‘political’ princi-
ple and the objective systematicity of the practices produced from an 
implicit principle, below the level of ‘political’ discourse, that is, 
from objectively systematic schemes of thought and action, acquired 
by simple familiarization, without explicit inculcation, and applied in 
the pre-reflexive mode (Bourdieu 1984:418) 

Ett sätt att försöka komma åt att studera rimligheten i tidigare nämnda 
antagande om likheten inför frågesituationen är att titta närmare på enkät-
studiers oubliett, det svarsalternativ som oftast tenderar att falla bort i 

 
60 Som Slothuus (2005) påpekar finns här spännande paralleller med Rosenbergs 
(1988, 2002) Piagetinfluerade teori om politiskt tänkande. 
61 I ett första steg har med andra ord ett val fattats (vilket kan ha skett med hjälp av 
explicita eller habitus implicita principer) gällande organisation. Sedan följs denna 
organisations linje efter bästa förmåga. Till skillnad från när varje enskild åsikts-
produktion sker med hjälp av explicita principer är denna form av två-stegsval mer 
beroende av att personen i fråga har stött på uppgifter om den valda organisatio-
nens linje på just det området för stunden är frågan om. I relation till partival kan 
även det motsatta ske, att en åsikt innehas men inte kan relateras till ett parti som 
representerar denna åsikt (Campbell et al. 1960:171). 
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studier av attityder (se exempelvis Holmberg & Oscarsson 2004; 
Holmberg & Weibull 2008), nämligen svarsalternativet ‘Vet ej’. 

Tabell 5. ‘Vet ej’-svar till frågor om skattepolitik (%). 

Vilken är din åsikt om förslaget att: 

 Vet ej/vill ej svara, efter klass samt kön 

 Sänka skatterna Behålla fastighetsskatten 

Arbetare 2 10 

Jordbrukare 5 5 

Småföretagare 1 1 

Lägre tjänstemän 1 11 

Tjänstemän mellannivå 1 5 

Högre tjänstemän & 
Storföretagare 

1 3 

Män 1 5 

Kvinnor 2 10 

Total 1 8 

 Källa: Val 2002 

I Tabell 5 visas fördelningen av ‘vet ej’ på två olika frågor angående skat-
tepolitik. För frågan om förslaget att sänka skatterna är ‘vet ej’-svar nästin-
till obefintliga överlag, såväl bland de olika klasserna som för män och 
kvinnor.62 Frågan angående att behålla fastighetsskatten uppvisar däremot 
en högre frekvens som anger detta svarsalternativ, dessutom uppvisas stör-
re variation över både klass och kön. Här är det större andel arbetare och 
lägre tjänstemän som svarar ‘vet ej’ än exempelvis småföretagare samt 
högre tjänstemän och storföretagare. En könsskillnad träder även in där 
enbart 5 procent av männen anger ‘vet ej’ medan det av kvinnorna är 10 
procent som svarat ‘vet ej’. I ljuset av skillnaderna gällande ‘vet ej’-svar för 
dessa två frågor som bägge berör skattepolitik finns det en poäng att upp-
märksamma skillnaderna mellan dem. Den första frågan berör skattepoli-
tik på ett allmänt sätt. Det är skatt som samlat fenomen som inte tar hän-
syn till hur mycket skatten ska sänkas för olika (inkomst- eller sociala) 
grupper. Frågan ställer inga eller mycket små krav på tidigare kunskap och 
på grund av att den inte problematiserar progressiv beskattning eller något 
dylikt och dess allmänna karaktär inbjuder frågan nästintill att den över-
                                                      
62 Samtliga frågor i Tabell 5, Tabell 6, Tabell 7 och Tabell 8 erbjuder svarsalterna-
tivet ’varken bra eller dåligt förslag’ vilket minskar risken att de som angivit ’vet ej’ 
enbart eftersträvade att ge ett neutralt svar, snarare fångar säkerligen detta mitten-
alternativ upp några vars apolitiska hållning eller bristande kunskap annars skulle 
ha lett dem till att svara ’vet ej’. 
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sätts dess mest vardagliga och praktiknära förståelse: den andel skatt de 
svarande själva betalar och del av lönen de får kvar oavsett samhälleliga 
konsekvenser. Frågan gällande fastighetsskatten ställer däremot helt andra 
krav. Här finns till att börja med inte samma inbjudan till en översättning 
till vardaglig förståelse, till skillnad från skatt i allmänhet berör inte fastig-
hetsskatten direkt lika många. Att svara på denna fråga implicerar även en 
annan detaljkunskap än den tidigare, här är det en specifik skatt och även 
om specifik kunskap givetvis inte krävs för att lämna sitt omdöme i en 
enkät höjs känslan av att en viss kunskap eller kompetens bör finnas för att 
kunna svara. 

Tabell 6. ‘Vet ej’-svar till frågor om ekonomi och politik (%). 

Vilken är din åsikt om förslaget att: 

 Vet ej/vill ej svara, efter klass samt kön 

 
Minska 

inkomstskillna-
derna 

Privatisera 
statliga företag 
och affärsverk 

Minska finansmarknadens 
inflytande på politiken 

Arbetare 4 9 22 

Jordbrukare 2 9 23 

Småföretagare 2 4 8 

Lägre tjänstemän 4 11 18 

Tjänstemän mellannivå 1 4 10 

Högre tjänstemän & 
Storföretagare 

1 2 6 

Män 2 3 9 

Kvinnor 3 9 21 

Total 2 6 15 

 Källa: Val 2002. 

Tabell 6 anger hur ‘vet ej’-svaren fördelar sig för tre frågor med tilltagande 
komplexitet och mer tydligt inriktade mot politiska mål eller samhälleliga 
konsekvenser. Även här förekommer samma tendenser som tidigare. Gäl-
lande att minska inkomstskillnaderna är det enbart 2 procent som anger 
att de ej vet eller inte vill svara, med små skillnader efter klass och kön. 
Frågan berör ett tämligen allmänt mål och implicerar inga detaljer angåen-
de hur målet ska uppnås. Inga specifika kunskaper krävs heller för att anse 
sig lämplig att besvara frågan. Den andra frågan, gällande privatisering, 
rör ett mer specifikt förslag som mer tydligt kan förankras i ideologi och 
partipolitik. Det är säkerligen även en fråga där mer kunskap krävs för att 
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det ska kännas bekvämt att ange för eller emot.63 Här förekommer även en 
högre grad ’vet ej’-svar och större skillnader gällande vilka grupper som 
anger detta svar. Frågan angående att minska finansmarknadens inflytande 
på politiken kräver förmodligen en högre grad av kunskap angående poli-
tik för att kunna placera svarsalternativen i olika regioner på det politiska 
fältet. Av de svarande anger 15 procent ‘vet ej’ (det neutrala mittenalterna-
tivet är näst största svarsalternativet följt just av ‘vet ej’). Även här före-
kommer samma mönster gällande klass och kön. 

Tabell 7. ‘Vet ej’-svar till frågor om biståndspolitik (%). 

Vilken är din åsikt om förslaget att: 

Vet ej/vill ej svara, efter klass, kön samt utbildningsnivå 

 Minska u-hjälpen 
Efterskänka 3:e världens 

skulder 

Arbetare 4 15 

Jordbrukare 5 14 

Småföretagare 1 10 

Lägre tjänstemän 4 13 

Tjänstemän mellannivå 1 6 

Högre tjänstemän & Storföreta-
gare 

1 8 

Män 2 7 

Kvinnor 4 15 

Låg utbildning  5 18 

Mellanutbildning 2 11 

Hög utbildning 1 5 

Total 3 11 

 Källa: Val 2002 

Mängden och fördelningen av ‘vet ej’-svar varierar med andra ord efter 
vilken fråga som ställs. Frågor som gäller allmänna och odetaljerat be-
skrivna mål eller förslag där ingen större förkunskap krävs genererar få 
‘vet ej’-svar. Här känner sig nästintill alla bekväma med att ange åtminsto-
ne ett neutralt svar. När frågorna däremot rör sig mot att bli mer specifika 
och kunskapskrävande samt mer förankrade i partipolitik eller ideologi – 
specifika skatter istället för skatt i allmänhet, privatisering eller finans-
marknaden hellre än inkomstskillnader – ökar både andelen som svarar 
‘vet ej’ och skillnader mellan olika grupper. Det är grupper som karaktäri-
                                                      
63 En fråga från samma enkät som istället rör en specifik verksamhet som dessutom 
ligger närmare en moralisk fråga – mer sjukvård i privat regi – ger upphov till en 
mindre andel ‘vet ej’-svar. 



 JAN-MAGNUS ENELO Klass, åsikt och partisympati I 79
 

seras av relativt låg total kapitalmängd som straffas ut när frågorna rör sig 
från det oprecisa, samt kvinnor i högre grad än män. Hittills har dock fo-
kus enbart legat på frågor inriktade mot ekonomi eller ekonomisk politik. 

Tabell 7 ovan anger andel och fördelning av ‘vet ej’-svar för två frågor 
rörande biståndspolitik. Den första rör sig igen på en mer allmän plan och 
ställer väldigt få krav angående förkunskap. Här är det enbart 3 procent 
som angivit att de ej vet eller ej vill svara. I den andra frågan blir förslaget 
däremot med detaljerat. Här är det en specifik form av bistånd som på-
bjuds och 11 procent ‘vet ej’. Samma mönster som tidigare framträder där 
arbetare svarar vet ej i högre grad än tjänstemän, kvinnor i högre grad än 
män och de med lägre högsta utbildningsnivå i högre grad än de med hög-
re. 

Tabell 8. ‘Vet ej’-svar till frågor om utrikespolitik (%). 

Vilken är din åsikt om förslaget att: 

 Vet ej/vill ej svara, efter klass, kön samt utbildningsnivå 

 
Svenskt 

utträde ur 
EU 

Sverige 
medlem i 

EMU 

Svenskt med-
lemskap i 

NATO 

Minska vetomöjligheter mot 
EU:s ministerrådsbeslut 

Arbetare 9 13 16 28 

Jordbrukare 9 21 19 23 

Småföretagare 6 8 9 13 

Lägre tjänstemän 10 14 19 26 

Tjänstemän 
mellannivå 

4 10 11 13 

Högre tjänstemän 
& Storföretagare 

3 7 7 9 

Män 4 7 7 13 

Kvinnor 9 15 20 28 

Låg utbildning 11 15 22 33 

Mellanutbildning 7 11 14 20 

Hög utbildning 2 7 6 10 

Total 6 11 13 20 

 Källa: Val 2002 

I Tabell 8 orienterar sig frågorna mer mot utrikespolitik. Den första frå-
gan, som mer eller mindre varit aktuell och diskuterats sedan Sverige gick 
med i EU, genererar lägst andel ‘vet ej’-svar. När det istället rör ett eventu-
ellt medlemskap i EMU ökar andelen för i stort sett samtliga kategorier 
med tendenser till viss koncentration. För den tredje frågan – angående 
medlemskap i NATO – är andelen ‘vet ej’-svar i stort sett densamma för de 
till kapital sett mer privilegierade kategorierna samt män medan andelen 
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höjs bland arbetare, kvinnor och lågt utbildade. Den sista frågan – som rör 
medlemsländernas möjlighet att lägga in veto mot beslut i ministerrådet – 
tillåter mycket små möjligheter för svarande att omvandla den till en prak-
tisk vardaglig eller moralisk fråga. Istället ställer frågan krav på kunskap 
gällande hur EU är organiserat för att kunna göra ett informerat val. ‘Vet 
ej’-svaren höjs här till sammanlagt 20 procent och att det framför allt beror 
på en ökad frekvens bland kvinnor, arbetare, jordbrukare, lägre tjänstemän 
samt lägre utbildade. 

För de frågor som hittills studerats har andelen ‘vet ej’-svar varierat från 
enbart 1 procent till 20 procent. Det handlar å ena sidan inte om någon 
större andel, men å andra sidan går samma mönster igenom nästan samtli-
ga studerade frågor. Grupper med mindre kapital samt kvinnor anger i 
högre grad än andra detta svarsalternativ och skillnaderna blir mer mar-
kanta när frågorna blir mer distinkta, kunskapskrävande och förankrade i 
partipolitik. Långt från att kunna reduceras till ett metodproblem visar 
dessa ‘vet ej’-svar att alla inte kan ställa sig själva och besvara frågor på ett 
liknande sätt. Snarare tycks olika grupper i olika hög grad ha förmåga att 
själva producera både frågan och svaren eller igenkänna dem som alterna-
tiven i linje med deras politiska åsikter. Det finns anledning att anta att 
sannolikheten för att ha en viss åsikt är en villkorad sannolikhet, precis 
som Bourdieu (1984) pekar på gällande Frankrike med hjälp av siffror från 
sent 60-tal och tidigt 70-tal. Sannolikheten för att ha en viss åsikt i en fråga 
är beroende av sannolikheten att ha en åsikt över huvud taget, och denna 
sannolikhet är mindre för individer som befinner sig i det sociala rummets 
nedre regioner än för individer högre upp. Ju större andel av en viss grupp 
som anger ‘vet ej’ på en fråga, desto mindre representativa eller typiska 
gruppen – dess eventuella klasshabitus – är de svarande. Gällande exem-
pelvis arbetare är de som anger en åsikt mer välutbildade än arbetare över-
lag.64 Förmågan att producera en åsikt kan med andra ord inte sägas vara 
alla i det svenska sociala rummet givet och är inte heller slumpmässigt 
utspridd utan följer vissa mönster eller fördelningsprinciper. 

Att ‘vet ej’-svaren inte är konstanta över samtliga frågor utan varierar 
beroende på frågans natur tyder även på att den åsiktsproduktion som sker 
inte är densamma för alla svarande. Istället kan vi utgå från att det handlar 
om olika sätt att producera åsikter på som praktiseras. Att välja ett svar 
bland olika svarsalternativ behöver med andra ord inte implicera produk-
tion av en explicit politisk åsikt. Att peka ut ett av alternativen hellre än de 

 
64 Vilket även gör det troligt att sannolikheten att ha eller kunna producera en åsikt 
inte bara ökar med total kapitalmängd utan även med den relativa mängden kultu-
rellt kapital. 
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andra kan svårligen sägas vara detsamma som att uppfatta frågan som en 
politisk sådan. I de fall där individer inte klarar av att ställa sig själva den 
fråga en enkät ställer dem blir det med andra ord inte nödvändigtvis en 
politisk fråga de ställer sig. Det blir då en fråga som istället riskerar att 
besvaras med hjälp av mer djupliggande dispositioner än en relativt medve-
ten politisk diskurs: 

Misappropriation almost inevitably occurs whenever the question 
invites two different readings, when the uninitiated cannot answer it 
without bringing it down from the specifically political plane … to 
the plane of ordinary experience, to which the unconscious schemes 
of the ethos can be directly applied (Bourdieu 1984:431) 

I ljuset av detta kan det faktum att röstande är att betrakta som en del av 
doxa, som en medborgerlig plikt (Tabell 4), förstås på ett annat sätt. Den-
na doxa får individer för vilka röstade knappast är resultatet av en politisk 
handling att rösta. Det vill säga individer för vilka röstande inte utgör ett 
val utifrån en politisk medvetenhet, ett val baserat på explicita politiska 
principer. Snarare tycks det som att sannolikheten för att röstande ska 
utgöra en politisk handling minskar längre ned i det sociala rummet där 
istället chansen att partival görs på basis av annat än explicita politiska 
principer ökar. 

EN KÖNAD ARBETSDELNING. Det finns ingen större skillnad mellan 
män och kvinnor gällande att se röstning som en medborgerlig plikt, snara-
re så att kvinnor ser det som en plikt i högre grad än män (Tabell 4, s. 74) 
De övriga tabellerna pekar dock på att kvinnor i högre grad än män svarar 
‘vet ej’, en skillnad som ökar på i stort sätt samma vis som för klass och 
utbildning.65 Det tycks med andra ord finnas kvar en viss könsuppdelning 
gällande det politiska arbetet. 

Tabell 9 redovisar andel män och kvinnor som angav ‘vet ej’ på en fråga 
gällande vilka av de traditionella riksdagspartierna som respondenterna 
tycker har bra politik på olika ämnesområden.66 På samtliga ämnesområ-
den svarar kvinnor ‘vet ej’ i högre grad än män. Sättet som skillnaden mel-
lan män och kvinnor varierar efter sakområde implicerar att det råder en 
könad arbetsdelning gällande ämnesområden. Minst är skillnaden inom 

 
65 En skillnad som dock knappats kan förklaras enbart med hjälp av klass och 
utbildning: män är i större utsträckning lågt utbildade än kvinnor och befinner sig i 
högre grad i arbetarklassen medan det är större andel kvinnor bland lägre tjänst-
män och tjänstemän på mellannivå. 
66 Skillnaden män och kvinnor emellan och över de olika frågorna kvarstår dock 
även när frågan gäller mindre partier. 
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olika omsorgsområden och gällande miljö, medan den tilltar när det börjar 
bli fråga om ekonomisk politik, sysselsättning samt lag och ordning. Denna 
uppdelning kan förstås som en yttring av uppdelningen av verksamheter 
och ting i ett system av homologa motsättningar, i form av exempelvis 
hög/låg, hård/mjuk, inne/ute, offentlig/privat (jfr Bourdieu 1999a). Upp-
delningen korresponderar även mot den uppdelning som finns på det poli-
tiska fältet gällande inom vilka sakområden och departement män och 
kvinnor befinner sig på (jfr Wängnerud 1998). 

Tabell 9. ‘Vet ej’-svar till olika sakområden efter kön (%). 

Bra politik - traditionella riksdagspartier 

 Vet ej, efter kön 

 Män Kvinnor  Differens 

Barnomsorg 33 36  -3 

Äldreomsorg 27 31  -4 

Miljö 17 23  -6 

Hälso- och sjukvård 25 31  -6 

Social trygghet 17 24  -7 

Jämställdhet 24 31  -7 

Skol- och utbildningsfrågor 28 36  -8 

Etik och moral 35 48  -13 

Glesbygden 33 47  -14 

Skatter 20 35  -15 

Sveriges ekonomi 22 39  -17 

Sysselsättning 26 44  -18 

Lag och ordning 26 46  -20 

Energi och kärnkraft 27 47  -20 

Företagens villkor 28 49  -21 

 Källa: Val 2002 

Tabell 27 (appendix s. 239) redovisar svarsfördelningar från en fråga som 
efterfrågar vilken partitillhörighet ett antal politiker har med fokus på hur 
stor andel som angivit korrekt partitillhörighet och hur stor del som angivit 
att de ej vet. Förutom att samma mönster som tidigare träder fram finns 
även möjlighet att jämföra lågutbildade med högutbildade och därmed hur 
könsskillnader förhåller sig till skillnader i utbildning. För både män och 
kvinnor gäller att med högre utbildningsnivå är det en större andel som 
anger rätt svar och samtidigt en lägre andel som anger att de ej vet. Av 
större intresse är däremot att se vad som händer med könsskillnader vid 
olika utbildningsnivåer. Skillnader i andel ‘vet ej’-svar kvarstår förvisso 
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men minskar, det vill säga könskillnader minskar med ökad utbildning.67 
För de som angivit korrekt svar framträder ett liknande mönster gällande 
åtta av politikerna (medan skillnaden är konstant för en och ökar för en). 

Tabell 28 (appendix s. 240) redovisar istället för utbildningsnivå arbeta-
re och högre tjänstemän (inklusive storföretagare). Till att börja med kan 
det konstateras att även kunskap om politikers partitillhörighet – oavsett 
kön – ökar med högre klasstillhörighet. Gruppen av storföretagare och 
högre tjänstemän svarar i högre grad rätt och i lägre grad att de ej vet för 
samtliga politiker jämfört med arbetarna. Över klass framträder däremot 
inte samma mönster för skillnaderna mellan män och kvinnor som gällan-
de utbildningsnivå. För hälften av politikerna ökar istället skillnaderna 
mellan män och kvinnor för både korrekt svar och för ‘vet ej’. 

Mycket pekar på att det finns en skillnad gällande politisk kompetens 
män och kvinnor emellan där män uppvisar ett högre mått än kvinnor. 
Storleken på skillnaden beror till viss del på kapitalmängd och kapital-
sammansättning, eller med andra ord på position i det sociala rummet. 
Även om en viss skillnad kvarstår minskar skillnaden mellan könen uppåt 
och åt vänster i det sociala rummet, det vill säga mot grupper som har 
rikliga mängder kulturellt kapital. Att samma tendens däremot inte fram-
träder gällande klasskillnader tyder på att samma eller lika starka tenden-
ser inte finns upp mot höger i det sociala rummet. Den klassindelning som 
här brukats gör det svårt att närmare studera hur könsskillnaderna föränd-
ras beroende kapitalsammansättning. 

Hur könsskillnaderna gällande andel som svarar ‘vet ej’ varierar efter 
politiskt ämnesområde antyder att en del av skillnaden kan förklaras av en 
specifik historisk arbetsuppdelning mellan könen där politik (och det of-
fentliga) tillkom män medan det privata tillkom kvinnor. Skillnaderna blir 
som påpekats mindre när det handlar om områden som tidigare tillkom det 
privata (som exempelvis vård och omsorg). Likt andra ting och verksamhe-
ter ingår med andra ord politik i sin helhet, samt olika ämnesområden 
inom politik, i ett bekönat kosmos som manifesterar sig både i objektiva 
strukturer synbara genom statistiska fördelningar och i förkroppsligande 
seende- och indelningsprinciper som inte bara verkar på det politiska fältet 
utan även i det sociala rummet i stort. Politik i sig och olika politiska verk-
samhets- eller ämnesområden är likt andra verksamheter inplacerat i ett 
system av homologa – och förkroppsligade – motsättningar som exempel-

 
67 För svaren angående vissa av politikerna är det dock frågan om försumbar för-
ändring men det är fortfarande ett mönster som går genom samtliga. 



84 I JAN-MAGNUS ENELO   Klass, åsikt och partisympati  
 

                                                     

vis hög/låg, hård/mjuk, inne/ute, offentlig/privat, uppdelningar som alla till 
viss del är homologa med en social könsuppdelning. 

POLITISK ÅSIKT OCH KULTURELLT KAPITAL. En stor del av de 
strukturer gällande politisk kompetens som pekats på ovan är sådana som 
studier där ’vet ej’-svaren inte analyseras eller tas hänsyn till riskerar att 
missa. Det vill säga att strukturer gällande politiskt deltagande och den 
ojämlikhet inför politik som tidigare forskning pekat på förmodligen är 
större än vad som antytts. Ytterligare ett steg tillbaka kan det konstateras 
att respondenter för vilka uppgift om utbildningsnivå eller klasstillhörighet 
ej föreligger svarar ‘vet ej’ i högre grad än övriga. Än mer betungande är 
att studier av bortfall pekat på att grupper som oftare svarar ‘vet ej’ även 
oftare än andra väljer att inte svara alls medan mer kapitalstarka grupper 
är överrepresenterade (jfr Mirza 2003). Det antyder att egenskapen att ha 
en åsikt inte bara är konditionerad gällande att inte svara ‘vet ej’ utan även 
att över huvud taget lämna in en enkät. De som anger ett svar är med 
andra ord en två gånger selekterad grupp.68 

Politisk kompetens kan förstås som förmågan att besvara politiska frå-
gor med hjälp av explicita politiska principer, vilket aktualiserar två saker. 
För det första att kunna konstituera frågan som en politisk fråga och för 
det andra att kunna pålägga explicita principer på den och återföra den till 
det politiska fältet (jfr Bourdieu 1997b:267). I att en fråga konstitueras 
som politisk ligger att den förs in i en helhetssyn med ambition att utgöra 
en systematisk syn på delar av den sociala världen. Att kunna göra det 
kräver att frågan eller sakområdet har politiserats för personen ifråga.69 
Det andra villkoret följer delvis med det första villkoret men implicerar att 
personen även klarar av att återföra olika möjliga svarsalternativ till de 
regioner av det politiska fältet de har sin upprinnelse i. 

Att politisk kompetens följer kapitalmängd, och då framför allt kultu-
rellt kapital, svarar dock ej på varför kapital implicerar politisk kompetens. 
Den indikator på kulturellt kapital som använts här – det vill säga högsta 
utbildningsnivå – kan inte ensam förklara skillnaden gällande politisk 
kompetens. Det handlar inte bara om de kunskaper och färdigheter en 
utbildning ger utan även om dispositioner. Tillsammans med position i det 
sociala rummet kommer även förväntningar som är en del av positionen 

 
68 Kvinnor ingår däremot i undersökningar i högre grad än män, frågan är dock hur 
det ser ut om kön bryts upp efter region i det sociala rummet. 
69 En studie av vilka frågor arbetarrörelsen i allmänhet och fackföreningsrörelsen i 
synnerhet lyft upp som viktiga under 1900-talet, skulle säkerligen kunna spåras i 
vilka frågor arbetare som grupp kunnat konstituera som politiska. 
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och den synpunkt som görs från positionen. I det här fallet kan det röra sig 
om en känsla av att ha rätt till och förväntas ha en åsikt om politik 
(Bourdieu 1984:409).70 Det är även vad som tar individer över en intresse-
tröskel, vad som kan kallas för konsumtionsfältet för politiska åsikters 
illusio, som gör att de bryter med likgiltigheten, intresserar sig för politiska 
frågor och inte bara nöjer sig med att exempelvis lämna ‘vet ej’-svar. 

Avslutningsvis öppnar dessa strukturer upp om hur politiska åsikter 
produceras även påverkar vilka åsikter som intas? Bourdieu (1984) drar en 
gräns mellan åsikter som är att betrakta som politiska åsikter, och åsikter 
som kommer till korta, och hur de förhåller sig till politik. Han tycks utgå 
från att arbetarklassen a priori har ett intresse av att störta den rådande 
ordningen, såväl gällande socioekonomiska som sociokulturella frågor. 
Deras åsikter är därmed närmast att betrakta som falskt medvetande och 
som att de begår ett misstag genom att inte igenkänna politiska frågor 
rörande den moraliska ordningen som specifika fall av att bevara eller 
störta den etablerade ordningen. Här begår Bourdieu två misstag. För det 
första överbetonar han betydelsen av en homologi mellan det politiska 
fältet och det sociala rummet, genom att utgå från att arbetare på grund av 
sin position i det sociala rummet även bör inneha de åsikter som korre-
sponderande agenter på det politiska fältet innehar. För det andra tycks 
Bourdieu utgå från att ställningstaganden som hör den sociokulturella 
åsiktsdimensionen till ibland av nödvändighet bör kombineras med vissa 
typer av socioekonomiska ställningstaganden.71 

Här kommer jag inte gå lika långt. Samtidigt utgår jag från att sätt att 
producera åsikt kan påverka vilket åsikt som intas. Det är en distinkt skill-
nad mellan åsikter producerade av explicita och implicita principer. Givet 
att denna skillnad framför allt beror på kulturellt kapital gäller detsamma 
för politiska åsikter som för andra smakomdömen. Skillnaden mellan ex-
plicita principer och implicita principer kan förstås som ett specifikt fall av 

 
70 Det är dock inte en medveten inlärning som postuleras. Snarare handlar det om 
förväntningar som byggs upp av utbildning, vad som tas som självklarheter, de 
sammanhang position i det sociala rummet innebär (med samtal som förs under 
fikaraster, osv.), intressen som byggs upp. Det är med andra ord frågan om en 
anpassning till den position som innehas och till korresponderande synpunkt på 
den sociala världen som positionen erbjuder. 
71 Exempelvis utgår han från att sociokulturella ställningstaganden angående in-
vandrande yrkesarbetande bör innehålla specifika socioekonomiska ställningsta-
ganden för arbetarnas situation (se Bourdieu 1984:432). 
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skillnaden mellan form och funktion, stil och substans,72 mellan att betrak-
ta sociala förhållanden med distanserat förhållningssätt och att betrakta 
världen med omedelbarhet. 

Överfört till politiska åsikter gör denna distinktion inte bara skillnad för 
sättet politiska åsikter uttrycks på. Det blir också en fråga om komplexite-
ten i den förståelse som ger upphov till den politiska åsikten (Lipset 1959). 
Politiska åsikter baserade på implicita principer kommer därför i större 
grad korrespondera mot åsikter baserade på sociala förhållandens omedel-
barhet, deras face value. Motsatsen, att betrakta världen på ett distanserat 
sätt, korresponderar istället mot en större förmåga, och ett större intresse, 
av att inkludera även en förståelse av bakomliggande sociala strukturer 
som kan tänkas vara anledningen till aktuella sociala förhållanden. Att 
däremot se vad det vill säga i termer av olika åsikter blir en empirisk fråga. 
  

 
72 Bourdieu (1984:5) menar exempelvis att gällande konstsmak tenderar arbetar-
klassen att förvänta att bilder ska fylla en funktion, om så bara i form av represen-
tation. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del II   
 

Ett fält politiserat 
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Politisk förmåga stod i fokus i kapitel 4. Där framgick att politisk kompe-
tensen följer kapitalinnehavets volym i allmänhet och kulturellt kapital i 
synnerhet. För konsumtionsfältet för politiska åsikter vill det säga två sa-
ker. För det första finns det en illusio för konsumtionsfältet, en ursprunglig 
investering som bryter med likgiltigheten, ett intresse som får individer att 
intressera sig nog att positionera sig på konsumtionsfältet. Att dela denna 
illusio kommer även med vissa kostnader i och med att det korresponderar 
mot kapitalinnehav. För det andra är det inte bara åsikter som positionerar 
individer på konsumtionsfältets rum av ställningstaganden. Även sättet 
som åsikter intas, produceras eller konsumeras på är i sig positionerande. 
Här är det exempelvis fråga om hur explicita de principer som brukas vid 
intagande av åsikter är. Framöver kommer istället innehållet att stå i fokus, 
vilka åsikter och värderingar som innehas eller intas. 

I kapitel 5 presenteras en korrespondensanalys över politiska åsikter. 
Där ges även en överblick över hur korrespondensanalysen förhåller sig till 
den idéskiss över konsumtionsfältet som gavs i kapitel 2 (s. 67) samt en 
disposition för resten av del II. Med hjälp av tidigare forskning identifiera-
des inledningsvis två grundläggande åsiktsdimensioner. Dels en socioeko-
nomisk åsiktsdimension med fokus på ekonomisk jämlikhet och dels en 
sociokulturell åsiktsdimension som rör till vilken grad man anser att indi-
vider bör ha rätt att själva välja hur de för sina liv. Det är i relation till 
dessa två åsiktsdimensioner som konsumtionsfältet för politiska åsikter 
kommer att studeras. 

Som konstaterats är det utifrån tidigare forskning oproblematiskt att 
utgå från att den socioekonomiska åsiktsdimensionen har en höger- och en 
vänsterpol. Faktum är att höger och vänster till stor del kommit att be-
tecknas med hjälp av åsikter och politik hemmahörande längst den socio-
ekonomiska åsiktsdimensionen.73 För den sociokulturella åsiktsdimensio-
nen framgår det inte lika självklart att något skulle utgöra en höger- re-
spektive en vänsterpol och framför allt inte för både produktionsfältet och 
konsumtionsfältet. Istället har argumenten till stor del rört att sociokultu-
rellt liberal politik och korresponderande åsikter ofta har förts fram av 
vänsterinriktade partier. Sådana argument gör det dock inte möjligt att dra 
slutsatser om huruvida åsiktsdimensionen har en höger- och en vänsterpol 
även på konsumtionsfältet.74 

 
73 Den socioekonomiska åsiktsdimensionens betydelse för uppdelningen i höger och 
vänster präglar såväl produktions- som konsumtionsfältet för politiska åsikter. 
74 Istället har exempelvis både Inglehart och Svallfors påpekat att framförande av 
sociokulturellt liberala åsikter riskerar att avskräcka delar av vänsters traditionella 
sympatisörer. 
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Att beteckna något, vare sig det gäller politik eller åsikter, för höger re-
spektive vänster, är en långtifrån självklar handling. Och det blir än mer 
komplicerat när produktions- och konsumtionsfält betraktas som åtskilda. 
Vad vill egentligen höger och vänster säga? Det går inte att säga att någon 
viss fråga i sig skulle vara höger eller vänster. Snarare rör det sig övergri-
pande om relationella begrepp vars betydelse inte ligger i specifika åsikter 
utan snarare i relationen höger och vänster emellan. Det är något som vari-
erat över tid.75 Därför är här en relativt pragmatisk definition nödvändig. 
Ett alternativ vore att utgå från politiska partier och den politik eller de 
åsikter de för fram. Det skulle dock innebära att utgå från produktionsfäl-
tet och postulera att den betydelse höger och vänster har där också gäller 
konsumtionsfältet. Då betraktas konsumtionsfältet som determinerat av 
produktionsfältet, som utan autonomi. Ett annat alternativ vore att utgå 
från självskattning, det vill säga att reducera frågan till konsumtionsfältets 
individer och deras förståelse av vad som utgör höger och vänster. Det 
framstår dock som problematiskt då det är rimligt att anta att denna för-
ståelse är en av de saker som positionerar individer på konsumtionsfältet, 
och i förlängningen skulle kunna vara relaterat till position i det sociala 
rummet. 

Här kommer istället en mellanväg att intas. Det är övergripande de poli-
tiska partierna som kommer att definiera vad som är att beteckna som 
höger och vänster, men i form av individers partisympatier. Det betyder 
inte att det är partiernas politik som primärt avgör vad som är att betrakta 
som höger respektive vänster, utan individernas åsikter tagna i relation till 
partisympatier. Det vill säga att med vänsteråsikter kommer övergripande 
menas åsikter individer innehar som röstar till vänster. 

SOCIOKULTURELLA NYANSER. Tidigare forsknings förståelse av vilka 
frågor som präglar den sociokulturella åsiktsdimensionen och hur dess 
poler förhåller sig till höger och vänster visar på både oenighet och otyd-
lighet. Därför finns anledning att närmare studera hur den beskrivits. 
Framför allt finns det en begreppslig bredd i åsiktsdimensionen som inte 
alltid matchats av de empiriska indikatorer som brukats. I Lipsets (1959) 
artikel lyfts xenofobi fram som ett drag i den av auktoritarism som prägla-
de arbetarklassen. Men de indikatorer som används inkluderar inte xeno-
fobi. På samma sätt inkluderar inte heller Kohn (1977:79) frågor som rör 
xenofobi i sitt mått över auktoritärt konservativa åsikter. Det hindrar ho-

 
75 Det vill säga att betydelsen av begreppen vid ett visst tillfälle är beroende av såväl 
produktions- som konsumtionsfältets struktur samt historia. 
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nom dock inte från att, utan stöd i sin empiri, dra slutsatser även angående 
inställning till andras religion och etnicitet (se Kohn 1977:201). 

Denna tendens fortsätter sedan igenom större delen av de studier som 
tar upp en sociokulturell åsiktsdimension.76 De attitydindikatorer Svallfors 
(2004:165-6) använder sig av betonar främst moral och inte kultur i en 
mer nationalistiskt betydelse. Att arbetare kan appelleras av xenofobiska 
partier förstås som en konsekvens av rigiditet i moralfrågor och en avsmak 
gentemot vänsterpartiers ställningstaganden, och primärt alltså inte som 
beroende på xenofobiska åsikter. På samma sätt innehåller Ingleharts indi-
katorer på materialism och postmaterialism inte frågor som direkt berör 
xenofobi, varken i den större versionen utgående från 12 indikatorer eller i 
den utgående från fyra (Inglehart 1990:74-5, 1997:109-30, 389). Trots det 
konstateras att uppkomsten av xenofobiska organisationer i Västeuropa 
är en reaktion mot postmateriella värderingars utbredning (Inglehart 
1990:12; se även Inglehart & Welzel 2005:142, 297), att postmateriella 
värderingar inkluderar att betrakta andra kulturer som exotiska och stimu-
lerande (Inglehart 1997:43) och att det är till nya xenofobiska partier ma-
terialister tenderar att röra sig (Inglehart 1997:237) utan stöd av empiri.77 
Andra studier som tar upp indikatorer på exempelvis xenofobi (se under 
tidigare forskning) tenderar att inkludera dem under en allmän sociokultu-
rell konservatism utan att studera hur dessa indikatorer empiriskt förhåller 
sig till indikatorer på en mer rigid moral.78 Det går med andra ord att tala 
om två olika åsiktsområden eller aspekter som båda enligt tidigare forsk-
ning ryms under den sociokulturella åsiktsdimensionen. För det första en 

 
76 Se exempelvis Evans et al. (1996), Houtman (2001, 2003), Houtman et al. 
(2008), Knutsen (1995), Knutsen och Scarbrough (1995), Lipzits (1965), Pedersen 
(1996) Pennings (2002). Oesch (2008) och Jansen et al. (2011) söker identifiera en 
sociokulturell dimension genom partival och undgår därför även de att fånga upp 
en sådan distinktion. Samma ambivalens präglar även studier av de partier som 
tänks representera sociokulturell konservatism, se exempelvis Betz (1990; 1993), 
Ignazi (2003) och Kitschelt (1997). 
77 Faktum är att i de tre större verk av Inglehart som hänvisas till här är det när-
maste man kommer empiriskt stöd att det finns en korrelation mellan hans index 
över postmaterialism och en fråga om huruvida man inte vill ha utlänningar, till-
sammans med homosexuella och individer med AIDS, som grannar (Inglehart & 
Welzel 2005:55). 
78 Houtman et al. (2008) lyckas här med konststycket att inkludera både indikato-
rer på xenofobi och moral i sina mått över auktoritära värderingar, men i stort sätt 
aldrig samtidigt: Kapitel två utgår först från indikatorer på moral (Houtman et al. 
2008:20) för att sedan i en ny analys utgå från kultur (2008:30), kapitel tre 
(2008:41) och sex (2008:95) återgår till enbart moral. I ett annat verk (Houtman 
2003:32, 126-7) inkluderas däremot enbart indikatorer på moral. 
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kulturaspekt som tar upp frågor om en nationell kultur, om en sådan bör 
bevaras och vad den hotas av. För det andra en moralaspekt som istället 
tar upp en traditionell moral och huruvida en sådan bör bevaras och vad 
som hotar. Hur dessa två aspekter förhåller sig till varandra (och till klass 
samt partisympati) har ej studerats av tidigare forskning. 

Lipset och Rokkan (1967) lyfte fram en skiljelinje baserad på religion 
och religiösa motsättningar. De studier som skiljer ut en religiös åsiktsdi-
mension från en som kan betraktas som sociokulturell tenderar däremot 
inte att operationalisera den sociokulturella åsiktsdimensionen på ett så-
dant sätt att den skiljer ut moralaspekter från kulturaspekter (se 
exempelvis Knutsen 1995). I en studie av politiska partiers positioner, ut-
gående från partiprogram, betonar Elff (2007, 2009) vikten av att hålla 
isär en libertariansk/auktoritär åsiktsdimension från en som skiljer ut tradi-
tionell moral från mer modern moral. När det kommer till väljarna utgår 
han dock enbart från kyrkobesök och yrke. De Koster och Van der Waal 
(2007) pekar på vikten att separera auktoritära värderingar från moraltra-
ditionalism. För att ringa in moraltraditionalism studerar de inställning 
angående könsrelationer, homosexualitet, familjen och reproduktion, me-
dan auktoritära värderingar främst rör åsikter om starka och svaga männi-
skor. De relaterar inte denna distinktion till individers övriga egenskaper. 
Napier och Jost (2008) delar upp auktoritär personlighet i fyra olika faset-
ter: konventionalism, moralabsolutism, cynism samt underkastelse gent-
emot auktoritet. När de sedan studerar hur dessa förhåller sig till fördomar 
angående etnicitet finner de att samtliga är korrelerade med fördomar, men 
att det enbart handlar om en svag korrelation för moralabsolutism.79 

Förutom av Svallfors (2004, 2005) har förekomsten av en sociokulturell 
åsiktsdimension i Sverige studerats av Berglund och Oskarson (2010) samt 
Loxbo (2011). Bägge dessa studier finner en sammanhängande åsiktsdi-
mension som inkluderar såväl moral- som kulturaspekter. Berglund och 
Oskarson skiljer via faktoranalys inkluderande 14 frågor ut en socioeko-
nomisk och en sociokulturell åsiktsdimension.80 Eftersom deras syfte var 

 
79 Laythe et al. (2001; 2002) skiljer mellan auktoritarism och (kristen) fundamenta-
lism och påvisar att fundamentalism påverkan på rasism framför allt beror på auk-
toritarism. De förstås dock fundamentalism i relation till den kristna trons innehåll 
vilket grumlar deras teoretiska distinktioner, fundamentalism blir snarare enbart en 
potentiell beståndsdel i en allmän auktoritarism. De studerar heller inte klass eller 
partisympatier. Tillsammans med liknande studier (se exempelvis Hunsberger & 
Jackson 2005; Mavor et al. 2011) aktualiserar de dock vikten av separera moral- 
från kulturaspekter 
80 Vad Berglund och Oskarson benämner för en ideologisk vänster-högerdimension 
samt en ideologisk auktoritär-libertariansk dimension. 
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att just studera dessa två åsiktsdimensioner har de dock tagit steg för att 
enbart urskilja två faktorer.81 Loxbo (2011) använder sig av nio frågor 
inkluderande indikatorer på såväl åsiktsdimensionens moral- som kultur-
aspekter och finner att de indikerar en och samma åsiktsdimension.82 Från 
en annan ingång urskiljer Oscarsson och Holmberg (2008:143-4) nio 
åsiktsdimensioner där en går att föra till den sociokulturella åsiktsdimen-
sionens moralaspekter (benämnd moralliberal-moralkonservativ) och en till 
dess kulturaspekter (benämnd generös-restriktiv flyktingpolitik). De kon-
staterar tvärt emot tidigare två nämnda studier att dessa åsiktsdimensioner 
inte är starkt korrelerade. 

Sammantaget framgår att den sociokulturella åsiktsdimensionen tycks 
bära på två olika aspekter, eller spänna över två olika områden. För det 
första handlar det om moral. Övergripande framkommer här skillnader 
gällande tillåtande eller restriktiv attityd gentemot avvikande beteenden. På 
ena sidan hamnar åsikter som slår vakt om en traditionell moral och öns-
kar en tillbakagång snarare än en uppluckring. På andra sidan finns mer 
förändringsbenägna åsikter, där frihet att avvika tycks vara den ledande 
principen. Här kommer jag fortsättningsvis använda mig av begreppen 
moralkonservativ och moralliberal för att designera just dessa sociokultu-
rella tendenser. För det andra handlar det om kultur, och då kultur som i 
tanken om en nationell kultur. Flera av de studier som har diskuterats lyf-
ter fram invandring som en vattendelare för den nya åsiktsdimensionen, 
och pekar även på uppkomsten av xenofobiska partier. Här är det inte en 
traditionell moral utan istället nationen och tanken om en nationell kultur 
som slås vakt om. Jag kommer fortsättningsvis använda mig av begreppet 
kulturkonservativ för att designera åsikter som på ett sådant sätt slår vakt 
om tanken om en nationell kultur som hotas av invandring. Gentemot det 
kommer begreppet kulturliberal användas för att beteckna motsatsen, det 
vill säga att inte anse att invandring hotar på ett sådant sätt. 

Utifrån tidigare forskning är det oklart huruvida dessa moral- och kul-
turaspekter empiriskt sammanfaller. Slutsatser har istället dragits gällande 
båda dessa motsättningar trots att enbart indikatorer på den ena har stude-
rats. På samma sätt har relationen mellan den sociokulturella åsiktsdimen-

 
81 Dels har variabler som motverkat detta syfte har exkluderats och dels har en 
faktor med eigenvärde högre än 1 exkluderats. De exkluderade variablerna 
(Berglund & Oskarson 2010:186) borde dock ej påverka om en sammanhängande 
sociokulturell åsiktsdimension framträder eller om åsiktsdimensionen delas upp i 
två. 
82 En sammanslagning av frågorna till ett index resulterar även i Cronbach’s alpha 
på 0,83 (Loxbo 2011:169). 
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sionens poler och politiska partier grumlats av att moral och kultur inte 
separerats. Tanken är att fortsättningsvis studera inte bara relationen mel-
lan den socioekonomiska och den sociokulturella åsiktsdimensionen. Inom 
ramen för den sociokulturella åsiktsdimensionen kommer det även hållas 
öppet för att moralfrågor och kulturfrågor inte nödvändigtvis behöver följa 
samma mönster, varken i termer av åsikter, partisympatier eller kapitalin-
nehav. 
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5. Fältets åsikter 
Utifrån diskussionen av tidigare forskning framgick att en enkel undersök-
ning om sambandet mellan klass och partival, oavsett hur många bak-
grundsvariabler som kontrolleras för, skulle ge en ganska blek bild av både 
det åsiktsklimat som råder och de faktorer som strukturerar detta klimat. 
Detsamma gäller analyser som behandlar enskilda åsikter och hur de rela-
teras till partival och bakgrund. Det är, som Lipset och Rokkan (1967:2-3) 
påpekar, relativt sällan som väljare vid politiska val ställs inför enskilda 
åsikter utan det tenderar istället att vara konstellationer av åsikter, gemen-
samma sätt att förstå flera frågor eller att uppfatta delar av den sociala 
världen på som de ställs inför. För att få ett grepp om vilka påtagliga 
åsiktskonstellationer som existerar, och hur dessa åsiktskonstellationer 
förhåller sig till såväl olika grupper med olika typer och mängder av resur-
ser, samt till partival, krävs ett bredare angreppssätt. 

I denna studie kommer utbudet av politiska åsikter som nämnts förstås 
som utgörande ett fält, i form av produktionsfältet för politiska åsikter. 
Korresponderande mot detta, och utgörande studieobjekt, finns konsum-
tionsfältet för politiska åsikter. Som påpekats i kapitel 3 identifieras rele-
vanta åsiktsområden att studera genom tidigare forskning och med influens 
från den politiska skiljelinjemodellen (kapitel 2) i form av åsiktsmotsätt-
ningar. Först identifierades två åsiktsdimensioner. Den ena åsiktsdimensio-
nen rör omfördelning av ekonomiska resurser och vad som bör skötas i 
privat kontra offentlig regi. Åsikter rörande dessa frågor sammanfaller 
enligt tidigare forskning till en sammanhängande socioekonomisk åsikts-
dimension. 

Den andra åsiktsdimensionen rör istället till vilken grad man anser att 
andra har rätt att föra sina liv som de vill. Enligt tidigare forskning borde 
sådana frågor tillsammans bilda en sammanhängande sociokulturell 
åsiktsdimension. Jag har dock identifierat två olika åsiktsområden eller 
aspekter inom denna åsiktsdimension, i form av konservatism eller libera-
lism gällande moralfrågor samt konservatism eller liberalism gällande kul-
turfrågor. Dessa två områden har av tidigare forskning på ett ofta oreflek-
terat sätt sammanförts till en åsiktsdimension. Det kvarstår dock att se om 
indikatorer för åsiktsmotsättningarna inom dessa två områden sammanfal-
ler till en sammanhängande sociokulturell åsiktsdimension. 

I ett första steg kommer därför olika typer av åsikter att ställas mot var-
andra med hjälp av multipel korrespondensanalys.83 Detta för att se hur 
åsikterna förhåller sig till varandra: Vilka åsikter sammanfaller ofta och 

 
83 Se kapitel 3. 
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vilka åsikter står långt ifrån varandra? Resultatet blir så att säga ett rum av 
åsikter där distansen uttrycker åsikternas tendens att sammanfalla. Här 
kommer ett antal olika åsikter att inkluderas för att relevanta åsiktsdimen-
sioner ska blottläggas. Det handlar dels om ett spektrum av åsikter som 
teoretiskt sett kan placeras in bland traditionella åsikter om fördelning och 
omfördelning av resurser, dels om åsikter som löper från mer moralkon-
servativa respektive kulturkonservativa åsikter till mer förändringsbenägna 
moralliberala respektive kulturliberala åsikter. Sammantaget vill det säga 
åsikter som kan tänkas fånga upp en socioekonomisk och en sociokulturell 
åsiktsdimension, med den sociokulturella åsiktsdimensionens bägge identi-
fierade aspekter. På så sätt är det möjligt att studera: huruvida en sociokul-
turell och en socioekonomisk åsiktsdimension framträder som avgränsade 
åsiktsdimensioner; vad dessa åsiktsdimensioners poler består av för typ av 
åsikter; hur dessa två åsiktsdimensioner förhåller sig till varandra; om 
andra relevanta åsiktsdimensioner framträder. 

Både Svallfors och Inglehart menar som nämnts att de två åsiktsdimen-
sionerna har en höger- och en vänstersida. Båda menar även att det finns 
en viss komplexitet i hur dessa två olika vänsterpositioner förhåller sig till 
varandra. Svallfors menar att arbetare röstar vänster trots vänsterinriktade 
partiers ställningstaganden gällande moral, vilka mer appellerar till tjäns-
temän. På ett liknande sätt skriver Inglehart att det finns en skillnad mellan 
vänstersympatisörer med materialistiska värderingar och postmaterialistis-
ka värderingar. Även bland högersympatisörer nämns en skillnad där nya 
högerpartier appellerar till väljare som vänsterinriktade partier förlorar på 
grund av inriktning mot nya väljare. För att undersöka vilka olika kombi-
nationer av åsikter som olika partier appellerar till kommer därför parti-
sympatiers positioner på konsumtionsfältet att studeras. På så sätt blir 
partierna karaktäriserade av sina väljare och deras politiska åsikter snarare 
än av den politik partierna faktiskt för. 

Korrespondensanalysens moln av individer (eller sociala positioner) 
kommer även att undersökas genom indikatorer på kapitalmängd och ka-
pitalsammansättning, klassfraktion, ålder och könstillhörighet. Tanken är 
att genom att undersöka individernas bakgrund söka finna fördelnings-
principer som kan förklara deras position på konsumtionsfältet. Dessa 
fördelningsprinciper kommer sedan att ställas mot det sociala rummets 
fördelningsprinciper eller dimensioner. 



Går vi tillbaka till den idéskiss av konsumtionsfältet för politiska åsikter 
som presenterades i kapitel 3 (Figur 2, s. 67) kan de olika typer av variab-
ler som här kommer att studeras relateras till denna figur: 

(a) Rum av sociala p

Habitus 

ositioner
(supplementära variabler) 

 

(b) Rum av åsikter
(aktiva variabler)

(c) Rum av partisympatier 
(supplementära variabler) 

 

Figur 3. Korrespondensanalys relaterad till konsumtionsfältet. 

Den multipla korrespondensanalysen byggs upp med hjälp av indikatorer 
på åsikter som aktiva variabler. Det vill säga att det är (b) rummet av åsik-
ter som i första hand ger upphov till de skillnader som framträder. Det är 
även detta rum som först studeras. Detta görs först genom analys av hur 
åsikter är utspridda över korrespondensanalysens axlar i kapitel 5. I kapitel 
6 presenteras resultatet av en euklidisk klassifikation. Efter det studeras (a) 
rummet av sociala positioner (kapitel 7). Detta sker med hjälp av supple-
mentära variabler, det vill säga variabler som projiceras in i det rum som 
byggts upp med hjälp av de aktiva variablerna. Här är det framför allt 
indikatorer på ekonomiskt och kulturellt kapital, klass, kön och ålder som 
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är av intresse. I kapitel 8 studeras slutligen (c) rummet av partisympatier 
åsikter genom att partisympatier projiceras in i rummet av åsikter. Här 
analyseras hur partisympatier förhåller sig till både konsumtionsfältets rum 
av åsikter och hur partierna förhåller sig till varandra när de karaktäriseras 
av sina sympatisörers åsikter. 

Resultatet av denna korrespondensanalys ska inte förstås som en karta 
över opinionsförhållanden som finns i Sverige och absolut inte som en 
karta över styrkeförhållanden mellan grupper eller individer som föresprå-
kar de olika åsikterna. Denna karta tar på intet sätt hänsyn till vad det 
ligger för övertygelse bakom respondenternas angivna svarsalternativ. Det 
kan spänna från att respondenten ställs inför frågan för första gången – en 
fråga som respondenten kanske annars aldrig skulle ställa sig själv – till att 
respondenten är mobiliserad i en rörelse som driver åsikten i fråga. Det 
finns som tidigare poängterats inget som säger att ett svarsalternativ som 
många (oavsett om det är fler än 50 procent) angivit ska ses som en allmän 
opinion (jfr Bishop 2005; Bourdieu 1997b; Herbst 1998). Att ett sådant 
förhållande existerar säger ingenting om hur många av respondenterna 
som anser att det är en viktig fråga, om det exempelvis är en fråga som är 
med och avgör vilket parti de tänker rösta på (Campbell et al. 1960:169).84 

Multipel korrespondensanalys används på ett liknande sätt i Chiche et 
al. (2000) och Harrits et al. (2009). De senare studerar Aalborg, Danmark 
medan de förra studerar Frankrike. För att skapa de franska väljarnas poli-
tiska rum har Chiche et al. (2000) använt sig av 20 frågor indelade under 
sex olika rubriker: etnocentrism, auktoritarism, social (angående strejker, 
fackföreningar och offentlig sektor), ekonomi, politik (rörande om den 
franska demokratin fungerar väl och hur mycket politiker anses lyssna på 
människor) och överstatlighet (rörande främst EU). Frågorna tillåter inte 
några neutrala svarsalternativ och ej svar har satts om en passiv modalitet 
(det vill säga att dessa modaliteter ej bidrar till konstruktionen av rummet). 
De tolkar de tre första axlar, vilka svarar mot tre olika dimensioner. Den 
första axeln ställer individer med en öppen attityd till såväl överstatlighet 
och invandring mot motsatsen. Den andra axeln representerar en klassisk 
uppdelning mellan höger och vänster (med fokus på rubrikerna social och 
ekonomi). Den tredje axeln ställer positivt inställda till ekonomiskt libera-
lism mot en mindre positiv inställning till ekonomisk liberalism och en mer 
välvillig inställning till strejker. 

 
84 Här kan exempelvis nämnas att gällande vad de anser vara en viktig fråga för 
partival anger 0,3 procent av svarande vårdnadsbidrag, 2,5 procent flyktingfrågor 
(uppdelad i tre olika svar) medan 22,3 procent anger sysselsättning och arbetslöshet 
(vilket enbart är ett av många svar på området) som första fråga. 
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I studien av Aalborg byggs rummet av politiska attityder upp av 15 frå-
gor. Fem av frågorna rör ekonomi och välfärd, fyra behandlar social tillit, 
politisk effektivitet och självbestämmande (empowerment), tre tar upp 
auktoritarism, två rör nationalism och postnationalism och en behandlar 
slutligen miljö (eller hälsa). Till skillnad från den tidigare studien finns för 
varje fråga neutrala svarsalternativ vilka ingår som aktiva modaliteter i 
analysen. I artikeln analyseras två axlar: den första och den tredje. Den 
första axeln rör vad de kallar för ny politik,85 vad som här benämns för 
sociokulturell, medan den tredje axeln rör gammal politik, det vill främst 
säga fördelning och omfördelning av ekonomiska resurser.86 

För att relevanta åsiktsdimensioner ska framträda måste de variabler 
som används kunna fånga upp dem, det vill säga att variablerna tillsam-
mans måste ha en tillräcklig spännvidd. En fördel med att använda multi-
pel korrespondensanalys är möjligheten att inkludera många variabler 
inkluderas, en fördel som dock går förlorad om inte urvalet av variabler är 
tillräckligt diversifierat. 

Till grund för avhandlingens korrespondensanalys ligger Svensk valun-
dersökning 2006 (se appendix för en beskrivning av materialet). För att 
konstruera konsumtionsfältets rum av åsikter har 16 variabler valts ut 

 
85 Ny politik byggs upp av variabler som: huruvida man anser att jobb i primärt 
bör gå till danskar före invandrare; om det finns många personer man litar på; om 
kvinnors karriärer går ut över barnen; om det finns många som inte vill arbeta; om 
u-landsbidrag är för låga. 
86 Andra studier som analyserar åsiktsdimensioner som påminner om den socio-
ekonomiska och den sociokulturella i Sverige använder sig av bivariata förhållan-
den (Svallfors 2004), konstruerade index (Loxbo 2011) och faktoranalys (Berglund 
& Oskarson 2010). Holmberg och Oscarsson (2004:116) har genom faktoranalys 
sökt blottlägga åsiktsdimensioner. De identifierar fem olika dimensioner: en xeno-
fobisk-kosmopolitisk, en klassisk höger-vänsterdimension, en som de döpt till 
”kvinnligt manligt” (där åsikternas innehavare är uppdelade efter kön, frågorna rör 
jämställdhet, djurrätt, pornografiförbud och sextimmars arbetsdag) och slutligen en 
autonomi-delegeringsdimension (rörande utrikes- och säkerhetspolitik samt med-
lemskap i olika transnationella sammanslutningar). Dimensionerna relateras sedan 
till riksdagspartier men inte till åsiktsinnehavarnas sociala karaktäristika (förutom i 
den dimension som relateras till manligt och kvinnligt). I en senare studie – där nio 
dimensioner identifieras - delas även höger-vänsterdimensionen upp i två dimensio-
ner, en rörande offentligt kontra privat och en välfärdsstatsdimension (Oscarsson 
& Holmberg 2008:143-4). Övriga dimensioner rör miljö, moralliberal-
moralkonservativ, flyktingpolitik, EU-medlemskap, globalisering, jämställdhet och 
en som utifrån Inglehart ställer postmaterialister mot materialister. De olika dimen-
sionerna är här konstruerade med statistiska redskap som hjälp men inte baserat på 
en analys på samma sätt som den tidigare studien. Även här relateras dimensioner-
na till partival men inte till sociala skiljelinjer eller resurser. 
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(Tabell 10).87 Fyra av variablerna rör klassiska frågor angående fördelning 
av resurser och relationen mellan stat och marknad. Den första av dessa 
rör ett förslag om att minska den offentliga sektorn, den andra att minska 
de sociala bidragen, den tredje om att sänka skatter och den fjärde om att 
privatisera statliga företag. Samtliga dessa fyra frågor kan placeras in längs 
en klassisk socioekonomisk uppdelning mellan vänster och höger gällande 
vad som ska skötas av det offentliga och vad som ska skötas av markna-
den. Ytterligare två variabler anknyter till denna problematik men även till 
en vidare idé om vikten av valfrihet: mer privat sjukvård och att satsa mer 
på friskolor. Resterande frågor är mer sociokulturellt inriktade. Två frågor 
behandlar olika fasetter av invandring och integration: dels förslag om att 
införa språktest och dels förslag om att ta emot färre flyktingar. Till dessa 
två kan även att slå vakt om svenska värden läggas. Tillsammans är dessa 
tre frågor tänkta att kunna fånga upp kulturliberala och kulturkonservati-
va åsiktsströmningar. För moralkonservativa kontra mer moralliberala 
åsikter har begränsning av rätten till fri abort, hårdare straff för brott och 
om att tillåta homosexuella att adoptera inkluderats. Två områden som 
Inglehart pekar ut som tillhörande den nya postmoderna åsiktsdimensio-
nen inom politik är miljöpolitik samt religion. Därför har en fråga om att 
satsa på ett mer miljövänligt samhälle och en fråga om större roll för krist-
na värden inkluderats. Slutligen har två ytterligare frågor inkluderats för 
att fånga upp åsikter om feminism och könsroller, dels om man bör sträva 
efter en omfördelning av makt från män till kvinnor och dels om att införa 
vårdnadsbidrag (ett förslag som förvisso formuleringsmässigt är könsneut-

 
87 Variablerna är även utvalda utifrån tanken om att de bör ha bäring på det svens-
ka konsumtionsfältet för politiska åsikter genom att de figurerar, i en eller annan 
form, på produktionsfältet för politiska åsikter och på det politiska fältet. Ett alter-
nativ vore att söka datamaterial där det är möjligt att utgå ifrån exempelvis de mått 
Evans et al. (1996) föreslår. Ett sådant tillvägagångssätt skulle dock dels rikta in sig 
på mer allmänna värderingar och dels öka risken att en artefakt utan bäring på 
existens skapas (se kapitel 4). Ytterligare ett alternativ vore att likt Harrits et al. 
(2009) inkludera åsiktsindikatorer som må vara relevanta för individer men som 
inte har bäring på det politiska fältet, som huruvida man bör ingripa om man miss-
tänker att grannen slår sin fru, tillit till andra individer, och om det ibland kan vara 
nödvändigt att slå barn. Här finns dock en risk att skillnader skapas som inte är 
politiskt relevanta även om de må vara relevanta ur ett klassperspektiv (på samma 
sätt är det möjligt att ett intresse för jazz eller för makarna Eames möbler ligger 
närmare vissa typer av åsikter än andra, men orsaken står inte att finna i relationen 
mellan det sociala rummet och konsumtionsfältet för politiska åsikter). 



 JAN-MAGNUS ENELO Klass, åsikt och partisympati I 101
 

                                                     

ralt men som vid diskussion främst knutits till kön).88 Förutom miljöpolitik 
kan samtliga dessa frågor hänföras till en sociokulturell åsiktsdimension 
med antingen kulturinriktade eller moralinriktade förtecken. Miljöpolitik 
blir dock relevant med tanke på att Inglehart lyfter fram etablering av mil-
jöpartier som indikation på att en ny åsiktsdimension uppkommit. För 
analysen har samtliga variabler kodats så att de innehåller tre olika modali-
teter (eller variabelvärden), ett positivt, ett negativt och ett neutralt.89 I 
Tabell 10 anges även frekvens för dem som antingen inte svarat eller angi-
vit vet ej. Dessa är i analysen passiva och bidrar därför inte till konstruk-
tionen av rummet.90  

 
88 Till skillnad från Majima och Savage (2007) inkluderas inga frågor om olika 
typer av politiska praktiker. Dels utgår man då från att vissa sätt att protestera på 
implicerar vissa givna åsikter, och dels riskerar man att helt enkelt fånga upp in-
ställning till etablerad politik (jfr Enelo-Jansson 2010). 
89 Se appendix för frågetext samt vidare information om kodning. Körningar har 
även gjorts med fler variabler (bland annat fler rörande miljö och könsrelationer) 
såväl som färre variabler samt med alternativa kodningar där varje variabel istället 
för tre modaliteter haft fyra såväl som fem modaliteter. Det övergripande mönster 
som framträder i den valda körningen är detsamma som samtliga körningar uppvi-
sat. Den största skillnaden som framkom när fler modaliteter per variabel användes 
var att en axel (placerad som andra axel) som visade på intensiteten i svaren fram-
trädde, det vill säga att analysen uppvisade en så kallad Guttman-effekt (Le Roux 
& Rouanet 2004:220). Den valda lösningen får sammantaget alltså antas vara 
stabil. 
90 Anledningen till att dessa ej är aktiva är dels att varje aktiv modalitet bör ha 
minst en frekvens på 5 procent (Le Roux & Rouanet 2004) samt att ‘vet ej’-svar 
när de inkluderas i en korrespondensanalys tenderar att hamna i ett eget kluster 
långt från de övriga modaliteterna (på grund av korrelationer modaliteterna emel-
lan) och därmed göra resterande strukturer mer svåråtkomliga. När modaliteter 
från aktiva variabler hålls som supplementära utförs en specifik multipel korre-
spondensanalys (Le Roux & Rouanet 2004:203), vilket alltså är fallet här. 
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Tabell 10. Aktiva variabler och modaliteter. 

    n %    n %    n %  

  Minska offentlig sektor   Införa vårdnadsbidrag   Maktomfördelning till kvinnor  

  Positiv 493 26,5 För 857 46,1 Positiv 454 34,8  

  Neutral 355 19,1 Emot 313 16,8 Neutral 678 36,4  

  Negativ 938 50,4 Ingen åsikt 658 35,4 Negativ 648 24,4  

  Ej svar/vet ej 75 4,0 Ej svar 33 1,8 Ej svar/vet ej 81 4,4  

   

  Minska socialbidrag   Ta emot färre flyktingar Begränsa rätt till fri abort  

  Positiv 548 29,4 Positiv 648 34,8 Positiv 221 11,9  

  Neutral 406 21,8 Neutral 461 24,8 Neutral 181 9,7  

  Negativ 857 46,1 Negativ 697 37,5 Negativ 1410 75,8  

  Ej svar/vet ej 50 2,7 Ej svar/vet ej 55 3,0 Ej svar/vet ej 49 2,6  

   

  Sänka skatter     Införa språktest     Tillåta homosexuella adoptera  

  Positiv 1024 55,0 Positiv 1051 56,5 Positiv 680 36,5  

  Neutral 357 19,2 Neutral 246 13,2 Neutral 424 22,8  

  Negativ 455 24,4 Negativ 520 27,9 Negativ 667 35,8  

  Ej svar/vet ej 25 1,3 Ej svar/vet ej 44 2,4 Ej svar/vet ej 90 4,8  

   

   Privatisera statliga företag Mer miljövänligt samhälle Hårdare straff för brott    

  Positiv 450 24,2 Positiv 656 35,2 Positiv 1148 61,7  

  Neutral 358 19,2 Neutral 413 22,2 Neutral 342 18,4  

  Negativ 930 50,0 Negativ 745 40,0 Negativ 343 18,4  

  Ej svar/vet ej 123 6,6 Ej svar/vet ej 47 2,5 Ej svar/vet ej 28 1,5  

   

  Mer privat sjukvård   Större roll för kristna värden  

  Positiv 712 38,3 Positiv 1062 19,0  

  Neutral 360 19,3 Neutral 396 21,3  

  Negativ 735 39,5 Negativ 354 57,1  

  Ej svar/vet ej 54 2,9 Ej svar/vet ej 49 2,6  

   

  Satsa mer på friskolor   Slå vakt om svenska värden  

  Positiv 530 28,5 Positiv 391 51,6  

  Neutral 464 24,9 Neutral 457 24,6  

  Negativ 766 41,2 Negativ 960 21,0  

  Ej svar/vet ej 101 5,4  Ej svar/vet ej 53 2,8         

FAKTORANALYS OCH SOCIOKULTURELLA NYANSER. För att un-
dersöka om befintligheten av två underliggande åsiktsdimensioner – en 
socioekonomisk och en sociokulturell – är att förvänta har först en faktor-
analys av åsikterna utförts (Tabell 11). Här har dock vårdnadsbidrag ute-
slutits på grund av att den har andra svarsalternativ än övriga variabler (se 
Tabell 10). Med eigenvärde över 1 som gränsvärde (latent rotkriterium) 
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urskiljs fyra faktorer.91 Den första faktorn, vilken förklarar 22,6 procent 
av variansen, skiljer ut de sex variabler som ovan betraktats som socioeko-
nomiska. De övriga variablerna sammanfattas däremot inte på samma sätt 
av en underliggande faktor. De variabler som främst är att betrakta som 
sociokulturella uppvisar starka laddningar på den andra och den tredje 
faktorn (förklarande 13,3 respektive 9,4 procent av variansen). Den fjärde 
faktorn (6,8) inkluderar däremot även två variabler som Inglehart menar 
hör postmateriella värderingar till (frågor om makt och kön samt miljö). 
Av dessa tre faktorer är det framför allt den andra och den tredje, som är 
teoretiskt koherenta och som dessutom speglar konstateranden som gjorts 
ovan. 

Tabell 11. Faktoranalys över aktiva variabler, varimax rotation. 

1 2 3 4 

Mer privat sjukvård ,773 ,026 -,030 -,055 

Privatisera företag ,747 -,017 ,028 ,036 

Satsa mer på friskolor ,650 -,033 -,150 -,168 

Minska offentlig sektor ,647 ,006 -,083 ,188 

Sänka skatter ,622 ,320 ,105 ,110 

Minska socialbidrag ,569 ,208 -,042 ,176 

Ta emot färre flyktingar ,026 ,757 -,050 ,126 

Hårdare straff för brott ,070 ,692 ,153 -,025 

Svenska värden ,020 -,660 ,342 ,058 

Införa språktest ,195 ,573 -,170 ,088 

Kristna värden -,163 ,047 ,756 ,129 

Begränsa fri abort ,018 ,179 -,539 ,035 

Homoadoption ,008 -,338 ,472 -,450 

Makt till kvinnor ,056 -,064 -,019 ,806 

Miljövänligt samhälle ,151 ,208 ,368 ,498 

Eigenvärde 3,2 2,0  1,4 1,0 

Förklarad varians (%) 22,6 13,3 9,4 6,8 

                                                      
91 Tillsammans med att studera de faktorer som är klart separerade från varandra 
(vilket även det resulterar i fyra faktorer) är latent rotkriterium det vanligaste sättet 
att urskilja hur många faktorer som bör analyseras (Hair et al. 2006). För faktorer-
na har sedan de variabler med laddning över 0,4 betraktats som tillhörande fak-
torn. 
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Därmed är det alltså främst den andra och den tredje faktorn som tillsam-
mans utgör beståndsdelar av den sociokulturella åsiktsdimension som pos-
tulerats. Vad vill det då säga att faktoranalysen inte skiljer ut en enhetlig 
sociokulturell faktor när en socioekonomisk faktor tydligt skiljs ut? Till att 
börja med kan det förstås som en konsekvens av att socioekonomiska frå-
gor artikulerats tydligare än sociokulturella frågor av det politiska fältets 
agenter (och under längre tid, som Oscarsson (1998) påpekar kunde den 
svenska partirymden länge förstås som endimensionell). Samtidigt bekräf-
tar det vad som konstaterades inledningsvis i del II. Den sociokulturella 
åsiktsdimensionen bär på två olika aspekter. För det första handlar det om 
frågor som rör kultur och specifikt tanken om en nationell sådan, och för 
det andra frågor som rör en traditionell moral. Eftersom dessa två områ-
den sällan särhållits på ett distinkt sätt har tidigare forskning inte studerat 
hur de egentligen förhåller sig till varandra, gällande såväl åsikter som 
klass och partisympatier. Därför finns det en poäng att ta tillvara på den 
uppdelning som faktoranalysen visar på och använda vid tolkning av kor-
respondensanalysens axlar. 

Den andra faktorn lyfter fram frågor som framför allt rör att slå vakt 
om nationen och det nationella. Det handlar om i vilken grad flyktingar 
bör tas emot, om kriterier som ska gälla för medborgarskap samt om 
svenska värderingar. Dessa tre frågor fångar upp en motsättning mellan 
kulturliberalism och kulturkonservatism. Tillsammans med dessa variabler 
laddar även hårdare straff på den andra faktorn. Den tredje faktorn rym-
mer kristna värden, begränsning av abort och rätt att adoptera för homo-
sexuella. Här är det istället frågor som kan hänföras till moralkonservatism 
och moralliberalism. Faktoranalysen bekräftar antagandet om att det här 
finns skäl att hålla moral och kultur begreppsligt åtskilda, att de kan de-
signera två olika saker. Det tidigare begreppsparet, kulturliberalism och 
kulturkonservatism, kommer alltså fortsättningsvis designera frågor som 
rör nationen och tanken om en (nations-) specifik kultur. Det senare be-
greppsparet, moralliberalism och moralkonservatism, kommer däremot ta 
fasta på sociokulturella aspekter som rör frågor om en traditionell moral, 
en moral med kristna inslag som däremot inte behöver betraktas som na-
tionsspecifik.92 

Som redskap vid tolkning av korrespondensanalysens axlar kommer tre 
index skapas på basis av faktoranalysen. Ett första socioekonomiskt index 
baseras på sex variabler med laddningar över 0,4 (eller -0,4) på den första 
faktorn. Detta index är konstruerat på ett sådant sätt att högt värde impli-

 
92 Denna distinktion avviker från De Koster och Van der Waals (2007) tidigare 
nämnda distinktion som inte inkluderar indikatorer på xenofobi. 
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cerar försvar av den offentliga sektorn och ekonomisk omfördelning me-
dan lågt värde implicerar motsatsen. På basis av den andra faktorn har ett 
kulturindex skapats där högt värde innebär kulturliberala ställningstagan-
den (negativt svar på de fyra frågorna) medan lågt värde istället indikerar 
kulturkonservatism. Och slutligen har ett moralindex skapats på basis av 
den tredje faktorn där högt värde innebär moralliberala åsikter medan lågt 
värde istället implicerar moralkonservatism. Samtliga index går från 0 till 
100.93 

Tabell 12. Eigenvärde, förklarad varians och modifierad varians. 

Axel    % Mod. % Kum. Mod. % 

1 0,2075 10,21 56,21 56,21 

2 0,1298 6,39 15,76 71,97 

3 0,1108 5,45 9,66 81,64 

4 0,0901 4,43 4,71 86,34 

5 0,0776 3,82 2,57 88,91 

6 0,0785 3,37 1,41 90,32 

Åsikters axlar 
Korrespondensanalysen resulterar i ett rum med 25 meningsbärande axlar. 
Av dessa 25 axlar förklarar den första en större del av de skillnader som 
finns mellan individerna (när hänsyn tas till de 16 aktiva variablerna), den 
andra tar upp en del av de skillnader den första axeln inte kan redogöra 
för, och så vidare. Axlarnas förklaringsvärde är med andra ord diminutivt. 
I Tabell 12 finns eigenvärde,94 procent förklarad varians samt modifierad 
varians (vilket är ett mått för axelns relativa betydelse (Le Roux & 
Rouanet 2004:200)). Den första axeln förklarar 10,2 procent av den totala 
variansen medan det modifierade värdet (56,2 procent) ger vid handen att 
den första axeln är av bra mycket större vikt än de övriga. Förutom dessa 

                                                      
93 Variablernas olika värde har givits värde 1, 2 respektive 3. För varje index har 
sedan individernas svarsvärde adderats, dividerats med maxvärdet och slutligen 
multiplicerats med 100. Urval av variabler till dessa tre index är baserat på faktor-
analysen. De första två visar godtagbar reliabilitet (Cronbach’s alpha är 0,77 för 
det socioekonomiska indexet och 0,65 för kulturindex). Det tredje har ett Cron-
bach’s alpha på 0,36 vilket är mer problematiskt. Eftersom den tredje faktorn dock 
uppvisar ett eigenvärde större än ett och eftersom variablerna som bygger upp detta 
index är teoretiskt meningsfulla tillsammans kommer det att, med viss försiktighet, 
användas. Cronbach’s alpha för de tre variabler som utgör den fjärde faktorn blir 
0,27. 
94 Se fotnot 56 s. 71. 
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tre kommer dock även den fjärde axeln att analyseras, eftersom den bidrar 
med värdefull kunskap. Modifierade eigenvärden för de första fyra axlarna 
uppgår till 86 procent, det är även framför allt dessa som är väl separerade 
från varandra. 

Tabell 13. Variabler och modaliteters bidrag till 1:a axeln. 

Variabel Bidrag Mod. + (öst) Bidrag Mod. – (väst) Bidrag 

Sänka skatter 13,62 Sänka skatter - 8,35 Sänka skatter + 5,01 

Mer privat sjukvård 10,64 Privat vård - 5,67 Privat vård + 4,89 

Privatisera företag 10,22 Privatisera - 4,77 Privatisera + 4,36 

Minska offentlig sektor 9,40 Minska off.sektor - 4,43 Minska off.sektor + 4,19 

Minska socialbidrag 9,36 Minska socbidrag - 4,28 Minska socbidrag + 4,92 

Införa språktest 7,33 Språktest - 4,78 Språktest + 2,54 

Satsa mer på friskolor 6,89 Friskolor - 3,68 Friskolor + 2,95 

Ta emot färre flyktingar 6,63 Färre flyktingar - 3,97 Färre flyktingar + 2,14 

Införa vårdnadsbidrag 5,31 Vårdnad emot 3,97

Hårdare straff för brott 5,22 Hårdare straff - 3,66

Svenska värden 4,74 Svenska värden - 3,51

Homoadoption 3,81

Miljövänligt samhälle 2,46

Begränsa fri abort 1,88

Kristna värden 1,57

Makt till kvinnor 0,92

100 51,08 31,01 

FÖRSTA OCH ANDRA AXELN. Tabell 13 anger hur mycket de olika 
aktiva variablerna bidragit till korrespondensanalysens första axel, samt 
vilka modaliteter (uppdelade efter sida om axelns nollpunkt, det vill säga 
origo) som bidragit mer än genomsnittligt. Dessa uppgifter kan användas 
som hjälp för att tolka den första axeln. De variabler som bidragit mest till 
den första axeln är fem av de sex som rör omfördelning av ekonomiska 
resurser och relationen mellan stat och marknad. Modaliteter som bidrar 
mer än genomsnittet visar på en ganska tydlig uppdelning där modaliteter 
som signalerar traditionella socioekonomiskt åsikter hamnar på ena sidan 
(österut) och de som signalerar socioekonomiska vänsteråsikter hamnar på 
den andra (västerut). Även om de mest tongivande variablerna och modali-
teterna alltså är att betrakta som socioekonomiska bidrar även några andra 
variabler och modaliteter över genomsnittet till den första axeln. Här är 
det fråga om språktest och färre flyktingar, där modaliteterna för positiva 
svar finns till öster och dess motsatser till väster. Även negativa svar gäl-
lande vårdnadsbidrag, hårdare straff och svenska värden bidrar mer än 
genomsnittet och befinner sig till väster. Förutom vårdnadsbidrag kan 
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samtliga av dessa frågor hänföras till kulturområdet, och modaliteterna 
som bidrar mer än genomsnittligt är uppdelade så att de kulturliberala 
hamnar till väster och den kulturkonservativa hamnar till öster. Här ges 
med andra ord även en första antydan om att sociokulturell liberalism är 
mer vänsterpräglad medan sociokulturell konservatism är mer högerpräg-
lad, åtminstone gällande kulturaspekter. Inga av de neutrala modaliteterna 
bidrar mer än genomsnittet till den första axeln. 

Tabell 14. Variabler och modaliteters bidrag till 2:a axeln. 

Variabel Bidrag Mod. + (syd) Bidrag Mod. – (nord) Bidrag 
Svenska värden 13,89 Svenskvärd + 4,62 Svenska värden - 9,16 

Mer privat sjukvård 12,58 Privat vård - 2,89 Privat vård + 7,61 

Privat vård neu. 2,09

Ta emot färre flyktingar 11,13 Färre flyktingar + 3,61 Färre flyktingar - 6,75 

Privatisera företag 9,46 Privatisera - 2,94 Privatisera + 6,51 

Homoadoption 8,12 Homoadoption + 4,98 

Minska offentlig sektor 7,89 Minska off.sektor + 5,81 

Hårdare straff för brott 7,58 Hårdare straff + 2,33 Hårdare straff - 4,96 

Satsa mer på friskolor 7,58 Friskolor - 2,28 Friskolor + 5,21 

Begränsa fri abort 4,34 Begränsa abort neu 2,96

Makt till kvinnor 4,09 Makt M till K neu. 2,39

Införa språktest 4,03 Språktest - 2,85 

Miljövänligt samhälle 2,68

Minska socialbidrag 2,33

Införa vårdnadsbidrag 1,60

Sänka skatter 1,35

Kristna värden 1,35

26.11 53,85 

Om den första axeln rör skillnader mellan primärt socioekonomisk höger 
och vänster, och sekundärt kulturkonservatism och kulturliberalism, så 
fångar den andra axeln upp andra aspekter (Tabell 14). Här är det istället 
svenska värden som bidrar mest följt av privat sjukvård och att ta emot 
färre flyktingar. Även adoption för homosexuella och hårdare straff för 
brott är med och bygger upp denna axel. Några av variablerna som rör 
socioekonomisk politik bidrar också långt mer än genomsnittet: privat 
sjukvård är återigen en tongivande variabel och även att privatisera statliga 
företag samt att minska den offentliga sektorn bidrar mer än genomsnittet. 
Här ingår med andra ord såväl socioekonomiska som moral- och kulturin-
riktade sociokulturella frågor. Modaliteterna erbjuder här inte en lika tyd-
lig tolkning som för den första axeln. Modaliteter med positiva värden 
längs den andra axeln är exempelvis en positiv inställning till svenska vär-
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samma sätt som den första axeln gör. 

förutom ett rum av modaliteter ett rum 

                                                     

den och till att ta in färre flyktingar, vilket enligt tidigare forskning skulle 
höra den sociokulturella konservatismen till. På samma sida finns dock 
negativ inställning till privat vård och till att privatisera statliga företag, 
vilket pekar på att den andra axeln inte skiljer höger och vänster åt på 

Figur 4. Molnet av individer, plan 1-2. 
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Korrespondensanalysen producerar 
av individer (Figur 4).95 Punkterna i molnet av individer utgörs av de unika 
individpositioner som de aktiva variablerna ger upphov till. Molnet av 
individer visar att respondenterna är utspridda ganska jämnt i det plan som 
bildas av den första och den andra axeln med vissa tendenser till en större 
gleshet i den nordliga och i den östra halvan. För överskådlighet kommer 
en stor del av de följande figurerna att beskäras något. Samtliga beskurna 
figurer kommer att i axlarna ha koordinatangivelser – uttryckta i stan-

 
95 Den första axeln kommer genomgående att representeras horisontellt, medan den 
andra, tredje och fjärde kommer att representeras vertikalt. 



dardavvikelser – för att lättare kunna jämföras med varandra. Här kan 
Figur 4 fungera som referensfigur. 
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Figur 5. Molnet av aktiva modaliteter, plan 1-2.96 

r a i planet av de första två 

                                                     

Figur 5 visar de aktiva modaliteterna utsp idd
axlarna. Här framgår att vänsterinriktade ställningstaganden hamnar väs-
terut längs den första – horisontella axeln – medan högerinriktade ställ-
ningstaganden återfinns till öster. De modaliteter som befinner sig längst ut 
efter axelns båda sidor är motstånd till att sänka skatter till väster (som 
även är den modalitet som bidrar mest till att bygga upp axeln, svarande 
mot 8,5 procent) och viljan att privatisera statliga företag till öster (4,4 
procent). Samtliga modaliteter som kan placeras till vänster vad det gäller 
socioekonomisk politik befinner sig på den västra sidan, och för de socio-
kulturella frågorna återfinns här liberala modaliteter. Motsatsen gäller för 

 
96 Figuren är som nämnts beskuren. Horisontalt sträcker den sig ca en standardav-
vikelse åt varsitt håll om origo och vertikalt 0,8, vilket kan jämföras med Figur 4. 

-1.0 -0.5 0.5

-0.8

-0.4

0.4

0.8

Minska offentlig sektor +

1  -  10.21 %

2  -  6.39 %

Minska off.sektor neu.
Minska offentlig.sektor -

Minska sociala bidrag +

Minska soc. bidrag neu.

Minska sociala bidrag -

Sänka skatter +

Sänka skatter neu.

Sänka skatter -

Privatisera +

Privatisera neutral

Privatisera -

Privat vård +

Privat vård neutral

Privat vård -

Friskolor +

Friskolor neutral

Friskolor -

Vårdnadsbidrag för

Vårdnadsbidrag emot

Vårdnadsb. ingen åsikt

Färre flyktingar +

Färre flyktingar neu.

Färre flyktingar -

Språktest +
Språktest neutral

Språktest -

Miljövänl. -

Miljvänl. neutral

Miljövänligt samhälle +

Kristna värden -

Kristna värden neu.

Kristna värderingar +

Svenska värden neu.

Svenska värden +

Omfördela makt från män till kvinnor -

Makt män till kvin. neu.

Makt män till kvin. +

Begränsa abort +

Begränsa abort neutral

Begränsa abort -

Homoadoption +

Homoadoption neu.
Homoadoption -

Hårdare straff +

Hårdare straff neu.

Hårdare straff -

Svenska värden -



110 I JAN-MAGNUS ENELO   Klass, åsikt och partisympati  
 

eln mer lättolkad. 
Ti

stä

delning mellan socioekono-
m

socioekonomiska högerinriktade ställningstaganden samt sociokulturellt 
konservativa modaliteter som återfinns på den östra sidan. Relativt få av 
de neutrala svarsalternativen är utspridda längs den första axeln. Förutom 
att privatisera statliga företag, sänka skatterna och begränsa fri abort är de 
neutrala svarsalternativen alla koncentrerade till mitten. 

Satt i relation till den första axeln blir den andra ax
ll väster gör den andra axeln en uppdelning bland socioekonomiskt väns-

terinriktade och sociokulturellt liberala ställningstaganden. I den sydvästra 
kvadranten återfinns modaliteter för de fyra frågor som tydligast knyter an 
till omfördelning av ekonomiska resurser samt förhållande mellan det of-
fentliga och marknaden. Negativ inställning till privat sjukvård och till att 
satsa mer på friskolor, två frågor som även de rör denna problematik, finns 
i sydväst. Denna kvadrant betecknas av socioekonomiska vänsteråsikter. 
De frågor och ställningstaganden som är mest signifikativa handlar om 
ekonomi och vad staten bör göra. Och staten bör här göra mycket, det vill 
säga det handlar om försvar av offentlig verksamhet, negativ inställning till 
privat konkurrens gentemot offentlig verksamhet samt en önskan om att 
inte sänka vare sig statens utgifter (sociala bidrag) eller inkomster (skatter). 

Den nordvästra kvadranten betecknas istället av sociokulturellt liberala 
llningstaganden, i termer av både moralliberalism och kulturliberalism. 

Här finns antipatier mot att slå vakt om svenska värden, mot hårdare 
straff, mot att minska antal flyktingar, mot införandet av språktest och 
vårdnadsbidrag. Däremot återfinns inom denna kvadrant en positiv in-
ställning till att homosexuella ska få adoptera. Den andra axeln gör med 
andra ord en uppdelning mellan traditionella socioekonomiska vänster-
ställningstaganden i den sydvästra kvadranten och sociokulturella ”nya” 
liberala ställningstaganden in den nordvästra. 

Den andra axeln gör även en liknande upp
iska och sociokulturella åsikter på den östra sidan. I nordost urskiljs först 

längst ut mot hörnet en sammanhållen grupp av fyra modaliteter. Dessa 
har alla sina motparter i det sydvästra hörnet, det vill säga att det här är 
frågan om en motpol till socioekonomiska vänsterställningstaganden. Det 
rör sig om att vilja privatisera statliga företag, minska den offentliga sek-
torn samt en positiv inställning till både mer privat sjukvård och fler 
friskolor. Om den sydvästra kvadranten betecknades av att slå vakt kring 
staten och den offentliga verksamheten ses här istället privata alternativ 
som något positivt medan den offentliga sektorn tål att minskas på. En bit 
ifrån dessa fyra modaliteter – fortfarande i den nordvästra kvadranten – 
finns ytterligare två modaliteter som förespråkar att staten och offentliga 
utgifter minskas: en positiv inställning till att sänka både skatter och socia-
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öger finns ett kompakt moln av mo-
da

nsanalysens första axel skiljer med andra ord övergripande 
vä

la bidrag. Här residerar med andra ord en tämligen traditionell höger, en 
socioekonomisk sådan som gärna ser att marknaden får ta över mer av det 
som idag är statligt eller kommunalt. 

Nedanför denna socioekonomiska h
liteter i den sydöstra kvadranten. Det är bland annat här som större 

delen av de neutrala svarsalternativen finns. Lämnas dessa åt sidan så länge 
så återfinns här istället en motpol till den nordvästra kvadrantens sociokul-
turella liberalism. De modaliteter som trängs i sydost är en positiv inställ-
ning till färre flyktingar, till att slå vakt om svenska värden, till att begrän-
sa fri abort, till hårdare straff och till att införa språktest, samt en negativ 
inställning till att låta homosexuella få adoptera. Inom denna kvadrant 
finns alltså en stor del av såväl de moralkonservativa som de kulturkonser-
vativa modaliteterna, vilket gör det troligt att en sociokulturell konserva-
tism finns här, den höger som såväl Inglehart som Svallfors menar att arbe-
tare som inte innehar postmateriella respektive moralliberala åsikter kan 
appelleras av. 

Korresponde
nsterinriktade och högerinriktade åsikter åt, där socioekonomiska frågor 

är mer betydande är sociokulturella. Den andra axeln skiljer däremot, på 
de båda sidorna den första axeln urskilt, socioekonomiska och sociokultu-
rella åsikter åt. Sammantaget bildar planet av den första och andra axeln 
därmed fyra tydliga poler. Den nordvästra kvadranten betecknas av socio-
kulturell liberalism, inriktad mot kultur- och moralliberala åsikter. Sydväst 
betecknas istället av en traditionell socioekonomisk vänster med fokus på 
omfördelningspolitik. Nordost återfinns en traditionell socioekonomisk 
höger inriktad mot ekonomi och marknad. Och slutligen betecknas den 
sydöstra kvadranten av sociokulturellt konservativa åsikter. De två åsikts-
dimensioner som postulerats, en socioekonomisk och en sociokulturell, 
framträder därmed diagonalt. Den traditionella socioekonomiska åsiktsdi-
mension som främst rör fördelning och omfördelning av resurser spänner 
från sydväst till nordost. Den sociokulturella åsiktsdimensionen går istället 
från nordväst till sydost. När de tre index som skapades på basis av fak-
toranalysen (Tabell 11, s. 103) projiceras in följer det socioekonomiska 
indexet mycket riktigt diagonalen från sydväst-nordost medan såväl moral- 
som kulturindexet istället följer den diagonal där den sociokulturella 
åsiktsdimensionen postulerats (Figur 6). Att de bägge åsiktsdimensionernas 
respektive två poler framträder på ett sådant sätt visar på att det finns en 
övergripande logik i de kombinationer av åsikter som innehas (jfr Enelo-
Jansson 2010). Alltså existerar det något liknande vad Campbell et al. 
(1960:189) benämner för attitydsstrukturer: ”when two or more beliefs or 
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oekonomiskt index, moral- och kulturindex, plan 1-2. 

t sig längst ut 

                                                     

opinions held by an individual are in some way or another functionally 
related.”97 

Figur 6. Soci
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Hitintills har fokus främst legat på modaliteter som befunni
mot de fyra hörnen. Även om en del av de kvarvarande modaliteterna inte 
bidragit lika mycket till den första och den andra axeln (speciellt inte till 
den första) har de fortfarande bidragit och står dessutom i relation till 
åsiktsdimensionernas poler. Större roll för kristna värderingar är den vari-
abel som bidrar minst till de första två axlarna. Religiositet är ett av de 
ämnen som Inglehart lyfter fram när det gäller skillnad mellan materiellt 
och postmateriellt. I så fall borde variabelns modaliteter vara utspridda 
efter den sociokulturella åsiktsdimensionen, det vill säga diagonalen nord-
väst-sydväst. Istället återfinns den positiva inställningen i den nordöstra 
kvadranten, längre österut än norrut. Den negativa inställningen till det-
samma finns i den nordvästra kvadranten, nära origo. Att de två modalite-

 
97 Så långt handlar det dock om att åsikter kombineras på ett sådant sätt att de två 
åsiktsdimensionerna framträder. Hur åsikter från de olika åsiktsdimensionerna 
sedan tenderar att kombineras av individer kommer att studeras senare. 
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svar, se Tabell 10, s. 102). 

                                                     

terna är mer åtskilda längs den första axeln, och knappt alls längs den 
andra, antyder att här förvisso finns en skillnad mellan individer med hö-
ger- och vänsteråsikter, men att det inte är ett av de mest utmärkande dra-
gen för den sociokulturella åsiktsdimensionen. Som kommer att framgå 
skiljs denna variabel dock ut av den fjärde axeln, och bidrar till tvådelning-
en av den sociokulturella åsiktsdimensionens konservativa pol. Kanske än 
mer förvånande är att inte heller strävan mot ett mer miljövänligt samhälle 
bidragit till de första två axlarna i någon större utsträckning. Just miljöpo-
litik är det område Inglehart (1997:244) lyfter fram som centralt för post-
modern politik. Även om det är den nordvästra kvadrantens sociokulturel-
la liberalism som står för det miljöpolitiska intresset så är det inte i den 
sydöstra kvadranten som står på andra sidan utan den nordöstra kvadran-
tens socioekonomiska höger. Frågan är dock om inte avstånd från det mil-
jövänliga och en positiv inställning till att slå vakt om kristna värderingar 
ska förstås som placerade mellan åsiktsdimensionernas poler på den östra 
sidan. Detta kommer att diskuteras mer senare i del II. Tilläggas kan dock 
att båda dessa variabler, samt begränsning av fri abort och vårdnadsbi-
drag, är de som bidrar mest till den fjärde axeln. Ytterligare en fråga som 
uppvisar samma mönster som miljö och kristna värderingar är den om att 
omfördela makt från män till kvinnor. 

Än så länge har neutrala svarsaltern
ssa finns koncentrerade i den sydöstra kvadranten, det vill säga bland de 

sociokulturellt konservativa modaliteterna. I kapitel 4 konstaterades att 
när enkätfrågor närmar sig det moraliska området sjunker andel ‘vet ej’-
svar bland grupper som besitter en låg grad politisk kompetens (arbetare 
och lågutbildade), grupper vilka då i större utsträckning tar till djupliggan-
de seende- och indelningsprinciper snarare än politiska principer. Att det 
skulle vara inom denna kvadrant som individer med låg grad politisk kom-
petens placerar sig får stöd av de neutrala modaliteternas placering av vilka 
större delen befinner sig just i denna kvadrant.98 I så fall skulle det alltså 
vara inom denna kvadrant som det är störst chans att åsikter producerade 
med hjälp av habitus implicita principer träder fram, snarare än åsikter 
producerade av explicita principer. Den mest utmärkande av de neutrala 
modaliteterna är en neutral inställning till att begränsa fri abort. Dess pla-
cering kan dock förmodligen förklaras av att den till antal respondenter 
sett är den minsta modaliteten (enbart 9,7 procent har angivit ett neutralt 

 
98 Om ’vet ej’-svar på de 16 aktiva frågorna studeras som illustrativa modaliteter så 
hamnar även de i den södra halvan av planet av de första två axlarna. Horisontellt 
placerar de sig tämligen centralt. 
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Utifrån modaliteternas placering har utgångspunkten varit att den västra 
sidan utgör en vänsterinriktad sida me

riktad. Innan vi går vidare med att undersöka molnet av modaliteter ska 
vi kort se efter om dessa åsikter även översatts till röster på partier inrikta-
de mot samma politiska håll.99 Figur 7 visar att så mer eller mindre är fal-
let. I den nordvästra kvadranten befinner sig mittpunkterna för Vänster-
partiets och Miljöpartiets sympatisörer. Vänsterpartiet återfinns något 
längre söderut och kan antas hålla hårdare på en traditionell socioekono-
miskt inriktad vänsterpolitik. Miljöpartiet befinner sig högre upp och kan 
även förstås som ett av de nya partier som enligt Inglehart visar på den nya 
åsiktsdimensionens etablering (det vill säga en sociokulturell vänster). Jäm-
fört med dessa partier finns mittpunkten för Socialdemokraternas sympati-
sörer både längre österut och längre söderut, närmare en socioekonomisk 
vänsterposition. Mittpunkterna för de fyra allianspartiernas sympatisörer 
finns alla i den nordöstra kvadranten. Troget partiets namn befinner sig 
Centerpartiets sympatisörer närmast origo, Moderaternas sympatisörer 
befinner sig längst ut mot nordost och alltså mot en socioekonomisk hö-
gerposition, mittpunkten för Folkpartiets sympatisörer befinner sig mellan 
de två tidigare nämnda och Kristdemokraterna är slutligen de som befinner 
sig längst söderut och därmed närmast sociokulturellt konservativa åsikter. 
I den sydöstra kvadranten finns slutligen mittpunkten för alla som röstar 
på andra partier samt slutligen Sverigedemokraterna, närmast en sociokul-
turell konservativ position. Mittpunkterna för de politiska partiernas sym-
patisörer överensstämmer med andra ord ganska bra med hur åsiktsdimen-
sionernas poler urskilts. Den första axeln är en övergripande höger-
vänsteraxel. Det gäller framför allt för den socioekonomiska åsiktsdimen-
sionen, men även den sociokulturella kan alltså sägas uppvisa en viss hö-
ger- och vänsteruppdelning, även om detta inte framstår som lika givet som 
för den socioekonomiska (vars variabler även bidragit mer till den första 
axeln än vad de sociokulturella gjort). En noggrannare studie av hur parti-
sympatierna är utspridda i åsiktsrummet, samt relationen mellan klassfrak-
tion och partival, kommer i kapitel 8. 

 
99 Partisympatier projiceras i Figur 7 in som supplementära modaliteter, se s. 70. 



 

Figur 7. Partisympatier, plan 1-2. 

TREDJE OCH FJÄRDE AXELN. Där de första två axlarna är av relativt 
generella slag, uppvisar den tredje och den fjärde axeln mer specifika ten-
denser. Den tredje och fjärde axeln förklarar även mindre av den totala 
variansen samt är av mindre relativ vikt. Där den första och andra axeln 
förklarar 10,2 respektive 6,4 procent av den totala variansen, samt i termer 
av vikt har modifierade värden på 56,2 respektive 15,8 procent, svarar den 
tredje och fjärde axeln 5,5 respektive 4,4 procent av variansen, och de 
modifierade egenvärdena uppgår till enbart 9,7 respektive 4,7 procent 
(Tabell 12, s. 105). 
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De variabler som bidrar mest till den tredje axeln är förvisso framför allt 
de som rör sociokulturella åsikter men en blick på vilka modaliteter som 
bidrar mer än genomsnittet (Tabell 31, s. 243) vittnar om att det inte är en 
axel som ställer denna åsiktsdimensions båda poler mot varandra. På den 
negativa sidan är samtliga modaliteter neutrala svarsalternativ. Faktum är 
att det enbart är fyra neutrala modaliteter som inte bidrar mer än genom-
snittet till denna axel.100 Det ger vid handen att denna axel till stor del 
skiljer ut neutrala svar. För de 16 aktiva variablerna bidrar 11 neutrala 
svarsalternativ mer än genomsnittet till den tredje axeln och de är alla pla-
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100 Att en av dessa modaliteter – neutral inställning till att begränsa rätt till fri abort 
– inte bidrar mer till denna axel beror förmodligen på att just detta neutrala ställ-
ningstagande är mer åsiktsmässigt positionerande än andra. 

5
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cerade längst ned i söder i Figur 8.101 Den tredje axeln kan med andra ord 
användas för att urskilja neutrala svarsalternativ och ge mer information 
om vilka som givit dem. 
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Makt från män till kvinnor - Begränsa abort +

Homoadoption neutral

Homoadoption -

Hårdare straff neutral

1  -  10.21 %

                                                     

Figur 8. Molnet av aktiva modaliteter, plan 1-3. 

Den tredje axeln skiljer dock inte enbart ut neutrala svarsalternativ, utan 
ställer även dessa mot något annat. Av modaliteter med positivt värde som 
bidrar mer än genomsnittet är fyra av sex sociokulturellt konservativa. De 
övriga två (negativ inställning till att satsa mer på friskolor och privat 

 
101 Här har enbart vissa av modaliteterna med större bidrag tagits med av åskådlig-
hetsskäl. 



vård) kommer däremot från den socioekonomiska vänstern. Dessa modali-
teter syns söderut i Figur 8. De sociokulturellt konservativa modaliteterna 
är placerade i det sydöstra hörnet i planet av den första och den tredje axel 
(och som ses i Figur 9 gäller det såväl kulturkonservatism som moralkon-
servatism, även om tonvikten ligger på de förra) medan de båda so-
cioekonomiska vänstermodaliteterna istället återfinns i sydväst. 
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Moralliberalism

Socioekonomisk vänster

3  -  5.45 %

Figur 9. Socioekonomiskt, moral- och kulturindex, plan 1-3. 

Den tredje axeln korrigerar och nyanserar de huvuddrag de första två ax-
larna lyft fram. Mer specifikt handlar det till stor del om skillnader inom 
den sydöstra kvadranten i planet av den första och den andra axeln, med 
viss överspillning i den sydvästra kvadranten. I planet av de första två ax-
larna samsas här sociokulturellt konservativa åsikter tillsammans med 
neutrala svarsalternativ. Vad den tredje axeln alltså gör är att den lyfter 
fram skillnader mellan dessa två, alltså skillnader mellan såväl moralkon-
servativa som framför allt kulturkonservativa åsikter och neutrala svarsal-
ternativ. Det tillåter oss att närmare studera vad som sker inom den syd-
östra kvadranten i Figur 5. 
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Den fjärde axeln domineras av två modaliteter (Tabell 32, s. 244). Dels 
är det en positiv inställning till kristna värderingar och dels en negativ in-
ställning till att satsa mer på ett miljövänligt samhälle. Förutom dessa bi-
drar även att begränsa fri aborts samtliga modaliteter mer än genomsnittet 
samt vårdnadsbidrag och maktöverföring könen emellan. Tillsammans 
med den första axeln bildar den fjärde två avgränsade kluster av modalite-
ter i den södra halva (Figur 10). I sydost återfinns en positiv inställning till 
kristna värderingar och till att begränsa fri abort medan en positiv inställ-
ning till att arbeta mot ett mer miljövänligt samhälle och maktöverföring 
mellan könen hamnar till väster. På den norra halvan är horisontella skill-
nader mellan modaliteter som bidrar över genomsnittet till den fjärde axeln 
inte lika stora. Här återfinns modaliteterna för att inte ha någon åsikt rö-
rande vårdnadsbidrag och att vara negativt inställd till kristna värden, 
miljövänligt samhälle samt till maktöverföring könen emellan. 

Genom den fjärde axeln nyanserar alltså skillnader de första tre axlarna 
lyft fram ytterligare, bland annat skiljs individer som kombinerar en efter-
lysning av kristna värderingar med miljövänlig inställning och en vilja att 
omfördela makt mellan könen ut, vilket är två modaliteter som de första 
axlarna inte har placerat nära efterlysning av kristna värderingar. När 
denna axel kombineras med den första, som däremot åtskiljer dessa indivi-
der, ges intressanta möjligheter. I sydost finns åsikter som hör den socio-
kulturella åsiktsdimensionens konservativa pol till, men det handlar enbart 
om moralkonservativa inslag. 
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än moralliberalism, som denna axel kan användas för att urskilja. Det 

Figur 10. Molnet av aktiva modaliteter, plan 1-4. 

Figur 11 bekräftar tanken om att det är just moralkonservatism, och inte 
en allmän sociokulturell konservatism eller kulturkonservatism, som ur-
skiljs. Varken det socioekonomiska indexet eller kulturindexet är utspritt 
längs den fjärde axelns utsträckning utan samtliga värden längs dessa index 
ligger nära axelns origo. Moralindexet följer däremot den fjärde axeln, 
med de mest moralkonservativa placerade långt ned i det sydöstra hörnet, 
medan de moralliberala innehar det motsatta nordvästra hörnet. Att det 
framför allt är moralkonservativa modaliteter som bygger upp axeln, och 
att de mest moralkonservativa i Figur 11 hamnar klart längre från origo än 
de moralliberala, antyder att det främst är moralkonservatism, i högre grad 

Vårdnadsbidrag ingen åsikt

1  -  10.21 %

4  -  4.43 %

Miljövänligt samhälle -

Miljövänligt samhälle +

Kristna värden -

Kristna värden +

Makt från män till kvinnor -

Makt från män till kvinnor +

Begränsa abort +



antyder även att det förmodligen framöver kommer att framträda mer 
betydande skillnader mellan moralkonservatism och kulturkonservatism än 
mellan moralliberalism och kulturliberalism. 
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Figur 11 Socioekonomiskt, moral- och kulturindex, plan 1-4. 
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Fyra av korrespondensanalysens axlar 
analyseras i denna studie. Tyngdpunk-
ten ligger på de första två axlarna som 
till skillnad från den tredje och den 
fjärde axeln åskådliggör mer generella 
tendenser. Den första axeln, vilken i 
samtliga figurer representeras horison-
tellt, ställer övergripande vänsteråsikter 
mot högeråsikter. Tillsammans med 
den andra axeln medför det en uppdel-
ning av höger- och vänsteråsikter i 
socioekonomiska och sociokulturella 
åsikter. Till väster delas de olika väns-
teråsikterna upp i sociokulturellt libera-
la (nordväst) och socioekonomiska 
vänsteråsikter (sydväst). Till öster delas istället de högerinriktade åsikterna 
upp socioekonomiska högeråsikter (sydost) och sociokulturellt konservati-
va åsikter (nordost). Här kan de två åsiktsdimensioner som tidigare forsk-
ning pekat på skönjas. En socioekonomisk åsiktsdimension som framför 
allt rör ekonomiska åsikter och uppfattning om till vilken grad olika verk-
samheter bör skötas i offentlig eller privat regi. Denna ställer socioekono-
misk höger mot socioekonomisk vänster. Den andra åsiktsdimensionen kan 
istället benämnas för en sociokulturell åsiktsdimension. Denna ställer so-
ciokulturellt liberala åsikter (nordväst) mot sociokulturellt konservativa. 
Den sociokulturella åsiktsdimensionen 
har även visat sig kunna delas upp i 
två. Vid den konservativa polen finns 
såväl moral- som kulturkonservativa 
åsikter. Det är framför allt den konser-
vativa polen av den sociokulturella 
åsiktsdimensionen som visat sig gå att 
dela upp i två, några liknande tenden-
ser uppvisas inte av den liberala polen.  

Den tredje axeln skiljer framför allt 
ut neutrala svarsalternativ. Den skiljer 
dock inte ut dem från samtliga av de 
resterande modaliteterna utan hårdast 
polariseras neutrala svarsalternativ mot 
sociokulturellt konservativa åsikter. 



Den fjärde axeln lyfter fram skillnader 
som finns inom den sociokulturella 
åsiktsdimensionen genom att urskilja 
moralaspekter från dimensionens kul-
turaspekter. Framför allt skiljer den 
fjärde axeln, tillsammans med den för-
sta, moralkonservativa åsikter från 
övriga. 

Plan 1-4

Vänster Höger 

1 

4

Moralkonservativa 
åsikter 

(moralliberala 
åsikter) 

Det är framför allt korrespondens-
analysens första två axlar som kommer 
att ligga till grund för analysen av kon-
sumtionsfältet för politiska åsikter. 
Konsumtionsfältet kommer därmed 
förstås som uppbyggt av två analytiska 
dimensioner, huvudsakligen överens-
stämmande med korrespondensanalysens första två axlar. Den första axeln 
gör tydligt att de gamla begreppen höger och vänster inte spelat ut sin roll 
på det svenska konsumtionsfältet för politiska åsikter. Den andra axeln 
visar att åsikter inte tillfredsställande kan summeras upp av enbart en tra-
ditionell höger-vänsterdimension. I det plan som bildas av de första två 
axlarna framträder ett mönster som till stor del korresponderar väl mot de 
tendenser som tidigare studier har lyft fram. Att det går att urskilja två 
åsiktsdimensioner – en socioekonomisk och en sociokulturell - pekar på att 
Lipsets antagande fortfarande har bäring på analyser av svenska förhållan-
den 2006. Det finns så ledes en poäng i att skilja mellan å ena sidan åsikter 
och värderingar som rör fördelning och omfördelning av ekonomiska re-
surser samt hur och huruvida staten bör ingripa på den ekonomiska mark-
naden, och å andra sidan frågor gällande personlig frihet. 

Genom dessa två åsiktsdimensioner, och den sociokulturella åsiktsdi-
mensionens bägge aspekter, framkommer sex olika sätt att uppfatta delar 
av den sociala världen på: socioekonomisk vänster, socioekonomisk höger, 
moralkonservatism, kulturkonservatism, moralliberalism och slutligen 
kulturliberalism. Dessa sex sätt att se kan övergripande förstås som upp-
byggda av åtskilda uppsättningar seende- och indelningsprinciper eller 
principer för vision och division. Därmed korresponderar de mot olika 
uppsättningar av dispositioner i habitus. Det ska dock inte förstås som att 
specifika system av dispositioner alltid leder till dessa seende- och indel-
ningsprinciper eller åsikter. Istället är det i mötet mellan utbud och efter-
frågan, mellan produktionsfält och konsumtionsfält, som sådan kor-
respondens får sitt specifika utseende. Specifika dispositioner eller erfaren-
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heter har inte ett givet sätt att översättas i sätt att se på den sociala världen 
eller till åsikter. Istället påverkar exempelvis produktionsfältets utbud, det 
vill säga de olika sätt som produktionsfältets agenter artikulerar och försö-
ker mobilisera specifika erfarenheter på, vilka sätt att se eller åsikter som 
erbjuds. Istället kan det antas att samma dispositioner kan mobiliseras till 
diametralt skilda sätt att se, och samma sätt att se kan mobiliseras till skil-
da åsikter. Däremot finns som påtalats för det första en principiell tröghet i 
det att försök att mobilisera individer som besitter liknande dispositioner 
eller positioner tenderar att ha större sannolikhet att lyckas och framför 
allt att bestå över en längre period. För det andra finns en tendens hos 
produktionsfältet för politiska åsikter, och än mer det politiska fältet, att 
enbart erbjuda ett antal positioner eller ståndpunkter på grund av logiken i 
en kamp delvis beroende av stöd eller konsumtion i form av mobilisering. 

Åsiktskonstellationerna har även en tröghet eftersom de inte tenderar att 
ifrågasättas av innehavaren. Istället för att utgöra enbart en uppsättning 
påståenden som kan falsifieras av nya faktauppgifter fungerar de som prin-
ciper som vägleder hur nya erfarenheter inordnas med tidigare och tolkas 
på basis av redan etablerade principer. Exempelvis kan samma tidningsar-
tikel därmed inlemmas i och ge stöd till åsiktskonstellationer som är dia-
metralt motsatta varandra. 

Vissa av dessa sex är på ett övergripande plan omöjliga att kombinera i 
det att de utgör motsatser till varandra. Här får även korresponderande 
system av dispositioner förstås som att de är relativt osannolika att ha 
tillsammans. Andra, tillhörande åtskilda åsiktsdimensioner eller åtskilda 
aspekter av samma åsiktsdimension, kan dock kombineras på olika sätt. 
Det vill säga såväl i termer av kombinationer av åsikter, som i kombinatio-
ner av sätt att uppfatta den sociala världen på och dispositioner i habitus. I 
kapitel 6 studeras konsumtionsfältets rum av åsikter närmare genom hur 
åsikter från de olika åsiktsdimensionerna kombineras i olika påtagliga 
åsiktskonstellationer. Sedan studeras hur rummet av åsikter står i relation 
till dispositioner (indikerat av indikatorer på kapitalinnehav) och parti-
sympatier i kapitel 7 respektive 8. 

TIDIGARE FORSKNING. Den som till genomförande mest liknar denna 
är studien av åsikter i Aalborg, Danmark (Harrits et al. 2009). Trots att 
frågebatterierna som använts skiljer sig åt på flera sätt framträder liknande 
åsiktsdimensioner. En skillnad är dock att Aalborgstudien inte på samma 
sätt har en axel som på ett övergripande sätt skiljer mellan vänster- och 
högeråsikter. Istället rör den första axeln vad som benämns för ny politik, 
som spänner från vänster- till högerattityder relaterade till värdefrågor 
(vilket kan liknas vid den sociokulturella åsiktsdimensionen). Till den läggs 
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ytterligare en axel som benämns för gammal politik och spänner även den 
från höger- till vänsterattityder, men rörande ekonomi och materiella äm-
nen (socioekonomisk åsiktsdimension). Å ena sida innebär det att planet av 
första och andra axeln som presenterats här och planet av första och tredje 
axeln från Aalborgstudien kan ses som bärandes liknande strukturer där 
den ena är en vridning på 45 grader av den andra. Å andra sidan kan det 
antyda att en övergripande uppdelning mellan höger och vänster är vikti-
gare i det svenska åsiktsklimatet än i Aalborg. 

Studien av franska väljare utförd av Chiche et al. (2000) tar fasta på tre 
axlar. Den första axeln lyfter fram skillnader som påminner om den socio-
kulturella åsiktsdimensionen, här ställs vad som benämns för en öppen 
inställning mot en mer stängd. Den öppna inställningen representeras av ej 
xenofobiska åsikter, en positiv inställning till EU och motstånd till döds-
straff. Gentemot det betecknas den stängda inställningen av motsatsen, det 
vill säga xenofobi, negativ inställning till EU samt att vilja återinföra döds-
straff. Den andra axeln lyfter istället fram en mer traditionell uppdelning 
av höger och vänsterpolitik, här ligger tyngdpunkten på socioekonomiska 
frågor, men med vissa sociokulturella inslag. Den tredje axeln lyfter slutli-
gen fram en motsättning angående ekonomisk liberalism; på ena sidan 
finns en positiv inställning till ekonomisk liberalism och en negativ inställ-
ning till fackföreningar och strejker, medan motsatsen finns på den andra 
sidan. Sammantaget påminner dessa tre axlar om denna studies första och 
andra axel. 

De skillnader som finns gentemot den franska och den danska studien 
kan bero på nationsspecifika kontexter och vilka frågor som har dominerat 
respektive produktionsfält samt hur olika frågor har artikulerats. Att Aal-
borgstudien exempelvis inte uppvisar en övergripande höger-vänsteraxel, 
samt att sociokulturell (ny) politik framträder som den första axeln, kan 
exempelvis förstås i ljuset av Fremskridtspartiets framgångar och medfö-
rande förändring av fältets doxa.102 På samma sätt kan Front Nationals 
position på det franska produktionsfältet vara en av de saker som medver-
kat till ordningen på axlarna samt deras specifika utseende. 

De båda åsiktsdimensionerna bär även tydliga ekon av tendenser som 
såväl Inglehart som Svallfors pekat på. Jämfört med Inglehart avviker hur 
inställning mot att satsa på ett mer miljövänligt samhälle samt att överföra 
makt från män till kvinnor är placerade i relation till de bägge åsiktsdimen-
sionerna. Kön och miljö är enligt Inglehart två av de områden som skiljer 

 
102 Se Green-Pedersen och Odmalm (2008) för en jämförelse av hur sociokulturellt 
konservativ politik sett ut inom center- och högerinriktade partier i Sverige och 
Danmark. 
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ut postmaterialister från materialister.103 Skulle så ha varit fallet borde en 
positiv inställning till såväl att satsa på ett mer miljövänligt samhälle som 
maktomfördelning hamna nära den sociokulturella åsiktsdimensionens ena 
pol. Istället placerar de sig mellan den socioekonomiska vänstern och den 
sociokulturella liberalismen. Med Ingleharts begrepp skulle det innebära 
att dessa åsikter inte hör den postmateriella vänstern till utan istället delas 
med den materiella (överlevnadsinriktade) vänstern (som istället enligt 
Inglehart borde avskräckas av sådana åsikter).104 Däremot placerar sig en 
negativ inställning till vårdnadsbidrag mer överensstämmande med Ingle-
hart. Med konformism lyfter Svallfors aspekter av moral, vad som här kan 
hänföras till moralkonservatism och moralliberalism. Så långt stämmer 
resultaten ganska väl överens. Även Berglund och Oskarson (2010) identi-
fierar, med hjälp av faktoranalys, två ideologiska dimensioner som tämli-
gen väl överensstämmer med de här identifierade åsiktsdimensionerna. 

Sammantaget kan det konstateras att de två åsiktsdimensioner som 
framträder i planet av korrespondensanalysens första två axlar stämmer 
väl överens med tidigare forskning. Att den sociokulturella åsiktsdimensio-
nen visat sig bära på två delvis åtskilda tendenser, en med fokus på kultur 
och en med fokus på moral, går däremot utöver vad tidigare forskning har 
pekat på.105 Detsamma gäller hur neutrala svarsalternativ förhåller sig till 
åsiktsdimensionerna. Här öppnas upp för intressanta möjligheter både i 
relation till konsumtionsfältets rum av sociala positioner och rum av parti-
sympatier.

 
103 I faktoranalysen som låg bakom konstruktionen av index (Tabell 11, s. 103) 
bestod den fjärde faktorn av just inställning till att satsa mer på ett miljövänligt 
samhälle och till att överföra makt från män till kvinnor, tillsammans med inställ-
ning till att tillåta homosexuella att adoptera. De utgör dock tillsammans inte en 
bra indikator på postmaterialism respektive materialism och uppvisar som nämnts 
inte heller tillräckligt hög Cronbach’s alpha. Det är framför allt längs den fjärde 
axeln som ett index konstruerat av faktoranalysens fjärde faktor utmärker sig. 
104 Att de negativa inställningarna i dessa frågor hamnar mitt emellan den sociokul-
turella och den ekonomiska högern går dock inte på samma sätt i polemik mot vad 
Inglehart säger. 
105 Att den sociokulturella åsiktsdimensionens aspekter sammanfaller vid den libe-
rala polen men delar upp sig i moralkonservatism respektive kulturkonservatism 
vid den konservativa (jfr De Koster & Van der Waal 2007) kan förklara varför 
vissa studier av svenska förhållanden fått en sammanhängande åsiktsdimension 
(Berglund & Oskarson 2010; Loxbo 2011) medan andra funnit ekvivalensen till 
två åtskilda aspekter (Oscarsson & Holmberg 2008). 
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6. Empiriska klassifikationer 
Korrespondensanalysen har lyft fram två centrala åsiktsdimensioner, en 
traditionell socioekonomisk åsiktsdimension och en sociokulturell åsikts-
dimension, där den sociokulturella åsiktsdimensionens har två olika aspek-
ter, en med fokus på moral och en med fokus på kultur. Detta ger upphov 
till sex olika sätt att se eller uppfatta den sociala världen på: socioekono-
misk vänster, socioekonomisk höger, moralkonservatism, moralliberalism, 
kulturkonservatism och kulturliberalism. I detta kapitel kommer kombina-
tioner av åsikter från de olika åsiktsdimensionerna att studeras närmare. 
De kombinationer av åsikter som framtärde kommer benämnas för åsikts-
konstellationer. 

För att blottlägga åsiktskonstellationer på konsumtionsfältet utförs en 
euklidisk klassifikation.106 Metoden kan även bidra till en förståelse av hur 
de första fyra axlarna förhåller sig till varandra: På vilket sätt separerar 
exempelvis den tredje och fjärde axeln individer som är placerade nära 
varandra längs den första och andra axeln? De olika konstellationer som 
bildas analyseras i relation till åsiktsdimensionerna, för att sedan, i kapitel 
7 och 8, inkluderas när rummet av sociala positioner och rummet av parti-
sympatier studeras. 

Vid euklidisk klassifikation eftersträvas att bilda grupper av individer 
som – i relation till de aktiva modaliteterna – är så homogena som möjligt 
och så skilda från de övriga grupperna som möjligt. Det vill säga grupper 
av individer som svarat på de frågor som ligger till grund för korrespon-
densanalysen på ett så likartat sätt som möjligt, samtidigt som deras svar 
liknar de övriga gruppernas så lite som möjligt.107 Klassifikationen kan ta 
hänsyn till samtliga axlar (här 25 stycken) eller begränsas till enbart ett 
antal axlar. Eftersom syftet här bland annat är att få en djupare förståelse 
av skillnader som finns bland de första fyra axlarna och deras förhållande 
till varandra kommer enbart dessa axlar att ligga till grund för den eukli-
diska klassifikationen. 
  

 
106 Euklidisk klassificering är en klusteranalys som utförs inom ramen för en korre-
spondensanalys med syfte att skapa kluster av individer som är så homogena som 
möjligt, se kapitel 3, s. 72. 
107 Strängt taget utgår klassifikationen från position i rummet av individer och inte 
svarsprofil, men eftersom position beror på individernas svarsprofiler blir resultatet 
att klassifikationen baseras på individernas åsikter. 



Figur 12. Klassificeringsträd för empirisk klassifikation. 

I Figur 12 ses det klassifikationsträd som en klassifikation ger upphov till. 
Här har en lösning med åtta kluster valts eftersom denna lösning på ett 
tillfredställande sätt fångar upp skillnader längs de första fyra axlarna utan 
att överblick förloras. Dessa åtta kluster, utgörande åtta påtagliga åsikts-
konstellationer, kommer att analyseras med hjälp av position längs korre-
spondensanalysens första fyra axlar, svar på de aktiva variablerna (framgår 
av Tabell 33 s. 262) samt de tre index som konstruerats på med hjälp av 
faktoranalys (framgår av Tabell 15, s.131). Åsiktskonstellationerna har 
döpts efter den sociokulturella åsiktsdimensionen – med hänsyn tagen till 
de två aspekter som denna rymmer – med tillägget höger och vänster bero-
ende på position efter den socioekonomiska åsiktsdimensionen (med den 
socioekonomiska vänstern som undantag): A. Sociokulturellt liberal väns-
ter, B. Sociokulturellt liberal höger, C. Kulturkonservativ höger, D. Moral-
konservativ höger, E. Kulturkonservativ vänster, F. Moralkonservativ väns-
ter, G. Socioekonomisk vänster, och slutligen H. Neutrala (höger).108 
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108 Tanken var initialt att döpa dem efter hur de förhåller sig till den socioekono-
miska och den sociokulturella åsiktsdimensionen, samt efter vilket politiskt block 
som är dominerande inom respektive kluster. För samtliga kluster gäller dock att 
hur de förhåller sig till den socioekonomiska åsiktsdimensionen och vilket block 
som är dominerande överensstämmer. Se Tabell 23 (s. 182) för hur klustren förhål-
ler sig till de politiska blocken och Tabell 15 för klustrens storlek. 
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Åsiktskonstellationer 

A. SOCIOKULTURELLT LIBERAL VÄNSTER. Denna åsiktskonstellation 
skiljs ut av de första två axlarna (Figur 13). I planet av dessa två axlar 
befinner sig den sociokulturellt liberala vänstern i det nordvästra hörnet 
och har även en betydande del av sina individer i denna kvadrant (indike-
rat av att nästan hela dess koncentrationsellips befinner sig här). Därmed 
är det denna åsiktskonstellation som tydligast är placerad vid den sociokul-
turella åsiktsdimensionens liberala pol. Åsikterna präglas också av en so-
ciokulturell liberalism. Faktum är att den sociokulturellt liberala vänstern 
på samtliga frågor som är sociokulturellt positionerande har högst frekvens 
på de liberala alternativen och följaktligen även högst medelvärde på båda 
de index som indikerar den sociokulturella åsiktsdimensionens bägge 
aspekter (Tabell 15). Här framträder med andra ord en odelad sociokultu-
rell liberalism präglad av både kultur- och moralliberalism. Att individerna 
är såväl mest kulturliberala som moralliberala betyder dock inte att de 
lämnat den socioekonomiska åsiktsdimensionen därhän. Det är inte bara 
längs den sociokulturella åsiktsdimensionen som individerna positionerar 
sig tydligt utan de har även det högsta medelvärdet på det socioekonomis-
ka indexet och den högsta frekvensen vänsteralternativ på samtliga socio-
ekonomiska frågor utom gällande att privatisera statliga företag (Tabell 
33, s. 245). 

B. SOCIOKULTURELLT LIBERAL HÖGER. Likt den förra åsiktskonstel-
lationen skiljs denna ut från resterande i planet av de första två axlarna, 
och då framför allt av den andra axeln där åsiktskonstellationen är place-
rad långt norrut (Figur 13). Längs den första axeln ingår individer från 
såväl den västra som den östra sidan även om centrum samt större delen av 
koncentrationsellipsens yta ligger något längre österut. Sett till åsiktsdi-
mensionerna finns här med andra ord den nordöstra kvadrantens socio-
ekonomiska högeråsikter, men även den nordvästra kvadrantens sociokul-
turellt liberala åsikter. Åsiktskonstellationen utmärker sig följaktligen ock-
så längs såväl det socioekonomiska indexet som längs de andra två (Tabell 
15). På det socioekonomiska indexet uppvisas näst lägst värde där lågt 
värde signalerar socioekonomiska högerställningstaganden. På såväl index 
över kultur som moral uppvisar den sociokulturellt liberala högern höga 
medelvärden, de näst högsta på bägge efter den sociokulturellt liberala 
vänstern. Framför allt är det längs kulturindex som åsiktskonstellationen 
(tillsammans med den tidigare nämnda sociokulturellt liberala vänstern) 
skiljer ut sig, det vill säga att även om konstellationen kan betecknas som 
moralliberal så är det genom sin kulturliberalism som den särskiljer sig 
mest längs den sociokulturella åsiktsdimensionen. 
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Figur 13. Fem kluster i plan 1-2. 

C. KULTURKONSERVATIV HÖGER. Denna åsiktskonstellation har sin 
mittposition i den nordöstra kvadranten i planet av de första två axlarna 
(Figur 13), sydost om den socioekonomiskt liberala högern. Den största 
delen av koncentrationsellipsen finns även i denna kvadrant, med viss in-
sprängning i den sydöstra kvadranten. Sett till åsiktsdimensionerna antyder 
det en närhet till socioekonomiska högeråsikter med sociokulturellt kon-
servativa inslag. Den kulturkonservativa högern urskiljs dock även av den 
tredje och den fjärde axeln. I planet av den första och den tredje axeln 
hamnar åsiktskonstellationen i den sydöstra kvadranten vid de sociokultu-
rellt konservativa åsikterna (Figur 16) medan den i planet av den första och 
den fjärde axeln hamnar i nordost, det vill säga inte bland de moralkonser-
vativa åsikterna (Figur 15). Sammantaget ger det en bild som bekräftas av 
de tre indexen: den kulturkonservativa högern kombinerar socioekonomis-
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ka högeråsikter med betydande kulturkonservativa inslag (näst lägst värde) 
men utan moralkonservativa inslag (Tabell 15). 

Tabell 15. Klusters procentandelar samt medelvärden på tre index.109 

 
Socioekonomiskt 

Index 
Kultur-
index 

Moral-
index 

(%) 

A Sociokulturellt liberal vänster 88 77 87 15 

B Sociokulturellt liberal höger 27 63 83 13 

C Kulturkonservativ höger 26 17 71 13 

D Moralkonservativ höger 22 21 35 10 

E Kulturkonservativ vänster 76 11 68 14 

F Moralkonservativ vänster 73 28 43 11 

G Socioekonomisk vänster 72 43 80 13 

H Neutrala (höger) 43 28 60 12 

Total 55 37 68 100 

D. MORALKONSERVATIV HÖGER. I planet av de första två axlarna 
(Figur 14) såväl som i planet av den första och tredje axeln (Figur 40) är 
den moralkonservativa högern närmast identiskt med den kulturkonserva-
tiva högern, placerad enbart något längre österut längs den första axeln. 
Åsiktsprofilen för denna åsiktskonstellation är med andra ord tämligen lik 
den kulturkonservativa högern. Det är längs den fjärde axeln som dessa 
konstellationer skiljs åt, där den moralkonservativa högern är placerad 
längst ut i sydost i planet av den första och fjärde axeln (Figur 15). Likt 
den kulturkonservativa högern innehar denna åsiktskonstellation med 
andra ord socioekonomiska högeråsikter samman med sociokulturellt kon-
servativa åsikter. Till skillnad från den kulturkonservativa högern handlar 
det däremot inte om kulturkonservativa inslag utan planet av den första 
och den fjärde axeln visar istället att det är fråga om moralkonservativa 
åsikter. Det bekräftas även av att den moralkonservativa högern utmärker 
sig mest på moralindexet med det lägsta medelvärdet. Åsiktskonstellatio-
nen har även lägst på det socioekonomiska indexet samt relativt lågt på 
kulturindexet men det är längs moralindexet som åsiktskonstellationen 
mest tydligt skiljer ut sig från övriga. 
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109 Skillnaden mellan moralkonservativa och kulturkonservativa kluster är, vilket 
framgår av Tabell 33 s. 241, inte lika tydlig som indexen. Exempelvis är svenska 
värderingar inte på samma sätt en vattendelande fråga mellan dessa kluster. Denna 
skillnad bör dock förstås i ljuset av att den empiriska klassifikationen skapat tämli-
gen stora grupper. En mer finfördelad uppdelning skulle säkerligen resultera i tydli-
gare skillnader, men med risk att överblicken går förlorad. 
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delvärdet av samtliga på kulturindexet (Tabell 15, s. 131). 

E. KULTURKONSERVATIV VÄNSTER. Med mittpunkten placerad sö-
derut och något väster om mitten i planet av de första två axlarna (Figur 
13) är den kulturkonservativa vänstern placerad mellan den socioekono-
miska åsiktsdimensionens vänsterpol och den sociokulturella åsiktsdimen-
sionens konservativa pol. Åsiktskonstellationens position i planet av första 
och tredje (Figur 16) samt fjärde axeln (Figur 15) antyder att det varken är 
neutrala eller moralkonservativa svar som lett till denna position utan att 
det handlar om en kombination av vänsterinriktade socioekonomiska och 
kulturkonservativa åsikter. Konstellationen har även relativt högt medel-
värde på det socioekonomiska indexet och har framför allt det lägsta me-

Figur 14. Tre kluster i plan 1-2. 
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ÄNSTER. I planet utgjort av de första två 

Figur 15. Fyra kluster i plan 1-4. 

utmärker denna åsiktskonstellation sig från 
de övriga två i samma kvadrant genom en nordlig position längs den tredje 

F. MORALKONSERVATIV V
axlarna befinner sig denna åsiktskonstellation väldigt nära den kulturkon-
servativa vänstern (Figur 14), de är heller inte särskilt åtskilda längs den 
tredje axeln (Figur 40). Längs den fjärde axeln återfinns den moralkonser-
vativa vänstern likt den moralkonservativa högern söderut. Här kombine-
ras med andra ord socioekonomiska vänsteråsikter med moralkonservati-
va. Konstellationen har även det näst lägsta medelvärdet på moralindexet 
samt relativt högt värde på det socioekonomiska (Tabell 15, s. 131). 

G. SOCIOEKONOMISK VÄNSTER. Placerat sydväst i planet av de första 
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två axlarna (Figur 13, s. 130) 

axeln (Figur 16). Längs den fjärde axeln befinner sig konstellationen likt 
den kulturkonservativa vänstern i norr. Det ger vid handen att det är fråga 
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et av den första och andra axeln 
okulturellt konservativa åsikter som är mest 

talande. Istället hittar denna konstellation sina mest utmärkande drag längs 

om socioekonomiska vänsteråsikter samman med neutrala. Det överens-
stämmer med de tre index som finns i Tabell 15 (s. 131) samt individernas 
svar på frågorna (Tabell 33, s. 262). Den socioekonomiska vänsterns me-
delvärde på det socioekonomiska indexet är förvisso inte ett av det högre 
(överträffat av de tre övriga vänsterinriktade åsiktskonstellationerna), men 
socioekonomiska vänsteråsikter är de mest betecknande åsikterna för kon-
stellationen, vilket förklarar dess namn. 

Figur 16. Fyra kluster i plan 1-3. 

H. DE NEUTRALA (HÖGER). Trots att denna åsiktskonstellation är pla-
cerad i den sydöstra kvadranten i plan
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 s. 108) 
visar dock att individer inte enbart tenderar att ha åsikter tillhörande en av 

överlag innehar såväl sociokulturellt som 

inns över en stor del av 

den tredje axeln, där den befinner sig nordost bland de neutrala svarsalter-
nativen (Figur 16). De neutrala utmärks också just av att de ingående indi-
viderna angivit neutrala svarsalternativ på flera av de aktiva frågorna 
(Tabell 33, s. 262). Konstellationens medelvärden på de olika index som 
använts indikerar även att den befinner sig mellan de andra åsiktskonstella-
tionerna, vilket åter antyder att neutrala svar är vad som angivits. Se-
kundärt pekar dock tendenserna mot att socioekonomiska högertendenser 
samt kulturkonservativa inslag är mer betydande än motsatserna. 

Sammanfattning och diskussion 
I kapitel 5 identifierades genom de två åsiktsdimensionerna sex olika sätt 
att uppfatta den sociala världen på. Molnet av individer (Figur 4

åsiktsdimensionerna utan att de 
socioekonomiskt präglade åsikter. Genom empirisk klassifikation har här 
åtta kluster identifierats. Dessa pekar på hur individer tenderar att kombi-
nera åsikter från de bägge åsiktsdimensionerna i sju påtagliga åsiktskon-
stellationer. Samtidigt ger klassifikationen en bild av hur åsiktsdimensio-
nernas åsikter är spridda över konsumtionsfältet. 

Figur 17. Illustration av åsiktsdimensionerna i plan 1-2. 

I planet av de första två axlarna är den socioekonomiska åsiktsdimensio-
nens åsikter långt ifrån koncentrerade till den nordöstra och den nordväst-
ra kvadranten. Socioekonomiska vänsteråsikter f
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ktskonstellationer som 

gar till neutrala svar. De neutrala, vilka angivit neutrala svar 
på

att skiljas åt. Individer som har kulturliberala 

den västra sidan vilket framgår av hur de fyra åsi
innehåller socioekonomiska vänsteråsikter är belägna. I söder väller socio-
ekonomiska vänsteråsikter rent av in på den östra sidan. På samma sätt 
finns socioekonomiska högeråsikter såväl i den nordöstra som i den syd-
östra kvadranten, och tar sig i norr över till den västra sidan. Sociokultu-
rellt konservativa åsikter tar sig från den sydöstra kvadranten både in till 
väster samt upp mot den nordöstra kvadranten. Sociokulturellt liberala 
åsikter finns slutligen inte bara i den nordvästra kvadranten utan sträcker 
sig även in i de nordliga delarna av den nordöstra kvadranten samt de väst-
liga delarna av den sydvästra kvadranten. I Figur 17 illustreras hur socio-
ekonomiska vänster- respektive högeråsikter samt sociokulturellt liberala 
respektive konservativa åsikter förhåller sig till konsumtionsfältets två 
dimensioner. 

Den empiriska klassifikationen ger även en idé om hur den tredje och 
den fjärde axeln interagerar och kompletterar de första två. De två åsikts-
konstellationer som skiljs ut längs den tredje axeln visar på två olika tänk-
bara anlednin

 de flesta av frågorna, kan tolkas som att svaren styrts av låg grad av 
politisk kompetens och intresse. Det är med andra ord tveksamt om klust-
rets individer delar konsumtionsfältets illusio. Detta bruk av neutrala svar 
kan ställas mot den socioekonomiska vänstern vars användande av neutra-
la svarsalternativ pekar på en ambivalens angående sociokulturella frågor 
medan vänsterröstandet förklaras av socioekonomiska åsikter. Tillsam-
mans med den fjärde axeln skiljer den tredje också ut två olika typer av 
sociokulturell konservatism. Det handlar dels om moralkonservatism som 
slår vakt om en traditionell kristen moral, en tendens som finns både i en 
socioekonomisk höger- och en vänsterversion. Och dels om kulturkonser-
vatism, där det istället för en traditionell moral är tanken om en nations-
specifik kultur som slås vakt om, även denna i en socioekonomisk vänster- 
och en högerversion. I planet av den tredje och fjärde axeln överlappar den 
moralkonservativa högern och den moralkonservativa vänstern varandra 
medan de nästan helt separeras från den kulturkonservativa vänstern och 
högern av den fjärde axeln, vilka istället i hög grad överlappar varandra 
(Figur 41, s. 250). En motsvarande uppdelning finns inte vid den sociokul-
turella åsiktsdimensionens liberala pol, där moralliberalism och kulturlibe-
ralism istället kombineras.  

De sju åsiktskonstellationerna illustrerar hur olika sätt att se på den so-
ciala världen, på dess sociokulturella och socioekonomiska aspekter, kom-
bineras. Det första som kan konstateras är att kulturliberalism och moral-
liberalism tenderar att inte 
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ikter har även i hög grad moralliberala åsikter. Förutom detta följer 
åsiktskonstellationerna en tydlig logik där olika sätt att se som utgör mot-
satser längs en och samma åsiktsdimension inte kombineras medan samtli-
ga övriga möjliga kombinationer av sätt att se på framträder. Två konstel-
lationer går utöver denna logik. Den socioekonomiska vänstern är socio-
ekonomiskt positionerad men individerna betecknas av neutrala ställnings-
taganden längs den sociokulturella åsiktsdimensionen. Slutligen framträden 
även en grupp av individer som betecknas av neutrala svar inte bara längs 
den sociokulturella utan även i hög grad längs den socioekonomiska 
åsiktsdimensionen. I kapitel 5 antogs att de olika sätten att uppfatta den 
sociala världen på korresponderade mot åtskilda seende- och indelnings-
principer samt system av dispositioner. I kapitel 7 kommer både hur dessa 
sätt att uppfatta, och de påtagliga kombinationer åsiktskonstellationerna 
utgör, förhåller sig till kapitalinnehav att studeras. 

Genom att större delen av konsumtionsfältets individer återfinns i 
åsiktskonstellationer som kombinerar sociokulturella med socioekonomis-
ka åsikter framträder potential för de politiska partierna. Fyra av åsikts-
konstellationerna betecknas av övervägande socioe

r och individer tillhörande dessa utgör med andra ord potential för parti-
er som betonar socioekonomisk vänsterpolitik. Samtidigt kan tre av åsikts-
konstellationerna istället attraheras av partier som positionerar sig på åt-
skilda sätt i sociokulturella frågor, såväl sociokulturellt liberalt som moral-
konservativt eller kulturkonservativt.110 På samma sätt kan de tre socio-
ekonomiska högerkonstellationerna inte bara mobiliseras genom socioeko-
nomisk politik utan även genom sociokulturell politik, där de tre drar åt 
olika håll. I kapitel 8 kommer detta studeras vidare genom hur partisympa-
ti förhåller sig till position på konsumtionsfältet. 

TIDIGARE FORSKNING. Den tidigare forskning som anförts har inte 
studerat hur åsikter från de två åsiktsdimensionerna kombineras i påtagliga 
åsiktskonstellationer. Istället har åsiktsdimensionerna oftast studerats sepa-
rata. I Ingleharts (1990:74-5, 1997:109-30) fal
operationaliseringen till att individer antingen blir sociokulturellt liberala 
(postmaterialister) eller socioekonomiskt (materialister) placerade. Han gör 
även en teoretisk poäng av att postmateriella värderingar tenderar att 
trycka undan materiella värderingar. Att individer i de båda sociokulturellt 
liberala åsiktskonstellationerna även är tydligt positionerade längs den 

 
110 Ett rimligt antagande är även att individer i den sociokulturellt liberala vänstern 
(såväl som högern) kan mobiliseras på basis av antingen enbart kulturliberal eller 
enbart moralliberal politik. 
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 2008; Inglehart 1997; Svallfors 2004). Här kan resultat från tidigare 
fo

socioekonomiska åsiktsdimensionen pekar på problem med både Ingleharts 
metodologiska tillvägagångssätt, påföljande resultat och teoretiska slutsat-
ser. 

Åsiktskonstellationerna medför potential gällande rörelser mellan de po-
litiska blocken. Tidigare forskning har pekat på att sådana rörelser kan 
förstås mot bakgrund av sociokulturella åsikter (Houtman 2003; Houtman 
et al.

rskning kvalificeras ytterligare, både genom distinktionen mellan moral-
konservatism och kulturkonservatism och genom åsiktskonstellationernas 
sätt att kombinera åsikter från de bägge åsiktsdimensionerna. Detta stude-
ras närmare i kapitel 8.  
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7. Vad individer bär med sig 
Ovan har aspekter av det svenska konsumtionsfältet för politiska åsikter 
skisserats där två huvudsakliga åsiktsdimensioner framträder: en socioeko-
nomisk och en sociokulturell. Den socioekonomiska ställer en traditionell 
ekonomiinriktad vänster mot en traditionell ekonomiinriktad höger. Den 
sociokulturella åsiktsdimensionen innehåller en liberal och en konservativ 
pol, och bär på två olika aspekter, en med fokus på moral och en med 
fokus på kultur. Åsiktsdimensionerna ger upphov till sex olika sätt att se 
på den sociala världen med olika möjligheter att kombineras. I kapitel 6 
studerades hur dessa tenderar att kombineras. Här urskildes åtta kluster, 
och med dem sju påtagliga åsiktskonstellationer korresponderande mot 
kombinationer av sätt att uppfatta den sociala världen på. I enlighet med 
tanken om att olika sätt att uppfatta den sociala världen på korresponderar 
mot olika uppsättningar av system av dispositioner i habitus kommer detta 
kapitel att studera hur politiska åsikter förhåller sig till kapitalinnehav. Det 
vill säga hur konsumtionsfältets rum av sociala positioner ser ut (jfr Figur 
3, s. 97). Finns det exempelvis en homologi mellan konsumtionsfältets rum 
av åsikter och det sociala rummet, det vill säga beror åsikter till viss del på 
position i det sociala rummet? 

Det är framför allt den första och den andra axeln som kommer att stu-
deras här. Anledningen till detta är att det just är dessa två axlar som upp-
visar mest generella och övergripande strukturer gällande hur åsikter är 
strukturerade. Den tredje och den fjärde fångar upp mer specifika tenden-
ser. Genom de åsiktskonstellationer som identifierats kommer dock även 
vad den tredje och den fjärde axeln blottlägger att inkorporeras. För att 
studera rummet av sociala positioner kommer supplementära variabler 
projiceras in i korrespondensanalysen.111 

Enligt Crook et al. (1992) borde en homologi mellan konsumtionsfältet 
och det sociala rummet inte finnas. Det som enligt dem skulle kunna finnas 
är minnet av tidigare strukturer, det vill säga att det som fortfarande finns 
kvar av den äldre socioekonomiska åsiktsdimensionen kan vara strukture-
rat av klass. Ny politik, eller vad som här benämns för sociokulturell poli-
tik, borde däremot inte vara det. Inglehart (1997) menar att klasskillnader 
är att förvänta när det gäller den äldre socioekonomiska uppdelningen, 
men tillägger att den nya materialistiska och överlevnadsinriktade högern 
(korresponderande mot sociokulturell konservatism) framför allt represen-
teras av grupper som traditionellt varit vänstersympatisörer, det vill säga 

 
111 Det vill säga variabler som inte är med och bygger upp avstånden mellan indivi-
derna, se s. 70. 
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segment inom arbetarklassen. De som innehar åsikter som kan föras till en 
postmateriell politik – alltså sociokulturellt liberala åsikter – borde enligt 
Inglehart vara högutbildade. Det är dock inte klass som strukturerar denna 
åsiktsdimension enligt Inglehart. Istället menar han att det handlar om 
uppväxtvillkor. Svallfors (2004) menar däremot att vi bör förvänta oss att 
klass påverkar såväl den socioekonomiska som den sociokulturella åsikts-
dimensionen, men lyfter fram att en stor del av klasskillnaderna försvinner 
om utbildning konstanthålls. På samma sätt menar Berglund och Oskarson 
(2010) att skillnader längs den socioekonomiska åsiktsdimensionen går att 
hänföra till klasskillnader medan de för den sociokulturella åsiktsdimen-
sionen lyfter fram skillnader i utbildningstillgångar. I en studie av franska 
Front National konstaterar Rydgren (2002:117) att individer med lågt 
kapitalinnehav tenderar att i större utsträckning besitta auktoritära, etno-
nationalistiska och xenofobiska attityder. 

Clark och Lipset (1991; se även Weakliem 1991) menar likt Inglehart att 
vänstern har delats i två, och att dessa två vänstrar har två distinkt åtskilda 
sociala baser. För att beskriva den traditionella socioekonomiska vänstern 
är klass enligt dem fortfarande ett relevant begrepp. Det är fråga om en 
vänster där anhängarna utgörs av arbetare. För att beskriva den nya väns-
tern är det däremot inte relevant att tala om klass, utan det är yngre, högt 
utbildade och relativt rika individer, i ett samhälle som karaktäriseras av 
allmänt ökad rikedom, som innehar dessa typer av åsikter. 

Klass och klassfraktion 

FÖRSTA OCH ANDRA AXELN. Det första som kan konstateras är att 
klass, taget på en aggregerad nivå (indikerat med versaler), till stor del 
missar skillnaden mellan högerinriktade och vänsterinriktade åsikter: Samt-
liga klasser ligger i mitten av den första axeln (Figur 18).112 Däremot är 
klasserna utspridda efter den andra axeln, med arbetarklassen längst sö-
derut och den högre klassen placerad högst upp i norr. Det som klass istäl-
let för skillnaden mellan höger och vänster fångar upp är skillnaden mellan 
åsiktsdimensioner på den östra respektive den västra sidan. Till arbetar-
klassen hör den sydvästra kvadrantens traditionella socioekonomiska väns-
ter och den sydöstra kvadrantens sociokulturellt konservativa åsikter kom-
binerande i de bägge vänsterinriktade sociokulturellt konservativa åsikts-
konstellationerna. Den högre klassen betecknas däremot mer av sociokul-
turellt liberala och socioekonomiskt högerinriktade åsikter, vilka kombine-

 
112 Antal individer samt procentandel i varje klass, fraktion och sociala grupp fram-
går av Tabell 30, s. 238. 
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regioner. 

dikatorer på kulturellt och ekonomiskt kapital, plan 1-2. 

 allt svagare 

finnas en helt annan korrelation mellan (aggregerad) klass och politiskt 

ras i den åsiktskonstellation som finns högst upp, det vill säga den socio-
kulturellt liberala högern. Här vittnar dock resultatet av den empiriska 
klassifikationen om att det även i den högre klassen finns socioekonomiska 
vänsteråsikter och sociokulturellt konservativa åsikter. Såväl de bägge so-
ciokulturellt konservativa högerkonstellationerna som den sociokulturellt 
liberala vänsterkonstellationen sträcker sig högt upp i den högre klassens 

Figur 18. In
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Här kan en av anledningarna till att flera studier pekat på en
korrelation mellan klasstillhörighet och politik eller röstning finnas (jfr 
Houtman et al. 2008). Om det politiska åsiktsklimatet tidigare kunde 
sammanfattas med hjälp av en dimension (jfr Oscarsson 1998) skulle det 
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block. Traditionella socioekonomiska vänsteråsikter hör arbetarklassen till 
– tre av de fyra åsiktskonstellationer som präglas av socioekonomiska 
vänsterinslag finns i den södra halvan – medan socioekonomiska höger-
åsikter hör den högre klassen till. Med två åsiktsdimensioner, och de tillhö-
rande poler som utkristalliserat sig genom korrespondensanalys, fram-
kommer istället att om klass analyseras på en aggregerad nivå så tar de 
olika konstellationerna ut varandra. Den högre klassens socioekonomiska 
höger kontrasterar mot arbetarklassens socioekonomiska vänster, men de 
klasskillnader som registreras släcks till viss del ut av den högre klassens 
sociokulturella liberalism och arbetarklassens sociokulturella konservatism. 
Den grad som klass fortfarande strukturerar den socioekonomiska åsikts-
dimensionen kan med andra ord underskattas på grund av den sociokultu-
rella åsiktsdimensionen. På så vis har klasskillnader kanske inte minskat till 
den grad som påpekats utan snarare komplicerats och diversifierats. Alltför 
enkla indikatorer på åsikter räcker med andra ord inte längre till för att 
fånga upp de klasskillnader som finns och mycket tyder på att även den typ 
av aggregerade klasser som oftast används även de faller till föga. 

Ekonomiskt kapital – indikerat av inkomst113 - följer i stort en liknande 
utveckling som klasstillhörighet. De med allra lägst inkomst (Ink1

r sig dock här genom att vara placerade strax norr om origo, och där-
med en bra bit högre upp än såväl Ink2 som Ink3. Denna inkomstgrupp 
består dock till 43 procent av individer mellan 18 och 22 år och till 25 
procent av individer mellan 22 och 30 år (dessa åldersgrupper utgör annars 
13 respektive 8 procent av samtliga individer). Det handlar med andra ord 
om människor som inte har hunnit förankra sig på arbetsmarknaden ännu 
och gruppen är sannolikt förhållandevis heterogen med avseende på fram-
tida inkomster. För de övriga inkomstgrupperna gäller dock att ju högre 
inkomst desto längre norrut i åsiktsrummet. De 15 procent med allra högst 
inkomst (Ink5) är dessutom placerade en bit ut till öster, vilket antyder att 
de med mest ekonomiskt kapital framför allt befinner sig i den nordöstra 
kvadranten med korresponderande socioekonomiska högeråsikter, upp-
brutna i tre olika åsiktskonstellationer (det vill säga den sociokulturellt 
liberala, moralkonservativa och kulturkonservativa högern). 

Precis som klass och ekonomiskt kapital följer även kulturellt kapital – 
indikerat av högsta utbildningsnivån – den andra axeln. För

ldning som högsta utbildningsnivå befinner sig långt söderut medan ef-
tergymnasial befinner sig norrut. Att såväl klass som indikatorer på kultu-

 
113 Inkomstmodaliteterna är fördelade efter: Ink1: innehåller de 15 % som har de 
lägsta inkomsterna, Ink2: 16-35 percentilen, Ink3: 36-65 percentilen, Ink4: 66-85 
percentilen, och slutligen Ink5: de 15 % med de högsta inkomsterna. 
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rellt och ekonomiskt kapital följer denna axel antyder att konsumtionsfäl-
tets ena dimension är strukturerad av total kapitalmängd. Till skillnad från 
klass uppvisar utbildningsnivå även en mer entydig tendens gällande den 
första, horisontella, axeln. Även om det inte är fråga om någon större 
skillnad finns förgymnasial utbildning till öster, gymnasial något längre in 
mot mitten och eftergymnasial utbildning till väster, mot den sociokultu-
rellt liberala vänsterkonstellationen. Tillsammans med hur ekonomiskt 
kapital beter sig över den horisontella axeln finns det fog att utgå från att 
det är en kapitalfördelningsdimension. Om den vertikala axeln visar på 
kapitalmängd så visar den horisontella istället på skillnader i kapitalinne-
hav mellan individer som har likartad total kapitalvolym. Bland de besutt-
na återfinns individer vars kapitalinnehav domineras av kulturellt kapital 
till nordväst medan individer vars kapitalinnehav istället domineras av 
ekonomiskt kapital befinner sig nordost. Sammantaget återfinns här en 
struktur som påminner om det sociala rummets två första dimensioner. 

Studeras klassfraktionernas positioner så är det just en struktur som 
påminner om det sociala rummets första två dimensioner som framträ

igur 19). För fraktionerna i den högre klassen finns inga vertikala skill-
nader när enbart mittpunkterna tas hänsyn till, utan de är främst åtskilda 
efter den första axeln. Medelklassen uppvisar en svag vertikal skillnad där 
den balanserade fraktionen befinner sig något under övriga fraktioner. 
Denna vertikala skillnad är dock klart mindre än den horisontella. Den 
högre klassens och medelklassens fraktioner är horisontellt utspridda på ett 
sådant sätt att kulturella fraktioner är placerade i väst och ekonomiska 
fraktioner återfinns längre österut. Det vill säga att de kulturella fraktio-
nerna korresponderar mot vänsterinriktade ställningstaganden medan de 
ekonomiska fraktionerna korresponderar mot mer högerinriktade ställ-
ningstaganden. För den högre klassens kulturella fraktion är den sociokul-
turellt liberala vänstern närmaste åsiktskonstellation medan medelklassens 
kulturella fraktion ligger mellan den sociokulturellt liberala och den socio-
ekonomiska vänstern. Den högre klassens ekonomiska fraktion befinner sig 
mellan den sociokulturellt liberala högerns och den bägge sociokulturellt 
konservativa högerkonstellationerna, men närmare den liberala. Medel-
klassens ekonomiska fraktion ligger alldeles bredvid de två konservativa 
konstellationerna. 
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Figur 19. Klass och klassfraktion, plan 1-2. 

Denna bild styrks av Tabell 16. De bägge sociokulturellt liberala åsikts-
konstellationerna, belägna högst upp i planet av de första två axlarna, är 
mest betecknande för den högre klassen. Av den högre klassen återfinns 26 
procent i den sociokulturella högerkonstellationen 21 procent i den socio-
kulturellt liberala vänsterkonstellationen. I andra änden återfinns den kul-
turkonservativa och den moralkonservativa vänstern, med minst andel från 
den högre klassen och störst från arbetarklassen. Både den moralkonserva-
tiva och den kulturkonservativa högern uppvisar med andra ord högre 
klasstillhörighet än vad vänsterkonstellationer med likartade positioner 
längs den sociokulturella åsiktsdimensionen gör. 
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När även kapitalsammansättning tas hänsyn till framkommer att den 
sociokulturellt liberala vänster korresponderar mot kapitalinnehav domi-
nerade av kulturellt kapital. Båda de kulturella fraktionerna har en stark 
närvaro: 38 procent av den högre klassens kulturella fraktion och 25 pro-
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cent av medelklassens kulturella fraktion finns här. Denna bild styrks även 
när indikatorer för de bägge kapitalformerna studeras. Konstellationen 
uppvisar näst högst kulturellt kapital och mer måttliga mängder ekono-
miskt kapital (Tabell 35, s. 253). Den sociokulturellt liberala högern är den 
konstellation som uppvisar högst kulturellt kapital. Detta innehav balanse-
ras dock av ett högt innehav av ekonomiskt kapital och samman med den 
närvaro den högre klassens balanserade fraktion uppvisar framgår att det 
är fråga om höga balanserade kapitalinnehav. Den högre klassens ekono-
miska fraktion uppvisar däremot inte lika entydigt sociokulturellt liberala 
tendenser som den kulturella och den balanserade fraktionen. Förvisso är 
25 procent av fraktionens individer placerade i den sociokulturellt liberala 
åsiktskonstellationen men 22 och 20 procent återfinns i den kulturkonser-
vativa respektive den moralkonservativa högern. Denna tendens mot so-
ciokulturellt konservativa åsikter blir tydligare inom medelklassen där den 
kulturkonservativa högern är den mest tongivande åsiktskonstellationen 
för den ekonomiska fraktionen. 

Tabell 16. Klasserna klustertillhörighet (%). 

A B C D E F G H S
ociokulturellt liberal vänster

S
ociokulturellt liberal höger 

K
ulturkonservativ höger 

M
oralkonservativ höger 

K
ulturkonservativ vänster 

M
oralkonservativ vänster 

S
ocioekonom

isk vänster 

N
eutrala (höger) 

Högre klass 21 26 13 12 5 6 8 8 

Högre kulturell 38 18 5 15 4 7 8 5 

Högre balanserad 13 37 10 9 4 6 14 8 

Högre ekonomisk 12 25 22 20 8 2 2 10 

Medelklass 17 15 13 13 10 8 13 11 

Medel kulturell 25 14 8 10 8 8 16 12 

Medel balanserad 13 21 10 8 13 7 17 10 

Medel ekonomisk 8 15 21 15 11 9 10 11 

Arbetarklass 10 6 12 8 21 15 14 14 

Total 15 13 12 10 14 11 13 12 

Medelvärden för såväl klasserna som klassfraktionerna på det socioeko-
nomiska index och kulturindex som konstruerats (se s. 103) visar på sam-
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ma tendenser (Tabell 17). De kulturella fraktionerna har högre medelvär-
den (betecknande socioekonomiska vänsteråsikter) på det socioekonomiska 
indexet än de ekonomiska fraktionerna (med de balanserade fraktionerna 
intagande en mellanposition) inom respektive klass. De kulturella fraktio-
nerna uppvisar även mer kulturliberala värden än de ekonomiska enligt 
samma logik. Vertikalt uppvisar dock det socioekonomiska indexet och det 
kulturliberala på motsatta tendenser från varandra. Medan socioekono-
miska vänsteråsikter bli mindre utbredda med högre klasstillhörighet blir 
kulturliberala åsikter mer utbredda högre upp i klasstrukturen.114 Klasser-
nas och klassfraktionernas medelvärde på moralindexet visar däremot inte 
på någon liknande tendens, något som kommer att diskuteras mer senare i 
detta kapitel. 

Tabell 17. Klass och klassfraktioners medelvärden på tre index. 

Socioekonomiskt Index Kulturindex Moralindex 

Högre klass 49 53 68 

Högre kulturell 57 59 68 

Högre balanserad 45 51 70 

Högre ekonomisk 35 44 64 

Medelklass 52 40 69 

Medel kulturell 59 47 72 

Medel balanserad 55 43 72 

Medel ekonomisk 45 32 65 

Arbetarklass 60 29 66 

Figur 20 visar de sociala grupperna utspridda över planet av de två första 
axlarna. Samtliga arbetargrupper befinner sig i den undre, södra, delen. 
Inom gruppen av kvalificerade och okvalificerade arbetare utmärker sig 
okvalificerade arbetare inom service sig en smula genom att befinna sig 
högre upp än kvalificerade arbetare. Samtliga av dessa fyra grupper finns 
däremot i mitten av den andra axeln, närmast den två sociokulturellt kon-
servativa vänsterkonstellationerna samt den socioekonomiska vänstern. 
Förmännen befinner sig högre upp och något åt öster. Något längre nord-
ost, och marginellt närmare de sociokulturellt konservativa högerkonstella-
tionerna, återfinns lantarbetarna. 

Av medelklassens sociala grupper befinner sig mittpunkterna för kon-
torsarbetare (offentligt och privat anställda), klasslärare, tekniker anställda 
inom offentlig sektor och bönder på den södra halvan. Av dessa befinner 
sig kontorsanställda inom privat sektor och bönder ut till öster medan 
                                                      
114 Medelvärden för utbildningsnivåer finns i Tabell 37, s. 250. 
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kontorsanställda inom offentlig sektor befinner sig till vänster. För samtli-
ga grupper som är uppdelade efter huruvida de är anställda inom privat 
eller offentlig sektor gäller att de inom offentlig sektor befinner sig längre 
västerut (dock minimalt gällande tekniker). Förutom journalister befinner 
sig ingen av medelklassens sociala grupper högre än 0,4 standardavvikelser 
norr om origo. Desto större är då de horisontella skillnaderna. På den östra 
sidan finns bönder, småföretagare, handelsanställda samt tjänstemän och 
kontorsanställda inom privat sektor. Samtliga ligger närmast de bägge 
sociokulturellt konservativa högerkonstellationerna. På den västra sidan 
återfinns tjänstemän och tekniker inom offentlig sektor, poliser, klasslära-
re, konstproducenter, hälso- och sjukvårdsanställda samt, bra mycket hög-
re upp, journalister. Närmast mitten befinner sig tekniker inom privat sek-
tor. Med andra ord återfinns de sociala grupper som hör till medelklassens 
kulturella fraktion samtliga på den västra sidan medan de som hör till den 
ekonomiska fraktionen finns på den östra. 

Inom den högre klassen är företagsledare och civilingenjörer placerade 
längst ned. Läkare och jurister utmärker sig genom att vara placerade 
högst upp. Civilingenjörer är placerade närmast den horisontella mitten. På 
den västra sidan återfinns ämnes- och universitetslärare och offentligt an-
ställda högre tjänstemän. På den östra sidan finns övriga högre tjänstemän, 
företagsledare, jurister och slutligen läkare. Den kulturella fraktionen är 
med andra ord koncentrerad på den västra sidan medan den ekonomiska 
fraktionens sociala grupper befinner sig – något mer vertikalt utspridda – 
på den östra. Den balanserade fraktionens sociala grupper befinner sig 
närmare mitten och är, likt den ekonomiska fraktionen och olikt den kul-
turella, vertikalt utspridda. 

Sett till såväl klassfraktionernas som de sociala gruppernas placering 
påminner strukturen på konsumtionsfältets rum av sociala positioner om 
det sociala rummet. Den andra axeln fungerar som det sociala rummets 
första dimension, det vill säga den ställer grupper med mycket kulturellt 
och ekonomiskt kapital mot grupper utan. Den första axeln, och den statis-
tiskt viktigare av de två, är strukturerad på ett liknande sätt som det socia-
la rummets andra dimension. Denna axel ställer fraktioner vars kapitalin-
nehav domineras av kulturellt kapital mot fraktioner vars kapitalinnehav 
domineras av ekonomiskt kapital. Här återfinns en helt annan relation 
mellan klass och åsikt mot om enbart röstning till höger eller till vänster 
tas hänsyn till, eller om en för aggregerad klassindelning används. Högst 
upp korresponderar den kulturella fraktionen av den högre klassen mot 
den nordvästra kvadrantens sociokulturellt liberala vänsterkonstellation. 
Den ekonomiska fraktionen betecknas tydligast av socioekonomiska hö-



geråsikter och är däröver splittrad mellan sociokulturellt konservativa och 
liberala åsikter, med tyngdpunkten på de tidigare. Mellan dessa båda do-
mineras den balanserade fraktionen av den sociokulturellt liberala höger-
konstellationen. Längre ned återfinns en liknande uppdelning inom medel-
klassen. Här återfinns den ekonomiska fraktionen vid de båda sociokultu-
rellt konservativa högerkonstellationerna, medan den kulturella fraktionen 
har klara sociokulturellt liberala vänsterinslag, om än inte i samma ut-
sträckning som den högre klassens. Kapitalinnehavet påverkar med andra 
ord såväl position längs den socioekonomiska som den sociokulturella 
åsiktsdimensionen. 
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Figur 20. Sociala grupper, plan 1-2. 

Denna tendens fortsätter sedan inom arbetarklassen i den undre halvan av 
figuren. Här ligger de sociala grupperna tämligen koncentrerade runt den 
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vertikala mittlinjen. Denna koncentration kan delvis bero på att den indel-
ning i sociala grupper som används för arbetarklassen är något för trubbig 
för att fånga upp befintliga skillnader. Samtidigt handlar det om en de 
facto avsmalning ned mot mitten i den undre halvan (jfr Svallfors 
2004:220-1), vilket molnet av individer visar på (Figur 4, s. 108).115 Ett 
rimligt antagande är dock att tendenser som finns inom de övriga klasserna 
även finns inom arbetarklassen. Det vill säga att kapitalinnehav dominerat 
av kulturellt kapital placerar sig längre till väster, medan kapitalinnehav 
dominerat av ekonomiskt kapital (eller avsaknad av kulturellt), som exem-
pelvis lantarbetarna, är placerade sydöst. I Figur 21 illustreras arbetares 
kapitalinnehav med hjälp av utbildning och inkomst. För utbildning ses 
förväntade skillnader både vertikalt och horisontalt. Arbetare med högre 
kulturellt kapital tenderar att befinna sig till väster i högre grad, närmare 
sociokulturell liberala åsikter. Arbetare med lågt innehav av kulturellt ka-
pital återfinns däremot något närmare sociokulturellt konservativa åsikter. 
För ekonomiskt kapital ses inte någon lika tydligt effekt. De med mest 
ekonomiskt kapital befinner sig förvisso något längre åt nordost, men ink2 
befinner sig å andra sidan mer nordost än såväl ink3 som ink4. Arbetares 
närvaro i de olika åsiktskonstellationerna skvallrar om att just kombina-
tionen av socioekonomiska vänsteråsikter samman med sociokulturellt 
konservativa åsikter, och då framför allt kulturkonservativa, är vanligt. 
Här finns dock både socioekonomiska högeråsikter (genom den kulturkon-
servativa högern) och neutrala ställningstaganden längs den sociokulturella 
åsiktsdimensionen (socioekonomisk vänster). Avståndet är dock störst till 
den sociokulturellt liberala högern, och efter det den sociokulturellt libera-
la vänstern. 

 
115 Att molnet av individer samt klassfraktionerna och de sociala grupperna är mer 
horisontalt utspridda längre norrut antyder att åsiktsskillnaderna är större högre 
upp i konsumtionsfältet. Spannet av åsiktsskillnader är större bland individer med 
ett stort kapitalinnehav än bland individer med ett litet, och det är med andra ord i 
den högre klassen som åsiktsskillnader är störst mellan den kulturella och den 
ekonomiska fraktionen. En anledning till detta kan vara att det är längst ned som 
de med minst politisk kompetens återfinns, vilket mängden neutrala svarsalternativ 
i den sydöstra kvadranten skvallrar om (inlagda som supplementära modaliteter är 
det även här större delen av de som angivit ’vet ej’ som svar hamnar). Det är även 
bland arbetarna som det enligt Svallfors (2004) är troligast med osammanhängande 
eller motsägelsefulla kombinationer av attityder. 
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Figur 21. Arbetares kapitalinnehav, plan 1-2. 

Sammantaget finns alltså en tendens till att en position till vänster i det 
sociala rummet, det vill säga relativt mer kulturellt kapital än ekonomiskt, 
korresponderar mot vänsteråsikter medan position till höger i det sociala 
rummet korresponderar mot högeråsikter. Tas däremot även mängd totalt 
kapitalinnehav hänsyn till, det vill säga hur högt upp eller ned i det sociala 
rummet man befinner sig, blir bilden en annan. Med vertikal position i det 
sociala rummet följer skiftningar inom vänster- och högeråsikter. Till väns-
ter i det sociala rummet leder ett stort kapitalinnehav till en tendens mot 
sociokulturellt liberala vänsteråsikter, medan ett mindre innehav istället 
tenderar mot mer traditionella socioekonomiska vänsteråsikter. Till höger i 
det sociala rummet ökar chansen till socioekonomiska högeråsikter med 
ökat innehav, medan ett mindre innehav istället lutar mot sociokulturellt 
konservativa åsikter. 
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Sett till hur åsikter och social karaktäristika samspelar i åsiktskonstella-
tionerna bekräftas antagandet om att konsumtionsfältet för politiska åsik-
ter uppvisar en homologi med det sociala rummet. Det ger även en mer 
nyanserad förståelse av hur åsikter och klass förhåller sig till varandra. På 
den västra sidan ses hur modus i sätt att vara vänster på skiftar med i för-
sta hand kapitalmängd, specifikt kulturellt kapital, och i andra hand kapi-
talsammansättning. Längst söderut finns den kulturkonservativa vänstern. 
Av fyra urskiljda vänsterinriktade åsiktskonstellationer är den kulturkon-
servativa konstellationen fattigast på kapital. Något längre norrut återfinns 
den moralkonservativa vänstern. Även denna konstellation uppvisar socio-
kulturellt konservativa åsikter men med ett visst skifte av fokus. Där den 
kulturkonservativa vänsterns konservatism är inriktad mot bevarandet av 
nationen är det här istället en traditionell kristen moral som slås vakt om. 
Den moralkonservativa vänster har likt den kulturkonservativa ett relativt 
lågt kapitalinnehav, men är relativt rikare på kulturellt kapital. Vänsterin-
riktade åsiktskonstellationer som hör det sociala rummets lägre regioner 
till kombinerar med andra ord socioekonomiska vänsteråsikter med socio-
kulturellt konservativa åsikter. 

Nästa åsiktskonstellation, vilken befinner sig något längre norrut, är det 
logiska steget mellan sociokulturellt konservativ och liberal vänster. Följ-
den av högre kapitalinnehav, och då framför allt kulturellt kapital, är inte 
sociokulturellt liberala åsikter utan neutrala svar i dessa frågor. Socioeko-
nomiska vänsterställningstaganden kombineras med neutrala svar. Det är 
inte förrän medelklassens och den högre klassens kulturella fraktioner gör 
sina entréer som korrespondensen är mot sociokulturellt liberala åsikter. 
Det är då en odelad liberalism, till skillnad från de nedre regionernas kon-
servatism. Att sociokulturell liberalism gör sitt inträde gör inte att socio-
ekonomiska åsikter träder ut. Tvärt om så förblir den sociokulturell libera-
la vänstern starkt socioekonomiskt positionerat. 

Konsumtionsfältets östra sida visar en liknande logik gällande åsikts-
skiftningar. Längst ned hamnar de neutrala vilkas tydligaste ställningsta-
ganden är att inte ta ställning. Dessa följs av två åsiktskonstellationer som 
kombinerar socioekonomiska högeråsikter med sociokulturellt konservati-
va åsikter, dock av olika slag. Den kulturkonservativa högern kombinerar 
de socioekonomiska åsikterna med kulturkonservativa inslag medan den 
moralkonservativa högern istället bär på moralkonservativa inslag. Båda 
dessa kluster korresponderande mot medelklass där den ena (kulturkonser-
vativ höger) baserar sitt innehav på ekonomiskt kapital medan den andra 
(moralkonservativ höger) på något mer kulturellt kapital.  
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Precis som på den västra sidan är skillnader i sociokulturella åsikter 
knutet till kapitalinnehav där dominans för kulturellt kapital korresponde-
rar mot moralkonservatism medan ett innehav dominerat av ekonomiskt 
kapital istället korresponderar mot kulturkonservatism. Den kulturkonser-
vativa högern har dock ett påtagligt större kapitalinnehav än den kultur-
konservativa vänstern, gällande såväl ekonomiskt som kulturellt kapital 
(det sistnämnda är även högre än den moralkonservativa vänstern). På 
samma sätt har den moralkonservativa ett större innehav av såväl ekono-
miskt som kulturellt kapital än den moralkonservativa vänstern. Det är 
med andra ord inte enbart mängden kulturellt kapital som spelar roll för 
position längs den sociokulturellt åsiktsdimensionen utan även det kultu-
rella kapitalets relativa vikt i innehavet. I de översta regionerna, bland 
grupper med framför allt balanserat kapitalinnehav, kombineras socioeko-
nomiska högeråsikter med sociokulturellt liberala åsikter. 

De sociokulturellt konservativa inslagen följer på den östra sidan med 
högre upp på konsumtionsfältet och är mer integrerade än på den västra. 
Att sociokulturellt konservativa inslag följer med längre norrut till öster 
stämmer även väl överens med att det framför allt är med ökat innehav av 
kulturellt kapital, samt kapitalets relativa vikt i innehavet, som sociokultu-
rellt liberala åsikter blir vanligare. Det finns på konsumtionsfältet östra 
sida inte heller någon åsiktskonstellation korresponderande mot den socio-
ekonomiska vänstern (det vill säga en socioekonomiskt positionerad hö-
gerkonstellation som angivit neutrala svar på de sociokulturella frågorna). 

Sammantaget kan ett antal principer slås fast för hur position på kon-
sumtionsfältet förhåller sig till kapitalinnehav. Såväl kapitalvolym som 
kapitalsammansättning har betydelse för socioekonomiska åsikter. Ten-
densen till att inneha socioekonomiska vänsteråsikter ökar med lägre total 
kapitalvolym medan socioekonomiska högeråsikter istället korresponderar 
mot högre total kapitalvolym. Tendensen till att inneha socioekonomiska 
vänsteråsikter ökar även med relativ mängd kulturellt kapital. För den 
sociokulturella åsiktsdimensionen finns en tendens till att liberala åsikter 
sammanfaller med både mängden kulturellt kapital och med det kulturella 
kapitalets tyngd i innehavet. Motsatt korresponderar sociokulturellt kon-
servativa åsikter mot lågt innehav av kulturellt kapital och en kapitalsam-
mansättning där det kulturella kapitalet väger relativt lätt. Dessa principer 
pekar på att konsumtionsfältet för politiska åsikter uppvisar en homologi 
med det sociala rummet. 

För att kunna bilda sig en solid uppfattning om styrkan i homologin 
mellan konsumtionsfältet för politiska åsikter och det sociala rummet skul-
le samtliga fraktioner behöva studeras närmare och mer detaljerat än vad 
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småföretagare. 

as individmoln och koncentrationsellipser, plan 1-2. 

som är möjligt inom ramen för denna studie. Långt från att kunna illustre-
ras med en position utgör exempelvis företagsledarna ett fält i sig. En un-
dersökning av företagsledarnas fält skulle säkerligen blottlägga en struktur 
homolog till det sociala rummet i sig där företagsledare för företag som är 
mer kulturellt inriktade i högre grad gör vänsterinriktade politiska ställ-
ningstaganden än andra företagsledare. Detsamma gäller exempelvis uni-
versitetslärare där redan ämnestillhörighet skulle kunna ge en indikation på 
sannolika politiska åsikter. Här förstås även vikten av att inte inkludera 
konstproducenterna bland småföretagarna, trots att i stort sett samtliga är 

Figur 22. Klassern
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Tanken är inte att i denna studie uttala något om med vilken styrka klass 
påverkar politiska åsikter. Men för att illustrera avståndet från en naiv 
mekanisk determinism kan de tre klassernas individmoln studeras. När 
klasserna representeras som enskilda positioner är det ett relativt stort 
avstånd mellan klasserna (Figur 19, s. 144). Det ska inte förstås som att 
individerna i respektive klass enbart befinner vid dessa positioner. I Figur 
22 har individerna delats upp efter klasstillhörighet, med koncentrationsel-
lipser för att illustrera klassernas respektive submoln. Som framgår är 
samtliga submoln utspridda över en stor del av hela individmolnets yta. 
Klassernas utspridning visar på vikten av att hålla i minnet att de struktu-
rer som blottläggs inte ska förstås som mekaniskt determinerande struktu-
rer. Istället handlar det om tendenser från vilka det finns undantag. 
Klasstillhörighet innebär att förkroppsliga sannolikhet snarare än att vara 
determinerad. Detsamma gäller för samtliga variabler som illustreras i 
korrespondensanalysen, de är mittpunkter av de submoln som individerna 
med respektive egenskap tillsammans utgör. 

ATT TILLERKÄNNA SIG RÄTTEN ATT TALA. Det har redan konstate-
rats att politisk kompetens inte är slumpmässigt utspritt i det sociala rum-
met utan tenderar att öka med kapitalmängd i allmänhet och kulturellt 
kapital i synnerhet. Tillsammans med en position högre upp i det sociala 
rummet följer en känsla av att både ha rätt till och att förväntas ha en åsikt 
om politik. Det är en av de saker som kan ta individer över en intressetrös-
kel, bryta känslan av likgiltighet, eller kort sagt, dela konsumtionsfältets 
illusio. De som är positionerade i korrespondensanalysen har alla brutit 
med likgiltigheten inför enkäter som rör politiska spörsmål. Att därför 
analysera vilka strukturer som existerar redan innan konsumtionsfältets 
strukturer, det vill säga vilka som blev exkluderade genom att exkludera 
sig själva, ger en fingervisning angående vilka sociala och ekonomiska vill-
kor som gör brott med likgiltighet mer troliga, samt kan bidra till förståel-
sen av konsumtionsfältet. 

Från att bli tillfrågad om att svara på den enkät som ligger till grund för 
korrespondensanalysen till att vara positionerad finns i huvudsak två steg 
som kommer att analyseras här. Det första är skillnaden mellan dem som 
svarat på enkäten i någon form (förkortad form eller den fullständiga) och 
de som svarat på den fullständiga enkäten.116 Redan här infinner sig olika 
steg av ointresse – oavsett om detta görs av en känsla att inte ha rätt att 
lämna uppgifter, inte vilja, eller inte orka – där respondenter väljer att inte 
svara alls eller enbart svara på en förkortad enkät. I ett andra steg handlar 

 
116 Se appendix. 
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det om att de som förvisso valt att svara på den fullständiga enkäten, men 
ändå valt att i någon av de 16 frågor som ligger till grund för korrespon-
densanalysens aktiva variabler ange att de ej vet eller ej velat svara. Här 
har respondenterna alltså straffat ut sig även från de neutrala svarsalterna-
tiv som ingår som aktiva modaliteter i korrespondensanalysen. 

Tabell 18. Steg av bortfall (%). 

Urval117 Fullständigt formulär Svarande 

Män 50 52 55 

Kvinnor 50 48 45 

Högre klass 13 14 15 

Medelklass 42 43 45 

Arbetarklass 45 43 39 

Låg utbildning 21 18 16 

Mellanutbildning 44 42 42 

Hög utbildning 30 36 39 

I urvalet ingår lika många män som kvinnor. Redan vid första steget har 
detta förhållande dock förändrats. Av dem som svarat på den fullständiga 
enkäten är 52 procent män gentemot 48 procent kvinnor (Tabell 18). Efter 
det andra steget har skillnaden mellan män och kvinnor ökat till 10 pro-
centenheter, det vill säga det fler kvinnor än män som angivit att de ej vet 
eller ej velat svara på de frågor som ligger till grund för korrespondensana-
lysen. Klass uppvisar också ett mönster där medelklassen och den högre 
klassen blir mer och mer representerade längs de båda stegen. För arbetar-
klassen gäller däremot det motsatta. Bland dem som svarat på enkäten i 
någon form utgör arbetarklassen 45 procent, av dem som svarat på den 
fullständiga 43 procent, och när de som angivit att de ej vet eller ej velat 
svara plockats bort utgör arbetarklassen 39 procent. Där klass på denna 
aggregationsnivå enbart ger en fingervisning om effekten av total kapital-
mängd ger högsta uppnådda utbildningsnivå en indikation på kulturellt 
kapital. Här är också effekten tydligare än för klass. De med förgymnasial 
eller gymnasial utbildning som högsta nivå minskar sin representation vid 
både steg ett och steg två. De med eftergymnasial utbildning ökar därmed 
sin representation och från att i urvalet utgöra 30 procent utgör de bland 
dem som svarat i någon form 36 procent och bland dem som ej givit ’vet 
ej’-svar 39 procent. 

                                                      
117 För kön och utbildningsnivå gäller här det totala urvalet, då uppgifterna är 
tagen från registerdata, för de övriga gäller de som svarat på enkäten i någon form. 
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De som är positionerade på konsumtionsfältet är en redan selekterad 
grupp. Bland dem som av olika anledningar lämnat fullständiga svar på de 
positionerande frågorna är män, den högre klassen och medelklassen, samt 
de med eftergymnasial utbildning, mer representerade. Det vill säga att 
bland dem som med hjälp av sina åsikter byggt upp skillnaderna i åsikts-
rummet är individer som befinner sig i mitten samt de övre regionerna av 
det sociala rummet – och i synnerhet den vänstra sidan – överrepresentera-
de. De som däremot befinner sig i den undre delen av det sociala rummet 
är mindre representerade genom att en större andel av dem väljer att inte 
svara alls eller att ange att de ej vet eller ej vill svara på en eller flera av 
frågorna som byggt upp skillnaderna i korrespondensanalysen. För indivi-
der från arbetarklassen som är positionerade gäller dessutom att de besitter 
mer kulturellt kapital än arbetarklassen i stort. Detsamma gäller för kvin-
nor. Principen är att ju mindre politisk kompetens en grupp besitter, desto 
mer avviker de i gruppen som besitter politisk kompetens – indikerat av 
fullständigt enkätdeltagande – från gruppen i stort. 

Bestämningar bortom klass 
Hittills har konsumtionsfältets för politiska åsikter studerats med hänsyn 
till kapitalinnehav och kapitalsammansättning. Här kommer utbildning, 
kön och ålder studeras närmare. Det har av tidigare forskning påtalats att 
det inte längre är klass som påverkar politiska åsikter i allmänhet och so-
ciokulturella frågor i synnerhet. Därför är tanken att här undersöka om 
exempelvis de klasskillnader som framkommit snarare beror på skillnader i 
termer av ålder eller utbildning. Det är vidare intressant att studera om och 
hur dessa faktorer samverkar med klass. Avslutningsvis kommer resultaten 
att ställas mot Ingleharts teori om postmateriella värderingar. 

BLOTT UTBILDNING? Som nämnts har tidigare forskning haft olika 
förklaringar till vilka sociala skillnader som påverkar individers sociokul-
turella ställningstaganden. Enligt Lipset (1959) är det framför allt klass 
som påverkar, men han använder utbildning som indikator på klass. Svall-
fors (2004) skriver att klass påverkar även om en stor del av skillnaden 
beror på utbildningsskillnader (se även Berglund & Oskarson 2010). Stu-
bager (2008) menar att det framför allt är just utbildning som påverkar 
och då genom socialisering, både gällande umgänge med andra studenter 
och vad utbildning förmedlar. Enligt Inglehart (1977:73-4) kan förvisso 
utbildningsskillnader finnas men de är inte upphovet till skillnaderna, istäl-
let kan utbildning förstås som en indikator på föräldrarnas välstånd. 
Houtman (2001) finner att inte bara utbildning utan även kulturellt delta-
gande påverkar sociokulturella värderingar och att utbildning därmed kan 



förstås som en indikator på kulturellt kapital, och att det är kulturellt kapi-
tal som påverkar sociokulturella värderingar. Han menar dock inte att det 
bör förstås som en del av klass, vilket istället Harrits et al. (2009) gör. 

I Figur 23 har klassfraktionerna delats upp efter utbildningsnivå. Inom 
den högre klassens kulturella och balanserade fraktion finns dock i urvalet 
ej några med lägre utbildning, och de med mellanutbildning är väldigt få 
(fem respektive sju individer) varför det är vanskligt att dra några slutsat-
ser. Medelklassens balanserade fraktion har för få med låg utbildning för 
att representeras i figuren. 
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Figur 23. Klassfraktion efter utbildning, plan 1-2. 
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Förutom den högre klassens balanserade fraktion befinner sig inom samtli-
ga fraktioner gruppen av högutbildade längre norrut än övriga inom re-
spektive fraktion. Övergripande horisontella mönster kvarstår även de. 
Med undantag för medelutbildade inom den högre klassens ekonomiska 
fraktion, vilken befinner sig till väster om dito inom den balanserade frak-
tionen, finns inom de olika utbildningsnivåerna kulturella fraktioner till 
väster om balanserade fraktioner och ekonomiska fraktioner till öster. 
Bryts den sociokulturella åsiktsdimensionen upp i sina moral- respektive 
kulturbeståndsdelar framkommer klart tydligare utbildningsskillnader 
gällande kulturindexet än vad som kommer gällande moralindexet (Tabell 
37, s. 254). 

Sammantaget kan inte de klasskillnader som framkommit härledas till 
utbildningsskillnader. Att kulturella fraktioner befinner sig längre till väster 
än ekonomiska beror inte blott på att kulturella fraktioners medlemmar 
tenderar att ha högre utbildning än dito inom ekonomiska fraktioner utan 
skillnader kvarstår såväl bland mellanutbildade som bland lägre utbildade. 
Detta är förenligt med tanken om att utbildning snarare är en indikator på 
något annat som även verkar bland individer i kulturella fraktioner som 
inte besitter högre utbildning, nämligen kulturellt kapital. Detta kommer 
att diskuteras vidare i kapitel 9. 

ÅLDER OCH ÅSIKT. Inte bara utbildning utan även ålder har lyfts fram 
som betydelsefullt för skillnader i åsikter. Figur 24 pekar på att åldersskill-
nader står att finna i planet av de första två axlarna. Individer mellan 22 
och 40 år befinner i den nordvästra kvadranten medan de två kategorierna 
representerande 61 till 85 år befinner sig i den sydöstra kvadrantens socio-
kulturella konservatism.118 Yngre tenderar i högre grad hysa sociokulturellt 
liberala åsikter medan äldre i högre grad innehar sociokulturellt konserva-
tiva åsikter.119 Medelvärde över de index som konstruerats pekar dock på 
att kulturkonservatism och moralkonservatism skiljer sig åt gällande ålder 
(Tabell 37, s. 254). Längs moralindexet uppvisar ålder en entydig tendens 
med högst värde bland de yngsta och en tilltagande moralkonservatism 
med högre ålder. För kulturindexet finns däremot inte lika tydliga tenden-
ser. Här har de yngsta istället något lägre värde (betecknande kulturkon-
servatism) medan högre värden står att finna i grupper mellan 22 och 60 
år, för att sedan sjunka igen för grupper över 60 år. Det är den sociokultu-

 
118 Avståndet mellan de två kategorier som är längst ifrån varandra (22-30 år och 
71-85 år) är 0,52 standardavvikelser längst den första axeln, och 0,47 längst den 
andra. 
119 Liknande tendenser står att finna längs den tredje och fjärde axeln (Figur 42, s. 
251 och Figur 43, s. 251). 
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Figur 24. Ålder, plan 1-2. 

Den centrala frågan är dock om de klasskillnader som observerats längs de 
första två axlarna kan hänföras till åldersskillnader. Till att börja med kan 
det konstateras att utbildningsnivån i de olika klasserna varierar efter ål-
der.120 I Figur 25 framgår att ålder till viss del tar ut eller fångar upp skill-
nader. Gällande den högre klassen och medelklassen framträder dock fort-
farande tydliga skillnader mellan kulturella och ekonomiska fraktioner. 
Inom medelklassen är den horisontella skillnaden rent av som störst bland 
yngre. Skillnaden mellan kulturella och balanserade fraktioner är däremot 

 
120 Inom den högre klassen har 93 procent av dem mellan 22 och 30 år högre ut-
bildning, 87 procent av dem mellan 31 och 60 år och 83 procent av dem mellan 61 
och 85 år. Liknande förhållanden råder i de övriga klasserna, i medelklassen besit-
ter 60 procent av yngre högre utbildning, 50 procent av dem mellan 31 och 60 år 
och 33 procent av äldre, för arbetarklassen gäller 16, 12 respektive 5 procent. En 
större andel av de yngre har med andra ord, och inom samtliga klasser, högre ut-
bildning, medan det motsatta gäller för de äldsta. Berglund och Oscarsson 
(2010:193) pekar även på att en del av den effekt som ålder har längs den sociokul-
turellt åsiktsdimensionen beror just på skillnader i utbildningsnivå. 
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påtagligt mindre bland de yngsta och skiftar dessutom valör. Samtliga frak-
tioner uppvisar även en intern effekt av ålder där högre ålder korresponde-
rar mot ett skifte söder- och österut i åsiktsrummet.121 Inom arbetarklassen 
ses en vertikal effekt genom att de yngre befinner sig längre norrut medan 

Figur 25. Ålder och klassfraktion, plan 1-2.
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Vad innebär då dessa mönster, betyder det 
växtperiod) snarare än klass ligger bakom den sociokulturella åsiktsdimen-
sionen? Till att börja med kvarstår horisontella skillnader mellan olika 
fraktioner inom gruppen av äldre och mellangruppen såväl inom medel-
klassen som inom den högre klassen. Kulturella fraktioner befinner sig 
fortfarande längre västerut än ekonomiska, med balanserade fraktioner 
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121 För den högre klassens kulturella fraktion och medelklassens ekonomiska frak-
tion utgör 31-60 år undantag genom att befinna sig längre västerut än de yngre 
grupperna. 
122 Med passande fraktioner inom arbetarklassen kanske även en horisontell effekt 
skulle kunna skönjas. 
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placerade emellan. Även de vertikala skillnaderna mellan klasserna kvar-
står inom de båda åldersgrupperna. Den högre klassens fraktioner befinner 
sig längre norrut än medelklassens inom respektive åldergrupp. För såväl 
medelklassen som den högre klassen gäller dock att det sker en västerför-
skjutning av mönstret mellan de båda åldergrupperna. De äldre är för båda 
klasserna placerade såväl längre söderut som österut. Eftersom det är fråga 
om tvärsnittsdata är det dock oklart hur detta ska tolkas men oavsett gäller 
att såväl kapitalmängd som kapitalsammansättning spelar roll. 

Tabell 19. Ålder och klass för moralkonservativ höger och vänster (%). 

18-30 år 31-60 år 61-

Högre klass (för få) 42 50 

Medelklass 5 52 43 

Arbetarklass 15 48 37 

Total 13 49 41 

Bland de yngsta blir möns  något otydligare. En horisontell m ttning 

a att ålder har en viss påverkan på 
ås

                                                     

tret otsä
mellan kulturell och ekonomisk fraktion framträder tydligt inom medel-
klassen.123 Balanserade fraktioner befinner sig däremot inte nämnvärt läng-
re österut än kulturella, inom medelklassen ligger de på samma horisontel-
la nivå och inom den högre klassen är skillnaden ytterst liten. Även mellan 
klasserna sker en förändring, medelklassens kulturella och balanserade 
fraktion befinner sig betydligt närmare den högre klassens än vad som 
gäller för de högre åldrarna. För medelklassens ekonomiska fraktion gäller 
att den befinner sig längre norrut samt längre österut än för dem mellan 30 
och 60 år. Även inom arbetarklassen syns en tydlig vertikal effekt där de 
yngre befinner sig norr om de äldre.124  

Det går med andra ord att konstater
ikt och sociokulturella frågor. Det är framför allt åsiktsdimensionens 

moralaspekter som ålder påverkar, yngre är i högre grad moralliberala 
medan äldre istället är moralkonservativa. Vill det säga att klass inte på-
verkar dessa aspekter, att det enbart är ålder? I både den moralkonservati-
va vänstern och högern uppvisar individerna högre klasstillhörighet än vad 
som gäller för de mer kulturkonservativt präglade åsiktskonstellationerna. 
Tabell 19 visar hur ålder och klass förhåller sig till varandra bland indivi-

 
123 Den högre klassens ekonomiska fraktion i denna åldersgrupp innehåller för få 
individer och är därför inte är utplacerad i Figur 25. 
124 En del av denna skillnad kan dock antas bero på att högskolestuderande på 
grund av de jobb de har på sidan om sina studier blivit placerade i arbetarklassen. 
Tas studerande bort hamnar de yngsta arbetarna fortfarande norr om de äldre men 
längre söderut än nu. 
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der tillhörande den moralkonservativa vänstern och högern. Här fram-
kommer en samvariation mellan ålder och klass: Åldersprofilen är högst 
inom den högre klassen och lägst inom arbetarklassen. Det kan förstås som 
att det är olika faktorer som lett individer till moralkonservativa åsikter. 
För individer i den högre klassen och medelklassen tycks det med andra 
ord i högre grad vara ålder som påverkat än vad det gäller arbetarklas-
sen.125 För arbetarklassen gäller däremot det motsatta, det vill säga att det i 
högre grad är kapitalmängd, och framför allt lägre mängder kulturellt ka-
pital, som påverkar åsikter och värderingar i en moralkonservativ riktning. 
Hur klass och ålder agerar bland moralkonservativa antyder att större 
klasskillnader kanske är att vänta i framtiden, snarare än mindre, längs den 
sociokulturella åsiktsdimensionen. 

POSTMATERIALISM, ÅLDER O
ålder påverkar åsikt längs den sociokulturella åsiktsdimensionen har en 
deskriptiv överensstämmelse med Ingleharts tes om nya postmateriella 
värderingar. De som innehar postmateriella värderingar (här korresponde-
rande mot sociokulturellt liberala åsikter) tenderar att i högre grad tillhöra 
den högre klassen, samt medelklassen, än arbetarklassen. De är även mer 
högutbildade samt yngre.126 Enligt Inglehart kan dock inte dessa sociala 
skillnader ses som motorn bakom den aktuella åsiktsdimensionen.127 Istäl-
let kommer det an på vilka villkor som gällde under uppväxten. Materiella 
värderingar korresponderar mot en uppväxt under en period som präglas 
av materiell knapphet. Postmateriella värderingar korresponderar däremot 
mot en uppväxt under en period där det inte råder materiell knapphet. 
Konsekvensen är enligt Inglehart för det första att yngre tenderar att vara 
mer postmateriella än äldre, med uppväxt under efterkrigsåren som vat-
tendelare. Och för det andra att yngre även är mindre materialistiska och 

 
125 Vilket inte säger något om huruvida det är en konsekvens av social åldrande 
eller av generation. 
126 Se Figur 25, s. 160, Tabell 16, s. 145 och Tabell 35, s. 249. 
127 Det vill säga varken klass, eller utbildning som indikator på klass eller kulturellt 
kapital, eller utbildning som en egen faktor med en liberaliserande verkan i sig. 
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överlevnadsinriktade än äldre: postmateriella värderingar tränger enligt 
Inglehart undan materiella. 128 

Till att börja med kan det konstateras att postmateriella åsikter inte un-
dantränger materiella. Enligt Inglehart skulle postmaterialister inte bara 
hysa just postmateriella åsikter eller värderingar i högre grad än andra utan 
även i mindre utsträckning vara positionerade längs den socioekonomiska 
åsiktsdimensionen. Den sociokulturellt liberala vänstern är till sina åsikter 
sett tydligt positionerade längs den socioekonomiska åsiktsdimensionen 
och har högst värde på det socioekonomiska indexet (se Tabell 15, s. 131 
och Tabell 33, s. 245). Detsamma gäller sociokulturellt liberala högern, 
även denna är tydligt socioekonomiskt positionerad. 

En möjlighet skulle dock vara att det inom den sociokulturellt liberala 
vänstern finns åldersskillnader i till vilken grad individerna även är socio-
ekonomiskt positionerade. Enligt Inglehart borde i så fall de yngre vara 
mindre positionerade än de äldre (och möjligtvis mer positionerade längs 
den sociokulturella åsiktsdimensionen). Några sådana skillnader fram-
kommer dock ej. Både yngre (18 till 30 år) och äldre (61 till 85 år) uppvi-
sar högt medelvärde på det socioekonomiska indexet, 88 respektive 89, 
medan mellangruppen uppvisar ett medelvärde på 87. Detsamma gäller för 
den sociokulturellt liberala högern, där samtliga åldergrupper uppvisar 
låga medelvärden på indexet (ordnade efter stigande ålder: 18, 17 och 15)  

I en studie över Storbritannien baserad på Ingleharts empiriska indikato-
rer finner Majima och Savage (2007) att det – tvärt emot vad Inglehart 
menar – även sker åsiktsförändringar över tid inom generationer (jfr 
Svallfors 2004:177). Tidigare forskning har även pekat på att det ofta tar 

 
128 Här finns en skillnad mellan hur indikatorer på åsikter och värderingar används 
av Inglehart och i denna studie. Ingleharts index över materiella och postmateriella 
värderingar utgår från att olika samhällsmål (vanligtvis fyra) rangordnas. Då ställs 
materiella värderingar mot postmateriella på ett sätt som inte görs i denna studie. 
Ett sådant förfarande har dock fått kritik för att det tvingar fram en polarisering 
mellan värderingar som inte behöver vara inkompatibla (Houtman 2003; Majima 
& Savage 2007) där en sådan polarisering inte är nödvändig, och därmed konstrue-
rar en artefakt utan reell existens. Det förfarande som använts i denna studie tillå-
ter däremot att indikatorer på sociokulturella och socioekonomiska åsikter såväl 
sammanfaller som skiljer sig åt. Trots kritiken mot Inglehart kan jag se en poäng 
när det gäller exempelvis miljöfrågor. Att vara positivt inställd till att sträva mot ett 
mer miljövänligt samhälle kan bli något av en ”catch all”-fråga tills den ställs mot 
ekonomiskt eller industriell tillväxt (vilket görs i denna studie, se appendix). Kon-
stateras kan att i tre (samt en fjärde med enbart en procentenhet) av de åsiktskon-
stellationer som urskilts är negativt inställda mot att sträva mot ett mer miljövänligt 
samhälle, medan tre är för. Oavsett detta så följer denna indikator varken den 
sociokulturella eller den socioekonomiska åsiktsdimensionen. 
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ett tag för individer att realiserat sin position i det sociala rummet (jfr 
Goldthorpe 1987), en process som säkerligen tar längre tid idag än tidiga-
re. Yrke som indikator på yngre individers kapitalinnehav kan med andra 
ord vara mer missvisande än vad som gäller för äldre.  

KÖN OCH ÅSIKT. Att de som är positionerade på konsumtionsfältet 
redan är selekterade gör att skillnader beroende på en traditionell arbets-
uppdelning män och kvinnor emellan framstår som mindre. Den könade 
skillnad i politisk kompetens som finns i det sociala rummet är med andra 
ord större än den som framträder på konsumtionsfältet.129 Som grupp 
befinner sig kvinnor något längre till väster och något längre norrut i pla-
net av de första två axlarna. Det vill säga att kvinnor i högre grad gör so-
ciokulturellt liberala ställningstaganden än män, som snarare tenderar mot 
konservativa ställningstaganden. Denna skillnad, som förvisso är relativt 
liten, återfinns såväl bland hög- som lågutbildade och inom större delen av 
klassfraktionerna (Figur 26). 

Att kvinnor som grupp är mer sociokulturellt liberala än män går till 
viss del emot vad tidigare forskning har pekat på. Gällande vissa frågor har 
kvinnor oftare än män angivit sociokulturellt liberala, och då specifikt 
moralliberala, åsikter (jfr Bourdieu 1984; Gault & Sabini 2000; Kitschelt 
1997; Shapiro & Mahajan 1986), vilket ofta har ställts i relation till moral 
snarare än politik. På andra åsiktsområden har man istället lyft fram att 
kvinnor som grupp präglas av mindre politisk tolerans (Bobo & Licari 
1989; Golebiowska 1999). Detta kan dock bero på två saker. För det för-
sta att sociokulturell liberalism i denna studie är något vidare än vad som 
oftast menas med politisk tolerans, eller åtminstone hur det operationalise-
rats.130 Och för det andra pekar Golebiowska (1999:58) på att denna 
mindre grad av politisk tolerans delvis beror på ”their weaker commitment 
to abstract norms of democracy, partially due to their lower levels of poli-
tical expertise”. Genom att de som positionerat sig på konsumtionsfältet 
redan brutit med likgiltigheten och i högre grad delar fältets illusio har 
dessa presumtiva skillnader minimerats, för att inte sägas eliminerats. 

 
129 Se kapitel 4. 
130 Vilket oftast studerats genom acceptans gentemot grupper man ogillar. 
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Figur 26. Kön, utbildning och fraktion, plan 1-2. 

När Berglund och Oskarson (2010:192-3) undersöker en traditionell hö-
ger-vänsterdimension finner de att befintliga könsskillnader (där kvinnor 
tenderar att vara mer vänster än män) försvinner när även inkomst kon-
trolleras för. En möjlighet är med andra ord att könsskillnader längs den 
socioekonomiska åsiktsdimensionen beror på kapitalskillnader män och 
kvinnor emellan snarare än könsskillnader (jfr Kitschelt 1997:7). Män har i 
högre grad en kapitalsammansättning där ekonomiskt kapital dominerar 
medan kvinnors innehav istället domineras av kulturellt kapital. Det är 
dock inte främst kvinnors mängd kulturellt kapital det kommer an på utan 
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istället det kulturella kapitalets dominans i innehavet, eller deras relativa 
brist på ekonomiskt kapital. Längs den sociokulturella åsiktsdimensionen 
kvarstår dock signifikanta könsskillnader för Berglund och Oskarson, där 
kvinnor är mer liberala, även efter att inkomst och utbildning kontrollerats 
för. Kvinnors mer sociokulturellt liberala åsikter kan med andra ord inte 
förklaras av skillnad i kapitalsammansättning indikerat av inkomst och 
utbildning. Tidigare studier har dock pekat på ett större mått av förkropps-
ligat kulturellt kapital hos kvinnor (jfr Bihagen & Katz-Gerro 2000), indi-
kerat av intresse av kultur, vilket är en möjlig förklaring. 

Samma tendenser går att utläsa genom åsiktskonstellationerna (Tabell 
35, s. 253). Den sociokulturellt liberala vänstern har störts andel kvinnor, 
medan könsfördelningen är jämn i den sociokulturellt liberala högern. Här 
finns även tecken på att mäns mer sociokulturellt konservativa ställnings-
taganden framför allt beror på kulturkonservativa åsikter. Den kulturkon-
servativa vänster och höger består till 63 respektive 62 procent av män. De 
båda moralkonservativa åsiktskonstellationerna visar däremot inte på någ-
ra sådana tendenser. Dessa tendenser gällande den sociokulturella åsikts-
dimensionen är förenliga med tanken om att en del av åsiktsskillnaderna 
män och kvinnor emellan kommer an på skillnader i mängd kulturellt ka-
pital, samt kapitalets relativa tyngd i innehavet. Kulturkonservativa åsikter 
kan i högre grad förstås som en konsekvens av mindre mängd kulturellt 
kapital. 

De könsskillnader som framkommer kan i första hand förstås som bero-
ende på skillnader i kapitalinnehav könen emellan. Kvinnor som är posi-
tionerande på konsumtionsfältet har över lag högre utbildning än män och 
återfinns i högre grad i de kulturella fraktionerna. Samtidigt har de posi-
tionerade männen generellt högre inkomster. Skillnaderna längs såväl den 
socioekonomiska som den sociokulturella åsiktsdimensionen kan till stor 
del hänföras till att bero på just ett innehav dominerat av kulturellt kapital 
kontra ett innehav dominerat av ekonomiskt kapital. 

TREDJE OCH FJÄRDE AXELN. Genom den empiriska klassifikationens 
åsiktskonstellationer har den tredje och fjärde axeln mest centrala drag 
redan inkluderats ovan. Det första som kan konstateras angående dessa 
axlar är att samtliga indikatorer ryms på ett avstånd som enbart spänner 
0.6 standardavvikelser. Den tredje axeln visar på att arbetarklassen finns 
närmast den sociokulturellt konservativa polen i söder (Figur 42, s. 255). 
Medelklassen är istället placerad längre norrut, närmare neutrala modalite-
ter. Studeras klass mer detaljerat så framkommer att inte bara arbetare 
utan även bönder, företagsledare, jurister, småföretagare och handelsan-
ställda hamnar i den sydöstra kvadranten (se Figur 44, s. 256). Det stäm-
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mer överens med de sociokulturellt konservativa inslag som identifierats 
inom den högre klassens och medelklassen ekonomiska fraktioner. Motsatt 
finns indikatorer på lågt innehav av kulturellt kapital längre söderut medan 
högre innehav finns norrut. Slutligen visar åldersmodaliteterna på att det 
framför allt är de äldre som befinner sig i det sydöstra hörnet. 

Den tydligaste tendensen gällande den fjärde axeln är att de äldsta indi-
viderna befinner sig söderut medan de yngre befinner sig norrut. De äldre 
befinner sig med andra ord närmast moralkonservativa åsikter. Här finns 
även individer med lågt innehav av ekonomiskt kapital (Ink2). Att vara 
yngre korresponderar istället mot moralliberalism. Den högre klassen samt 
eftergymnasial utbildning befinner sig även de norrut längs den fjärde ax-
eln. 

I planet av den första och den tredje axeln befinner sig kvinnor längre 
mot nordväst och män mot sydost (Figur 42, s. 255), och i planet av den 
första och den fjärde axeln befinner sig män längre nordost och kvinnor 
längre sydväst (Figur 43, s. 255). I det första fallet innebär det att män 
befinner sig närmare sociokulturellt konservativa åsikter och att kvinnor 
istället befinner sig närmare neutrala svarsalternativ. I det andra fallet 
tycks det innebära att skillnaden längs den sociokulturella åsiktsdimensio-
nen inte kan hänföras till skillnader i termer av moralliberalism och moral-
konservatism: kvinnornas position antyder här inte moralliberalism och 
männens position antyder inte moralkonservatism.131 

Sammanfattning och diskussion 
För de indikatorer som studerats, och de två åsiktsdimensioner som dessa 
sammanfaller till, har klass visat sig vara mest betydande för att förstå 
konsumtionsfältets rum av sociala positioner. Övergripande uppvisar kon-
sumtionsfältet för politiska åsikter och det sociala rummet en homologi. 
Förstått som tvådimensionellt struktureras konsumtionsfältets första, hori-
sontella, dimension av kapitalsammansättningen medan den andra, verti-
kala, dimensionen istället struktureras av total kapitalmängd. 

 
131 Dessa tendenser går dock emot vad moralindexet visar (Tabell 37, s. 250). Istäl-
let rör det sig här förmodligen om skillnader som kan hänföras till de variabler som 
byggde upp faktoranalysens fjärde faktor (se Tabell 11, s. 103). Konstrueras ett 
index av dessa variabler går det diagonalt från nordost till sydväst i planet av den 
första och den fjärde axeln. Detta index, och moralindexet, följer varandra längs de 
första tre axlarna men separeras av den fjärde axeln. Ett sådant index fångar upp 
större könsskillnader än vad de övriga gör men kommer inte att studeras närmare 
här. 
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När hänsyn tas till de bägge åsiktsdimensionerna framkommer att såväl 
kapitalvolym som kapitalsammansättning har betydelse för socioekono-
miska åsikter. För socioekonomiska åsikter ökar sannolikheten att inneha 
socioekonomiska vänsteråsikter med lägre total kapitalvolym medan socio-
ekonomiska högeråsikter istället korresponderar mot högre total kapitalvo-
lym. Tendensen till att inneha socioekonomiska vänsteråsikter ökar även 
med relativ mängd kulturellt kapital. Att inneha sociokulturellt liberala 
åsikter sammanfaller med både mängden kulturellt kapital och med det 
kulturella kapitalets tyngd i innehavet. Motsatt korresponderar sociokultu-
rellt konservativa åsikter mot lågt innehav av kulturellt kapital och en ka-
pitalsammansättning där det kulturella kapitalet väger relativt lätt. Dessa 
principer pekar på att konsumtionsfältet för politiska åsikter å ena sidan 
uppvisar en homologi med det sociala rummet, och å andra sidan struktu-
reras av principer som inte är desamma som för det sociala rummet. 

Åsiktskonstellationernas placering i planet av den första och den andra 
axeln samt förhållande till klass och klassfraktion står i stort sätt i harmoni 
med dessa principer och visar på hur olika kombinationer av kapitalmängd 
och kapitalsammansättning tenderar att leda till olika kombinationer av 
åsikter. Utöver det framkom även en skillnad i kapitalsammansättning 
mellan kulturkonservativa och moralkonservativa. Moralkonservativas 
kapitalinnehav är generellt något mer dominerat av kulturellt kapital, me-
dan kulturkonservativas innehav istället domineras av ekonomiskt kapital. 

Denna korrespondens mellan å ena sidan position längs åsiktsdimensio-
nerna och å andra sidan kapitalmängd och kapitalsammansättning kan 
förstås i termer av ett mellanliggande rum av dispositioner. Dessa disposi-
tioner fungerar som politisk smak och är konstitutiva för den efterfrågan 
som möter produktionsfältets utbud.132 Annorlunda uttryckt framgår i 
detta kapitel att korrespondensen mellan å ena sidan sätt att se på den 
sociala världen och å andra sidan specifika system av dispositioner, kan 
förstås i termer av kapitalmängd och kapitalsammansättning. Detta gäller 
även för hur olika sätt att se på den sociala världen tenderar att kombine-
ras, det vill säga att de kombineras till påtagliga åsiktskonstellationer på ett 
sätt som överensstämmer med hur de olika sätten att se förhåller sig till 
kapitalinnehav. 

De könsskillnader som framträder i relation till de aspekter av konsum-
tionsfältet som studerats kan förstås som beroende på skillnader i kapital-
mängd och kapitalsammansättning. Däremot har den påverkan ålder upp-
visar på vilken position som intas på konsumtionsfältet inte kunnat förkla-

 
132 Med hänsyn taget till att efterfrågan också påverkas av utbudet. 
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ras i sådana termer. Äldre tenderar att i högre grad inneha sociokulturellt 
konservativa, och då framför allt moralkonservativa, åsikter. Det finns 
dock en poäng att särskilja två olika moralkonservativa grupper. För det 
första finns en grupp bestående av äldre individer med relativt stora kapi-
talinnehav. För det andra finns en grupp bestående av yngre individer med 
lägre kapitalinnehav. Den ålderseffekt som framkommer beror på den för-
sta gruppen medan den andra gruppens position på konsumtionsfältet i 
högre grad kan förstås av kapitalinnehav. 

TIDIGARE FORSKNING. Flera tidigare studier har pekat på att den tradi-
tionella socioekonomiska åsiktsdimensionen följer klass (se exempelvis 
Berglund & Oskarson 2010; Bourdieu 1984; Harrits et al. 2009; Houtman 
2001, 2003; Inglehart 1977, 1997; Inglehart & Welzel 2005; Lipset 1959; 
Lipset & Rokkan 1967; Svallfors 1996, 2004). De skiftningar som fram-
träder inom klasserna när kapitalsammansättning inkluderas är däremot 
inte lika väl dokumenterade, mycket beroende på att de klasskodningar 
som vanligtvis används inte klarat av att blottlägga det sociala rummets 
horisontella dimension. Harrits et al. (2009) konstaterar explicit att socio-
ekonomiska vänsteråsikter korresponderar mot arbetarklassens kulturella 
fraktion men inte att denna effekt av kapitalsammansättning även påverkar 
socioekonomiska åsikter i högre upp i det sociala rummet. 

Att klasskillnader finns längs den sociokulturella åsiktsdimensionen 
framfördes redan i Lipsets (1959) grundläggande artikel och har sedan dess 
påpekats i flera studier (se exempelvis Berglund & Oskarson 2010; Harrits 
et al. 2009; Lipset 1966; Svallfors 2004). De skiftningar som framträder 
inom klasser lyfts igen explicit fram av Harrits et al. (2009). Ett flertal 
andra studier uppvisar liknande empiriska förhållanden men gör andra 
tolkningar. Svallfors (2004) noterar som nämnts att en stor del av klas-
skillnaderna försvinner om utbildning konstanthålls. Även andra studier 
tar fasta på effekten av utbildning till den grad att klasskillnader enbart ses 
som en effekt av skillnader i utbildningsnivå (se exemeplvis Stubager 2008, 
2010). Houtman (2001) lyfter fram vikten av utbildning men menar att det 
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inte är utbildning per se utan pekar likt denna studie på innehav kulturellt 
kapital. Däremot ser han inte kulturellt kapital som en del av klass på.133 

Berglund och Oskarson (2010) konstaterar att tjänstemän tenderar att 
vara mer libertarianska medan arbetarklassen, småföretagare och lantbru-
kare tenderar att vara mer auktoritära (korresponderande mot sociokultu-
rell vänster respektive höger). När denna dimension kombineras med en 
traditionell (socioekonomisk) höger-vänsterdimension finner de att arbe-
tarna kombinerar auktoritära åsikter med vänsteråsikter medan lantbruka-
re och småföretagare istället innehar högeråsikter. Tjänstemännen kombi-
nerar däremot sina libertarianska åsikter med högeråsikter. På ett övergri-
pande plan påminner det om vad som framkommer i denna studie. De 
klasspositioner Berglund och Oskarson använder som möjliggör tolkning i 
termer av kapitalsammansättning (lantbrukare och småföretagare) visar 
även på en liknande logik. Deras tjänstemannagrupper (uppdelade i högre, 
kvalificerade och övriga) tillåter däremot bara tolkningar i termer av kapi-
talmängd vilket kan förklara att de enhetligt placeras till höger.134 Effekten 
av kapitalsammansättning kan dock utläsas genom att effekten av klasspo-
sition minskar när förvärvsinkomst kontrolleras för (Berglund & Oskarson 
2010:192), det vill säga att tjänstemän som har traditionella högeråsikter 
även har stort innehav ekonomiskt kapital. 

De resultat som pekats på i detta kapitel går emot Ingleharts teori om ett 
allmänt kulturskifte från materiella värderingar till postmateriella värde-
ringar. Förstådda som sociokulturellt liberala åsikter finns inga tendenser 
till att postmateriella värderingar undantränger materiella värderingar på 
det sätt Inglehart menar. Sociokulturellt liberala åsikter visar även på ett 
klarare samband med kapitalinnehav, samt ett mer otillräckligt samband 
med ålder, än vad som är att förvänta utifrån Ingleharts teori. 

 
133 Ytterligare en förklaring av sociokulturella åsiktsskillnader förs fram av Chan 
och Goldthorpe (2007). De skiljer status från klass (och från utbildning) och menar 
att det framför allt är status som påverkar sociokulturella åsikter. Här finns dock, 
både i deras statusvärden och genom hur utbildning och inkomst förhåller sig till 
statusskalan, indikationer på att vad de studerar snarare är olika yrkesgruppers 
symboliska kapital. Här sammanfaller kapitalmängd och kapitalsammansättning 
till en linjär skala där kulturellt kapital väger tyngre än ekonomiskt, vilket förklarar 
korrelationen med den sociokulturella åsiktsdimensionen. 
134 De tre tjänstemannagrupperna sprider ut sig diagonalt mellan de båda dimen-
sioner (Berglund & Oskarson 2010:187 Figur 14.1) vilket är precis vad som kan 
förväntas när det är frågan om yrkesgrupper som fångar upp konsumtionsfältets 
ena princip (tendensen att rösta höger ökar med total kapitalmängd) men inte den 
andra principen (tendensen att rösta vänster ökar med det kulturella kapitalets 
mängd och tyngd i innehavet). 
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Ingen av de tidigare studier som anförts analyserar hur åsikter från de 
bägge åsiktsdimensionerna tenderar att kombineras i påtagliga åsiktskon-
stellationer eller hur dessa förhåller sig till klass. 
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8. Partier, åsikter och positioner 
I detta kapitel studeras hur partisympatier förhåller sig till åsikter, åsikts-
konstellationer och kapitalinnehav närmare. Som påtalades i kapitel 2 
försöker det politiska fältets agenter skapa grupper de sedan har intresse av 
att mobilisera och representera. Opinionsarbete bedrivs såväl mot indivi-
ders positioner i det sociala rummet, individers representationer av sina 
positioner och för specifika åsikter, som för att mobilisera innehavare av 
specifika åsikter. Individer kommer inte ofelbart igenkänna sig i enbart en 
politisk diskurs. Istället kan de praktiskt igenkänna sig i flera olika diskur-
ser. Att fånga upp dessa processer skulle dock kräva ett vida större arbete 
än vad som här är möjligt varför enbart en statisk bild av processernas 
resultat kommer att presenteras.  

Detta kapitel erbjuder två huvudsakliga perspektiv. För det första kom-
mer de politiska partierna karaktäriseras av sina sympatisörer. Det vill säga 
att partierna kommer karaktäriseras dels av sina sympatisörers åsikter (jfr 
Campbell et al. 1960),135 och dels genom sina sympatisörers övriga egen-
skaper, i form av främst sympatisörernas kapitalinnehav. För det andra 
kommer åsikter eller åsiktskonstellationer och individers övriga egenskaper 
karaktäriseras av de partisympatier de tenderar att leda till. Det handlar 
med andra ord om olika sätt att studera hur rummet av åsikter, rummet av 
sociala positioner och rummet av partisympatier förhåller sig till varandra 
(jfr Figur 3, s. 97). 

Som tidigare konstaterats rådde under en stor del av efterkrigstiden 
bland forskare konsensus om att klass var den mest centrala sociala och 
politiska skiljelinjen. Under 1980-talet kom denna konsensus allt mer att 
ifrågasättas. Klass framstod inte längre som den primära skiljelinjen och 
social position påstods i allt lägre grad strukturera såväl åsikter och värde-
ringar som partisympatier (se exempelvis Clark & Lipset 1991; Dalton et 
al. 1984).136 Även om Sverige lyfts fram som ett av länderna där klass spe-

 
135 Vilket självfallet inte kan likställas med partiets politik eller ställningstaganden i 
dessa frågor. Jämförs partiernas fullmäktigeledamöter med sympatisörer fram-
kommer exempelvis att samtliga av alliansens partier generellt är mer positiva till 
att minska den offentliga sektorn än vad sympatisörerna är, medan det motsatta 
gäller för S och V (för MP finns igen skillnad). Gällande att ta emot färre flyktingar 
gäller för samtliga partier förutom SD att sympatisörerna är mer positivt inställda 
än vad partierna är. SD:s fullmäktigeledamöter är däremot mer positiva än vad 
sympatisörerna är, det är dock för SD frågan om en mycket svag skillnad 
(Gunnarsson 2011).  
136 En stor del av den debatt som följt angående om klassröstande har minskat eller 
ej har handlat om hur de olika begreppen har operationaliserat. Se bidrag i Clark 
och Lipset (2001). 
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lat störst roll för partisympatier så har även här klassröstning minskat. 
Mellan 1956 och 1991 var tendensen att arbetare i allt lägre utsträckning 
röstade vänster medan motsatsen gällde för medelklassen (Oskarson 
1994:42) och i termer av Alford index har denna tendens fortsatt till 2006 
(Oskarson 2010). 

Likt för åsikter och värderingar har det även angående partisympatier 
pekats på att nya skiljelinjer gjort sig gällande. Enligt Oscarsson (1998) 
kunde den svenska partirymden under 1950- och 1960-talen summeras 
med hjälp av en övergripande höger-vänsterdimension medan den under 
1980- och 1990-talen kom att utvecklas till en tvådimensionell rymd.137 
Oskarson (2010) konstaterar att en sådan sociokulturell åsiktsdimension 
gör sig gällande bland svenska partisympatier. Till skillnad från denna 
studie utgår Oskarson dock inte från åsikter utan direkt från de grupper 
som tänks befinna sig i åsiktsdimensionens båda ändar.138 

Bourdieu (1984) pekar på att ett endimensionellt klassbegrepp inte är 
tillräckligt för att fånga upp hur röstande förhåller sig till klasstillhörighet. 
Istället kompletterar han traditionell klassröstning med betydelsen av kapi-
talinnehavets sammansättning. Samtidigt som individer med högt kapital-
innehav tenderar att rösta höger tenderar individer vars kapitalinnehav är 
dominerat av kulturellt kapital att rösta vänster. Harrits et al. (2009) rela-
terar dessa två principer till socioekonomiska och sociokulturella åsikter. 
De finner då att den högre klassens kulturella fraktions vänsterröstande 
beror på sociokulturellt liberala åsikter. Även Houtman (2001, 2003; 
Houtman et al. 2008) kommer med liknande resultat. Han skiljer dock på 
traditionell klassröstning och röstning beroende på kulturellt kapital. Det 
sistnämnda reducerar han till att vara enbart en effekt av mängd kulturellt 
kapital (oberoende av kapitalets vikt i innehavet) och kallar för kulturell 
röstning, ett röstande som kommer av sociokulturellt liberala åsikter. 

Gällande hur partiernas sympatisörer åsiktsmässigt förhåller sig till var-
andra har Lachat och Dolezal (2008) framhållit att flera europeiska länder 
uppvisar ett triangelmönster. Där utgörs hörnen av sociokulturellt konser-
vativa (och socioekonomiskt högerinriktade) högerpopulistiska partier, 
socioekonomiskt högerinriktade liberala partier, samt slutligen sociokultu-
rellt liberala och socioekonomiskt vänsterinriktade vänsterpartier. 

 
137 Där den nya dimensionen enligt Oscarsson (1998) framför allt rör autonomi-
delegering (med frågor som EU och kärnkraft) och kristen traditionalism. 
138 För att blottlägga en sådan dimension studerar Oskarson (2010) tillväxtregioner 
kontra övriga, arbete som är inriktat mot människor kontra produkter, huruvida 
arbetet upplevs som kreativt och om man upplever sig svår att ersätta på sin ar-
betsplats samt upplevd risk för att bli arbetslös. 
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De politiska partierna 
Figur 27 innehåller koncentrationsellipser över blockens individmoln me-
dan Figur 28 visar blockens submoln.139 Skillnaden de två blocken emellan 
är störst längs den första axeln (1,18 standardavvikelser). Skillnaden är 
dock långt från obetydlig längs den andra axeln: alliansen befinner sig 0,61 
standardavvikelser högre upp än vänsterblocket. De båda blockens sympa-
tisörer överlappar varandra i hög grad, vilket framgår av koncentrationsel-
lipserna. Överlappningen sker framför allt i centrum av figuren och i den 
sydöstra kvadranten. Vid valet 2006 hade alliansen ett ganska bra grepp 
om individer med socioekonomiska högeråsikter i den nordöstra kvadran-
ten. Det är framför allt i denna kvadrant de har sina kärnväljare. Alliansen 
hämtade även en del röster hos de sociokulturellt liberala i den nordvästra 
kvadranten. I denna kvadrant är det individer som är positionerade längst 
öster ut som alliansen fick röster av. Även bland individer betecknade av 
socioekonomiska vänsteråsikter i den sydvästra kvadranten finns en hel del 
alliansröster,140 dock inte i samma utsträckning som i den nordvästra kva-
dranten. 

Vänsterblocket lyckades inte på samma sätt ta röster från den nordöstra 
kvadranten. De vänstersympatisörer som återfinns i denna kvadrant är 
märkbart mindre koncentrerade än vad alliansens sympatisörer är i den 
nordvästra kvadranten. De röster som vänsterblocket ändå tog här följer 
ett liknande mönster som tidigare, det vill säga att det rör sig om individer 
som befinner sig i den västra delen av den nordöstra kvadranten (framför 
allt den sydvästra delen). Vänsterblocket har däremot en mer påtaglig när-
varo i den sydöstra kvadranten. Det är i denna kvadrant som fördelningen 
mellan vänsterblocket och alliansen är som jämnast, även om alliansen har 
övertaget. 

 
139 För alliansen (det vill säga Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristde-
mokraterna) är detta oproblematiskt eftersom de inför valet 2006 ställde upp som 
ett block. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ställde däremot inte 
upp som ett gemensamt alternativ. De enskilda partierna kommer dock att studeras 
senare. 
140 Denna kvadrant ligger längst från Moderaterna, och Moderaterna är även un-
derrepresenterade inom denna grupp, medan Centerpartiet och Folkpartiet är över-
representerade. 
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Figur 27. Koncentrationsellipser över de politiska blocken, plan 1-2. 

Det framgår även att vänster- eller högeråsikter inte är någon garant för en 
höger- eller vänsterröst, utan både vänsterblocket och alliansen har sympa-
tisörer i samtliga av de fyra kvadranterna. De båda molnen är dock tätare 
på respektive sida, vänsterblocket till väster och alliansen till öster. Där-
emot ses en koncentration av molnet av vänsterväljare längs en diagonal 
linje som följer koncentrationsellipsen. Utspridningen ger vid handen att 
vid högre total kapitalmängd krävs det att innehavet domineras av kultu-
rellt kapital i allt högre grad för att korrespondera mot en vänsterröst. 
Molnet av alliansens sympatisörer är mer koncentrerat vertikalt, det vill 
alltså inte till samma ökade tyngdpunkt av ekonomiskt kapital vid ökat 
kapitalinnehav. Molnet sträcker sig även högre upp, och i de övre regio-
nerna mer över till väster. De med varken klara höger- eller vänsteråsikter i 
de högre regionerna lutade med andra ord mer åt att rösta på alliansen än 
mot att rösta på vänsterblocket i valet 2006. Det antyder att med ökat 
kapitalinnehav så ökar sannolikheten för att rösta höger samt att den so-
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Tillsammans med klassfraktionernas bl
horisontell som en vertikal effekt. Gällande den horisontella framgår att i 
både den högre klassen och medelklassen är andelen av de kulturella frak-
tionerna (39 respektive 44 procent) som röstar vänster större än andelen 
för klasserna i sin helhet (28 respektive 36 procent), medan det motsatta 
gäller för de ekonomiska fraktionerna (Tabell 20). Vertikalt framkommer 
att 48 procent av arbetarklassen röstar till vänster, att jämföra med 36 
procent av medelklassen och enbart 28 procent av den högre klassen. Den-
na tendens går även igenom fraktionerna: medelklassens kulturella fraktion 
röstar vänster i något högre grad än den högre klassens, men båda fraktio-
nerna gör så i lägre utsträckning än arbetarklassen. Samma tendenser finns 
på det sociala rummets högra sida där den högre klassens ekonomiska 
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S + V + MP Alliansen Total 

Tabell 20. Blocksympati efter klass och klassfraktion (%). 

 
Högre klass 28 64 92 

Kulturell fraktion 39 53 92 
Balanserad fraktion

omisk fraktion 
Medelkl

 19 72 91 
Ekon 17 76 93 
ass 36 51 87 
Kulturell fraktion 44 45 89 
Balanserad fraktion 39 47 86 
Ekonomisk fraktion 

Arbetar
Total 

27 59 86 
klass 48 29 77 
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totala volym. Att rösta till vänster korresponderar mot positioner där det 
kulturella kapitalet väger tyngre än det ekonomiska, alltså positioner till 
väster på konsumtionsfältet och det sociala rummet vänstra sida. Att rösta 
till höger korresponderar däremot mot positioner dominerade av ekono-
miskt kapital, alltså positioner till öster eller det sociala rummet högra 
sida. För det andra så ökar tendens till att rösta höger med ökad total kapi-
talvolym. De som har mest kapital röstar höger i högre grad än de som har 
minst. 

Tabell 21. Partisympati efter klass och klassfraktion (%). 
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Högre klass 92 4 7 17 7 12 10 34 

Kulturell fraktion 8 11 16 7 25 92 20 4 

Balanserad fraktion 

 

Medelkl 1 

1 

1 4 15 13 9 12 39 91 

Ekonomisk fraktion 2 2 14 5 10 15 46 93 

ass 5 5 25 9 8 7 27 88 

Kulturell fraktion 8 8 28 8 9 7 21 90 

Balanserad fraktion 

 

Arbetark

Total 

3 5 31 7 9 6 25 3 89 

Ekonomisk fraktion 3 3 20 11 7 8 34 1 87 

lass 6 4 38 6 4 4 15 4 81 

5 5 30 7 7 6 23 2 85 
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Att den hö isk fra tion öst hö r i ögr grad än 
mede och att s mm ten ens inns äll nde 
vänsterröstande hos den högre klassens kulturella fraktion visar på den 
sammanlagda effekten av dessa två principer: sannolikheten för att rösta 
höger ökar med relativ mängd ekonomiskt kapital och total kapitalvolym. 
Och motsatt ökar sannolikheten för att rösta vänster med relativ mängd 
kulturellt kapital och minskar med total kapitalmängd. 

Tabell 22. Partiernas medelvälde, index. 

Socioekonomiskt Index Kulturin

Vänsterpartiet 84 62 79 

Miljöpartiet 

erna 

 

na 

 

a 

69 62 82 

Socialdemokrat 73 36 69 

Centerpartiet 47 41 66 

Folkpartiet 41 38 67 

Kristdemokrater 37 35 39 

Moderaterna 29 29 70 

Sverigedemokratern 52 11 56 

VÄSTER. Inom vänsterblocket finns påtagliga skil er längs b  de 
gur 29), vilka även speglas av med rden på de  in-

lnad åda
första axlarna (Fi elvä  tre
dexen (Tabell 22, s. 179). Längs den första axeln är det störst avstånd mel-
lan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna (0,8 standardavvikelser), men 
även mellan Miljöpartiet och Vänsterpartiet (0,4) samt Socialdemokraterna 
(0,4) finns skillnader. Längs den andra axeln är avståndet störst mellan 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet (0,9), följt av Socialdemokraterna 
och Vänsterpartiet (0,5), medan Vänsterpartiet ligger relativt nära Miljö-
partiet (0,3). Socialdemokraterna utmärker sig både genom att befinna sig 
längre österut och längre söderut. 

I relation till klassfraktioner och kapitalinnehav korresponderar som 
nämnts att rösta vänster med relativ mängd kulturellt kapital. Alla tre par-
tier har i den högre klassen störst andel sympatisörer i den kulturella frak-
tionen, en tendens som är något svagare för Socialdemokraterna (Tabell 
21, s. 178). Socialdemokraterna ligger närmast mindre kapitalinnehav, och 
då specifikt arbetarklassen. Vänsterpartiet är placerat närmare den lägre 
delen av medelklassens kulturella fraktion medan Miljöpartiet befinner sig 
mellan medelklassens och den högre klassens kulturella fraktioner. Denna 
struktur framträder även i relation till klassfraktion och indikatorer på 
ekonomiskt och kulturellt kapital. Miljöpartiet (17 procent) och Vänster-
partiet (11 procent) har större andel sympatisörer i den högre klassen – 
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Figur 29. Fraktioner och partisympatier, plan 1-2. 

as framträder skillnader som 
kraternas sympatisörer har 

adranter jämfört med övriga 

med tyngdpunkten i de kulturella fraktionerna – än Socialdemokraterna (8 
procent). Socialdemokraterna har istället en stor andel av sina sympatisörer 
i arbetarklassen (57 procent, enbart Sverigedemokraterna har med sina 80 
procent en större, Tabell 39, s. 258). I den högre klassen väger sympatisö-
rerna mot det kulturella hållet medan det i medelklassen framför allt är den 
balanserade fraktionen som sympatiserar med Socialdemokraterna. Detta 
styrks även av indikatorer på kulturellt och ekonomiskt kapital där Miljö-
partiet, följt av Vänsterpartiet, är det av vänsterblockets partier som har 
högst andel högutbildade, medan det inte är några större skillnader gällan-
de ekonomiskt kapital (Figur 46, s. 257). 

När partisympatisörernas individmoln studer
nämns ovan mer tydligt (Figur 30). Socialdemo
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förvisso en mer påtaglig närvaro i alla fyra kv
partier. Partiets moln av sympatisörer är dock som mest koncentrerat i den 
sydvästra kvadranten. Socialdemokraterna är även det parti som slagit sig 
in mest i de två östliga kvadranterna, det vill säga som får röster från indi-
vider med mer högerinriktade åsikter. Det är speciellt i sydöst, bland so-
ciokulturellt konservativa åsikter, som Socialdemokraterna hämtar röster. 
Partiets individmoln är istället betydligt glesare i den nordvästra kvadran-
ten. Denna position ger vid handen en kombination av socioekonomiska 
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2

vänsteråsikter och sociokulturellt konservativa åsikter. Detta bekräftas 
även av partiets närvaro i åsiktskonstellationerna, där det framför allt är 
överrepresenterat i den socioekonomiska, den moralkonservativa och den 
kulturkonservativa vänstern (

1

  

Vänsterpartiet  

 

 

Figur 30. Vänsterblockspartiernas submoln, plan 1-2. 

t hämtar en betydande del av sina väljare från den nordvästra 
anten samt en del från den nordöstra kvadranten. I gengäld hämtas 

Tabell 24, s. 183). Även Socialdemokraternas 
indexvärden indikerar mer konservativa inslag, och då framför allt kultur-
konservativa, än vad som präglar blockets övriga partier (Tabell 22, s. 
179). 

Miljöpartiet Socialdemokraterna 
2

1

2

1

Miljöpartie
kvadr
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erhet den sydvästra kva-relativt få väljare från den nedre halvan, i synn
dranten. Följaktligen återfinns partiets sympatisörer framför allt i den so-
ciokulturellt liberala vänstern, och sekundärt i den sociokulturellt liberala 
högern samt den socioekonomiska vänstern. Som indexen indikerar beror 
närvaron i de två sistnämnda åsiktskonstellationerna på sociokulturellt 
liberala åsikter respektive socioekonomiska vänsteråsikter. Partiets sympa-
tisörer har högst medelvärde såväl på moral- som kulturindexet och har 
klart högre värde på det socioekonomiska indexet än vad alliansens partier 
uppvisar. 

Tabell 23. Klusters partisympatier (%). 

A B C D E F G H 

  

okul

S

M
o

nser

M
ora

e

S
ocioekonom

i

utrala (h

S + V + MP 

Vänsterpartiet 

Miljöpartiet 0 1 3 3 

emokraterna 

Allian  

 

demokraterna 

raterna 

S
oci

oci

turellt liberal vänster

76 

20 

17 

okulturellt liberal höger 

16 

1 

7 

K
ulturkonservativ höger 

10 

1 

ralko
vativ höger 

13 

K
ulturkonservativ vänster 

60 

4 

lkons
rvativ vänster 

57 

5 

4 

sk vänster 

58 

6 

7 

N
e

öger) 

29 

1 

Sociald 39 8 9 12 52 48 45 24 

sen 12 73 75 78 22 25 26 53 

Centerpartiet 6 16 6 9 5 8 6 9 

Folkpartiet 4 13 9 10 3 6 6 9 

Krist 1 5 5 28 3 8 1 11 

Moderaterna 2 40 56 32 10 4 12 24 

Sverigedemok 3 3 4 3 1 2 

Vän ycks stå delmoln, vara tt
plac ydvästra kv ran och  i d no str Ko t
tions a axel antyder att rtiet ymp öre ym r o

sterpartiets individmoln t  be av två olika v e  är 
erat i den s ad ten  ett en rdvä a. ncen ra-
ellipsens ena lång pa s s atis r r me li-

ka åsikter redan inom sin mest koncentrerade del. Denna splittring kom-
mer att analyseras senare i kapitlet. Om sympatisörerna finns både i syd-
väst och i nordväst hämtar Vänsterpartiet i gengäld relativt få väljare från 
de östra sidorna. Detta går igenom såväl indexvärden som åsiktskonstella-
tioner där sympatisörerna har högst medelvärde på det socioekonomiska 
indexet och en försvinnande liten närvaro i de högerinriktade åsiktskon-
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stellationerna. Tillsammans med Miljöpartier har Vänsterpartiet högst 
värde på kulturindexet, och näst högst värde på moralindexet. Av sympati-
sörerna återfinns 57 procent i den sociokulturellt liberala vänster medan 15 
procent finns i den socioekonomiska vänstern. 

Tabell 24. Partisympatisörernas klustertillhörighet (%). 

A B C

  

ur ur

M
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kons

S
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S
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S
ociokult

ellt liberal vänster

27 

okult
ellt liberal höger 
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K
ulturkonservativ höger 

3 
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servativ höger 

3 

K
ulturkonservativ vänster 

20 

al
ervativ vänster 

15 

sk vänster 

18 

N
e

höger) 

9 

Vänsterpartiet 3 

Miljöpartiet 1 2 7 7 16 7 

Socialdemokraterna 

Alliansen 4 18 

 

Kristdemokraterna 

raterna 

Total 

57 2 

43 

2 11 9 15 

16 

19 3 4 4 24 17 19 10 

21 22 7 6 8 15 

Centerpartiet 10 25 10 12 10 10 10 14 

Folkpartiet 8 22 15 14 6 8 11 15 

2 9 9 41 6 12 2 20 

Moderaterna 1 23 32 15 6 2 7 13 

Sverigedemok 3 18 18 29 15 6 12 

15 13 13 10 14 11 13 12 

ÖSTER. Set lanet av d fö t x a sig lli
artier mer homogen än vänsterbloc , s. s de

a axeln är avståndet störst mel r och Mo a

t till positioner i p et rsta vå a larn ter  a an-
sens p
andr

kets (Figur 29
okr

180). Län
der

g
ter: 0,2 

n 
lan Kristdem ate

standardavvikelser. Moderaterna är placerade högst upp och Kristdemo-
kraterna längst ned medan. Mellan dessa är Folkpartiet placerat något 
högre upp än Centerpartiet. Längs den första axeln finns större skillnader. 
Längst västerut finns Centerpartiet, 0,6 standardavvikelser från Modera-
terna, 0,5 från Kristdemokraterna och 0,2 från Folkpartiet. Folkpartiet 
befinner sig i sin tur 0,4 standardavvikelser från såväl Moderaterna som 
Kristdemokraterna. För att ge ett mått på skillnader inom de båda blocken 
kan nämnas att längs den första axeln – som övergripande separerar hö-
geråsikter från vänsteråsikter – är skillnaden mellan Centerpartiets och 
Moderaternas sympatisörer lika stor som skillnaden mellan Centerpartiets 



184 I JAN-MAGNUS ENELO   Klass, åsikt och partisympati  
 

oderatsympatisörernas 
ka

stra kvadranten och sekundärt i den sydvästra, medan 
nä

                                                     

och Socialdemokraternas sympatisörer (0,6), medan skillnaden mellan 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är större (0,8). Det är med andra 
ord så att Centerpartiets väljare åsiktsmässigt längs den första och mest 
förklarande axeln står lika långt ifrån eller lika nära Moderaternas som 
Socialdemokraternas väljare, medan Socialdemokraterna är mer åtskilda 
från Vänsterpartiets väljare än från Centerpartiets. 

Där vänsterblockets sympatisörer främst har kapitalinnehav dominerade 
av kulturellt kapital präglas istället alliansens sympatisörer av kapitalinne-
hav med mer ekonomiskt än kulturellt kapital. M

pitalinnehav är i högst grad dominerade av ekonomiskt kapital, vilket 
framgår såväl av närvaron i de ekonomiska fraktionerna som av kapitalin-
dikatorer (Tabell 21, s. 178 och Figur 46, s. 257). Även Kristdemokrater-
nas sympatisörer präglas av en kapitalsammansättning som ger större vikt 
åt ekonomiskt kapital, tendensen är dock inte lika stark.141 Folkpartiet har 
däremot en något starkare närvaro i de bägge kulturella än de ekonomiska 
fraktionerna, som framgår av kapitalindikatorerna rör de sig om individer 
med balanserade kapitalinnehav. Även Centerpartiets sympatisörer uppvi-
sar mer balanserade innehav, med något mer ekonomiska än kulturella 
tendenser. Jämfört med västerblocket har samtliga av alliansens partier en 
lägre andel av sina sympatisörer i arbetarklassen samt en högre andel i 
medelklassen, och med undantag för Kristdemokraterna gäller detsamma i 
den högre klassen. 

Individmolnen för alliansens partier antyder inte att det finns några stör-
re skillnader mellan partierna (Figur 31). Moderaternas sympatisörer finns 
främst i den nordö

rvaron inte är särskilt stor i de båda västra kvadranterna. Dessa socio-
kulturella inslag består framför allt av kulturkonservativa åsikter. Modera-
ternas sympatisörer har näst lägst värde på kulturindexet (Tabell 22, s.179) 
och är klart dominerande i den kulturkonservativa högerkonstellationen 
(Tabell 24, s. 183). En påtaglig närvaro finns dock i samtliga åsiktskonstel-
lationer med socioekonomiska högerinslag och partiet har lägst värde på 
det socioekonomiska indexet.  

 
141 I kapitel 7 framkom att ålder har en viss påverkan på position längs den socio-
kulturella åsiktsdimensionen. Framför allt handlar det om åsiktsdimensionens mo-
ralaspekter där yngre generellt är mer moralliberala och äldre mer moralkonserva-
tiva. Det framkom även klasskillnader inom gruppen av moralkonservativa där de 
äldre tenderar att ha högre klasstillhörighet medan yngre moralkonservativa har 
lägre. Båda dessa tendenser gäller även för Kristdemokraternas sympatisörer. 
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Figur 31. Allianspartiernas submoln, plan 1-2. 

Centerpartiets och Folkpartiets individmoln påminner till stor del om var-
andra. Båda har en påtaglig närvaro i samtliga kvadranter och är de av 
alliansens partier som hämtar störst del av sina sympatisörer från de två 
västliga kvadranterna. Jämfört med Moderaternas sympatisörer har följ-
aktligen såväl Folkpartiets och Centerpartiets sympatisörer lägre värde på 
det socioekonomiska indexet och högre värde på kulturindexet. Partierna 
har en påtaglig närvaro i samtliga åsiktskonstellationer, såväl vänster- som 
högerinriktade, även om en viss koncentration finns i den sociokulturellt 
liberala vänstern. Centerpartiets närvaro i de vänsterinriktade konstellatio-
nerna är dock något starkare än Folkpartiets. Sammanlagt återfinns 40 

2

1

2

1
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 Centerpartiets sympatis konstellationer som 
domineras av vänsterblocket (jämfört med 33 procent av Folkpartiets). 

Figur 32. Kristdemokraterna submoln, plan 1-4.  

Kristdemokraterna är det av alliansens partier som hämtar störst del av 
sina väljare från den sydöstra kvadranten där individer betecknade av so-
ciokulturellt konservativa åsikter är mest frekventa. Det är framför allt de 
moralkonservativa, snarare än de kulturkonservativa, som partiet appelle-
rar till, vilket framgår av den fjärde axeln (Figur 32,), det låga värdet på 
moralindexet (Tabell 22, s. 179), och den markanta närvaron i den moral-
konservativa högerkonstellationen. Motsatt har partiet en försvinnande 
liten närvaro i de bägge sociokulturellt liberala åsiktskonstellationerna. 
Trots att Kristdemokraterna har en väldigt låg andel av sina sympatisörer 
på konsumtionsfältets västra sida finns 12 procent av sympatisörerna i den 
moralkonservativa vänsterkonstellationen, vilket är en större andel är par-
tiet har i såväl den sociokulturellt liberala som den kulturkonservativa 

 vara centralt för moralkonser-

procent av örer i åsikts

högern. Eftersom ålder i kapitel 7 visade sig
vatism kommer Kristdemokraternas sympatisörer studeras närmare senare 
med fokus på ålder. 

Sverigedemokraternas sympatisörer befinner sig huvudsakligen i den 
sydöstra kvadranten (Figur 29, s. 180) i planet av de första två axlarna. 
Längs den första axeln står Sverigedemokraterna med andra ord längst 
från Vänsterpartiet och närmast Kristdemokraterna, medan de längs den 
andra axeln står längst från Miljöpartiet och närmast Socialdemokraterna. 
Sett till klass är det arbetarklassen som dominerar, 80 procent av Sverige-
demokraternas sympatisörer kommer från arbetarklassens medan inga 
sympatisörer återfinns i den högre klassen (Tabell 39, s. 258). Partiets 
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257). 
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sympatisörer är även de som besitter minst kulturellt kapital (Figur 46, s. 
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Figur 33. Sverigedemokraternas submoln. 

Individmolnet av partiets sympatisörer är koncentrerat till den sydöstra 
kvadranten i planet av de första två axlarna. Faktum är att inga av partiets 
sympatisörer befinner sig i den nordvästra kvadranten (Figur 33). Sverige-
demokraterna är det parti vars sympatisörer tydligast skiljs ut av den tredje 
axeln, placerade i den sociokulturellt konservativa regionen (se även Figur 
45, s. 256). Sammantaget med att partiet inte skiljer ut sig längst den fjärde 
axeln (Figur 46, s. 257) framgår att det är kulturkonservativa åsikter, sna-
rare än moralkonservativa, som sympatisörerna delar. Detta bekräftas även 
av indexen där Sverigedemokraterna har klart lägre medelvärde än de övri-
ga på kulturindexet, medan värdet på moralindexet är klart högre än 
Kristdemokraternas (Tabell 22, s. 179). Att Individmolnet spränger in i 
såväl den sydvästra som den nordöstra kvadranten antyder en ambivalens 
angående socioekonomiska frågor, vilket även värdet på det socioekono-
miska indexet antyder. 

NSTERPARTIETS TVÅDELNING. Ovan konstaterades att molnet av 
Vänsterpartiets sympatisörer tycks bestå av två delmoln. Givet att tidigare 
forskning beskrivit en tvådelning av vänster (jfr Inglehart 1997; Kriesi 
1989) finns en poäng att studera partiets sympatisörer närmare. I Tabell 40 
(s. 259) har partiets sympatisörer delats upp i två, en sociokulturellt liberal 
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et, något som framför allt speglas genom ett större innehav 
av kulturellt kapital, 61 procent av de sociokulturellt liberala har en högre 
utbildning medan enbart 32 procent av de övriga har det. Enligt Inglehart 
(1997) är det dock framför allt generationsskillnader som borde ligga bak-
om skillnaden mellan de två grupperna, vilket inte får stöd här då grupper-
na har tämligen likartade ålderprofiler. 

Studeras gruppernas indexvärden framkommer något som går stick i 
stäv med Ingleharts teori. För det första finns det mycket riktigt åsiktsskill-
nader. Den sociokulturellt liberala gruppen lever upp till sitt namn genom 
höga medelvärden gällande såväl kultur som moral. De övriga har däremot 
låga värden nog att de snarare är att betrakta som något sociokulturellt 
konservativa. Intressantare är då att den sociokulturellt liberala gruppen 
har högre medelvärde även på det socioekonomiska indexet, det vill säga 
att den kan betraktas som mer socioekonomisk vänster än de övriga. Enligt 

arts borde grupper som prior iokulturellt liberala, eller 
postmateriella, värderingar, präglas av en lägre grad av socioekonomiska 

den framgår att denna klasskillnad är att hänföra 

och en med övriga.142 Här framkommer en tydlig skillnad mellan de båda 
grupperna. De sociokulturellt liberala sympatisörerna uppvisar en högre 
klasstillhörigh

Ingleh iterar soc

värderingar. 

PARTI OCH KLASSHOMOGENITET. De tydliga klasskillnader och med-
följande åsiktsskillnader som finns inom Vänsterpartiets sympatisörer öpp-
nar upp för frågan om liknande tendenser finns inom övriga partiers sym-
patisörgrupper. Förutom Sverigedemokraterna, som hämtar 80 procent av 
sina sympatisörer från arbetarklassen och inga alls från den högre klassen, 
har samtliga partier en närvaro i de tre klasserna (Tabell 39, s. 258). När 
partiernas sympatisörer delas upp efter klasstillhörighet framkommer att 
de tendenser som finns bland Vänsterpartiets sympatisörer finns i flera 
partier (Figur 34). Position i det sociala rummet påverkar med andra ord 
inte bara såväl åsikter som val av parti utan även det sätt åsikter översätts i 
partival.143 Generellt går de klasskillnader som gäller för hela konsum-
tionsfältet även igenom partiernas sympatisörgrupper: sympatisörer från 
den högre klassen är mer sociokulturellt liberala än sympatisörer från arbe-
tarklassen. Av indexvär

                                                      
142 De sociokulturellt liberala utgörs av sympatisörer som längs den andra axeln har 
värde under 0 (placerade norrut) medan övriga utgörs av individer med värden över 
0 (placerade söderut). 
143 Eller, i fall där åsiktsproduktionen har delegerats till annan part, vice versa. 
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likartade åsiktsprofiler (vilket även framgår av indexvärden). Det är rimligt 

                                                     

till kulturkonservatism och kulturliberalism och inte till moralfrågor 
(Tabell 41, s. 260).144 

Figur 34. Partisympatisörer efter klass, plan 1-2. 

Det framkommer även att åsikter kan ha klasspecifika sätt att översättas 
till partisympati. Vänsterpartiets sympatisörer från arbetar- och medelklas-
sen samt Socialdemokraternas sympatisörer från den högre klassen är posi-
tionerade nära varandra. Dessa grupper besitter med andra ord tämligen 

 

omiska indexet framkommer inte några allmänna tendenser, 

144 Istället framträder gällande den sociokulturella åsiktsdimensionens moralaspek-
ter ålderskillnader inom alla partiers sympatisörgrupper förutom Kristdemokrater-
nas. För det socioekon
varken efter ålder eller efter klass. 
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t parti är klasstillhörighet.145 

Partisympati, åsiktsdimension och social position 
För blockval konstaterades att kapitalinnehavets struktur och kapitalinne-
havets totala volym har betydelse. Att rösta till höger korresponderar mot 
ett kapitalinnehav dominerat av ekonomiskt kapital samt hög kapitalvo-
lym, medan att rösta till vänster korresponderar mot innehav dominerat av 
kulturell kapital samt låg total kapitalvolym. Principer för blockval är 
därmed i stort sätt samma som för position längs den socioekonomiska 
åsiktsdimensionen. Det går med andra ord att anta att kapitalvolym och 
kapitalsammansättning påverkar blockval via socioekonomiska åsikter. 
Denna tendens framgår även av åsiktskonstellationernas relation till parti-
sympati. Samtliga åsiktskonstellationer där sympati för vänsterblocket 
dominerar har höga värden på det socioekonomiska indexet medan åsikts-
konstellationer där alliansen är dominerande har låga värden. Någon lik-
nande tendens finns inte gällande de båda sociokulturellt orienterade in-
dexen. 

Även den sociokulturella åsiktsdimensionen påverkar dock partival. För 
att utreda hur detta sker redogörs först för hur partival inom de båda 
blocken relaterar till kapitalinnehav. Inom vänsterblocket korresponderar 
stora mängder kulturellt kapital mot sympatier för Miljöpartiet. Däremot 
tycks inte kapitalets tyngd i innehavet vara lika viktigt, vilket indikeras 
såväl av lägre värde än de övriga partierna på det socioekonomiska indexet 
som av närvaron i den sociokulturellt liberala högerkonstellationen. Väns-
terpartiets väljare har kapitalinnehav där det kulturella kapitalet väger 
tungt. Socialdemokraternas sympatisörer betecknas istället av låga kapital-
innehav, där balansen inte är lika viktigt. Inom alliansen korresponderar 

av dominerat av ekonomiskt 
kapital, balanserat innehav mot Centerpartiet och Folkpartier medan 

                                                     

att anta att en av de saker som påverkar hur dessa åsikter översätts till 
sympati för ett specifik

sympatier för Moderaterna mot kapitalinneh

Kristdemokraternas väljare betecknas av ett tämligen splittrat innehav. Sett 
till volym har Folkpartiets, Kristdemokraternas samt Moderaternas sympa-
tisörer ett tämligen stort innehav medan Centerpartiets sympatisörer har 
ett något lägre. 

 
145 Det sätt som klass påverkar hur åsikter medieras till partisympatier kan även 
vara föremål för strategier iscensatta av agenter på det politiska fältet. Det kan för 
det första handla om explicit klassartikulation, att företrädare för ett parti påtalar 
sig företräda en specifik klass. Det kan för det andra även handla om strategier som 
inte explicit nämner klass men som ändå lyfter fram klasspecifika erfarenheter eller 
attribut. 
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ikt för partival inom 
blocken. Som nämnts ökar tendensen till att inneha sociokulturellt liberala 

 dess tyngd i innehavet. 

okraterna. Mellan Centerpartiet och Folkpartiet framträder inte 
nå

lationer: Sverigedemokraterna från sociokulturellt konser-
vativa och Miljöpartiet från sociokulturellt liberala åsiktskonstellationer. 

Om den socioekonomiska åsiktsdimensionen är central för blockval blir 
den sociokulturella åsiktsdimensionen istället av v

åsikter med både mängd av kulturellt kapital och
Det som framträder inom vänsterblocket är att samman med socioekono-
miska vänsteråsikter tenderar sociokulturellt konservativa åsikter att leda 
till Socialdemokraterna medan sociokulturellt liberala åsikter till Miljöpar-
tiet. Mellan dessa båda indikerar såväl det kulturella kapitalets tyngd hos 
Vänsterpartiets sympatisörer som indexvärden att intensitet i de socioeko-
nomiska vänsteråsikterna samman med sociokulturellt liberala åsikter ten-
derar att leda till Vänsterpartier.146 

Den sociokulturella åsiktsdimensionens betydelse för val av parti inom 
alliansen ser lite annorlunda ut än vad den gjorde inom vänsterblocket. 
Liberala åsikter står inte mot konservativa, utan tvådelningen av konserva-
tism är istället av större vikt. Sympatier med Moderaterna kan förstås som 
korresponderande mot kulturkonservativa åsikter, samman med intensiva 
socioekonomiska högeråsikter, medan moralkonservativa åsikter leder till 
Kristdem

gra tydliga skillnader längs den sociokulturella åsiktsdimensionen, båda 
kan förstås som relativt moralliberala och möjligtvis närmare kulturkon-
servativa än kulturliberala. Centerpartiet har något högre värde på det 
socioekonomiska indexet och hämtar mer sympatisörer från vänsterdomi-
nerade åsiktskonstellationer. Den mest påtagliga skillnaden mellan Folk-
partiet och Centerpartiet är annars tidigare nämnda skillnad i kapitalvo-
lym, där Centerpartiets sympatisörer präglas av lägre total kapitalvolym.  

Med lägst kapitalinnehav, dominerat av ekonomiskt kapital (eller snara-
re brist på kulturellt kapital), är det längs den sociokulturella åsiktsdimen-
sionen som Sverigedemokraternas väljare urskiljs. Partiets sympatisörer 
betecknas av kulturkonservativa åsikter. Miljöpartiet och Sverigedemokra-
terna utgör den sociokulturella åsiktsdimensionens tydligaste motpoler. 
Deras sympatisörer har högst respektive lägst värde på kulturindexet me-
dan de står närmare varandra längs den socioekonomiska åsiktsdimensio-
nen. De hämtar bägge sympatisörer från såväl alliansens som vänsterblock-
ets åsiktskonstel

                                                      
146 Som nämnts är dock Vänsterpartiets sympatisörer en tvådelad grupp, 
här kommer dock framför allt de generella tendenserna att tas hänsyn till. 
Båda dessa grupper har dock högre värde på det socioekonomiska indexet 
än Miljöpartiet och Socialdemokraterna (Tabell 22, s. 179 och Tabell 40, 
s. 255). 
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FÄ

tt ljus. Den största rörelsen från höger- 
til

n 
sociokulturella åsiktsdimensionen. Sociokulturellt liberala åsikter får indi-

LTRÖRELSER. Val av block har visat sig vara fast rotat i den socio-
ekonomiska åsiktsdimensionen. Genom åsiktskonstellationerna går det att 
studera blocköverskridande rörelser på konsumtionsfältet. Det vill säga 
individer som röstar på ett parti tillhörande ett annat block än vad de egna 
socioekonomiska åsikterna påbjuder. 

Rörelsen från vänsterinriktade åsiktskonstellationer över till alliansen är 
mycket större än rörelser från högerinriktade konstellationer till vänster-
blocket. Det vill säga att det var fler med socioekonomiska vänsteråsikter 
som röstade på alliansen än det var socioekonomiska högeråsikter som 
röstade på vänsterblocket. I relation till den sociokulturella åsiktsdimen-
sionen hamnar dessa rörelser i ett ny

l vänsterblocket sker i den sociokulturellt liberala högerkonstellationen. 
Rörelsen från vänsterkonstellationer till alliansen sker istället i de bägge 
sociokulturellt konservativa konstellationerna samt i den socioekonomiska 
vänsterkonstellationen, vilka alla tre präglas av att ej betecknas av socio-
kulturellt liberala åsikter. 

Rörelsen över till alliansen sker till tre olika partier.147 Från den moral-
konservativa vänsterkonstellationen anger åtta procent att de sympatiserar 
med Kristdemokraterna. Dessa individer utgör dessutom en betydande del 
av partiets sympatisörer, med 12 procent är det av partiets starkaste fästen 
(efter den moralkonservativa högern och de neutrala). Från den kulturkon-
servativa vänsterkonstellationen sympatiserar 10 procent med Moderater-
na (de utgör dock endast sex procent av partiets sympatisörer). Slutligen 
anger 12 procent av den socioekonomiska vänstern att de sympatiserar 
med Moderaterna och utgör sju procent av partiets sympatisörer. 

Gällande rörelsen från den sociokulturellt liberala högern över till väns-
terblocket anger åtta procent att de sympatiserar med Socialdemokraterna 
medan sju procent anger Miljöpartiet. För Socialdemokraterna utgör dessa 
individer dock endast tre procent av sympatisörerna och rörelsen utmärker 
sig inte från andel sympatisörer som hämtas från den moralkonservativa 
och den kulturkonservativa högerkonstellationen (12 respektive 9 procent). 
För Miljöpartiet är däremot blocköverskridande rörelser koncentrerade till 
att komma från den sociokulturellt liberala högern och dessa individer 
utgör dessutom 16 procent av partiets sympatisörer. 

De rörelser som sker över blockgränser kan främst förstås utifrån de

                                                      
147 Centerpartiet hämtar som nämnts sympatisörer från samtliga vänsterinriktade
åsiktskonstellationer, partiets sympatisörer är även jämnt utspridda över dess
konstellat

 
a 

ioner (10 procent i varje) och kommer därför att här lämnas utanför. 
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parti de kommer till. Rörelsen från 
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m hämtas från de övriga tre sociokulturellt kon-
se

anutbild-
ni

vider med socioekonomiska högeråsikter att röra sig mot Miljöpartiet. I 
åsiktsdimensionens andra ände rör sig istället sociokulturellt konservativa 
med socioekonomiska vänsteråsikter mot Moderaterna och Kristdemokra-
terna. Här kan rörelsen till alliansen delas upp i två efter vilken åsiktskon-
stellation de kommer från och vilket 

n moralkonservativa vänster sker till Kristdemokraterna medan rörelsen 
från den kulturkonservativa vänster sker till Moderaterna. Båda dessa rö-
relser stämmer väl överens med den åsiktsprofil partiernas sympatisörer 
har överlag. Det finns med andra ord skäl för att anta att det är just de 
sociokulturella åsiktsinslagen som medför partival som går emot individer-
nas socioekonomiska åsikter.148 

I denna ekonomi av partirörelser är det i de sociokulturellt konservativa 
konstellationerna som Sverigedemokraterna inkluderas. Här finns sympati-
sörer i såväl högerkonstellationer som vänsterkonstellationer. Den största 
andelen (29 procent) hämtas från den kulturkonservativa vänsterkonstella-
tionen. De sympatisörer so

rvativa konstellationerna har som grupp lägre värde på kulturindexet än 
konstellationerna överlag vilket pekar på att det är intensiva kulturkonser-
vativa inslag som motiverar till val av Sverigedemokraterna. 

ICKE-MOBILISERADE. En analys av partiröstande utelämnar ett antal 
individer, nämligen de som inte röstar. Tabell 42 (s. 260) visar på liknande 
uppgifter som tidigare forskning pekat på (se exempelvis Holmberg & 
Oscarsson 2004:22). Bland de sju procent positionerade på konsumtions-
fältet som ej röstade eller angivit partisympati är arbetarklassen överrepre-
senterad. Sett till utbildningsnivå är såväl låg utbildning som mell

ng överrepresenterad medan motsatsen gäller för högutbildade. Individer 
med hög inkomst röstar i högre grad än individer med lägre inkomst. 

I planet av de första två axlarna är de som ej röstade i första hand kon-
centrerade till den sydöstra kvadranten (Figur 35) även om individer åter-
finns i samtliga kvadranter. Det mest framträdande mönstret är annars att 
de handlar om individer som befinner sig mellan åsiktsdimensionernas 
poler. När individerna delas upp efter kön, klass och utbildningsnivå (Figur 

                                                      
148 Om indexvärden studeras framkommer även att individer från den moralkon-
servativa vänstern som sympatiserar med Kristdemokraterna har lägre värde på 
moralindexet (28) än vad som gäller för hela åsiktskonstellationen (43). Liknande 
tendenser, men svagare, tendenser finns gällande moderatsympatisörerna i den 
kulturkonservativa vänstern och värde på kulturindexet (8 respektive 11). Miljö-
partiets sympatisörer i den sociokulturellt liberala högern har istället något högre 
värde på kulturindexet (67 mot 63), samt obetydligt högre på moralindexet (85 
mot 83) än hela åsiktskonstellationen. 
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tt det 
är

att rösta höger med såväl relativ mängd ekonomiskt kapital som med total 
kapi  

47, s. 262) framkommer få horisontella skillnader (den mest påtagliga, 
vilken inte heller den är stark, är att bland högutbildade befinner sig rös-
tande längre västerut än de som ej röstade). Detta bör dock ställas i rela-
tion till strukturer som påtalats gällande vilka som tenderar att dela kon-
sumtionsfältets illusio samt svara på enkäter (se kapitel 4 samt Tabell 18, s. 
155). 

Figur 35. Moln av icke röstande, plan 1-2. 

Som tidigare konstaterats är det i de nedre regionerna av planet av de för-
sta två axlarna, och specifikt något öster om mitten, som de med minst 
politisk kompetens verkar figurera. Därför är det inte överraskande a

 i dessa regioner som det finns flest icke-röstare. 

Sammanfattning och diskussion 
Sannolikheten för vänsterröstande ökar med relativ mängd kulturellt kapi-
tal och minskar med total kapitalvolym. Motsatt ökar sannolikheten för 

talvolym. Dessa principer överensstämmer med hur kapitalmängd och
kapitalsammansättning förhåller sig till den socioekonomiska åsiktsdimen-
sionen. Till den grad partival sker via åsikter går det med andra ord att 
anta att den socioekonomiska åsiktsdimensionen är konstitutiv för skillna-
den mellan de båda politiska blocken på konsumtionsfältet. Det vill säga 
att de två sätt att se på den sociala världen som har sin grund i den socio-
ekonomiska åsiktsdimensionen är av störst vikt vid blockval. 

2

1
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a. För Vänsterpartiet har kapitalsammansättning betydelse där kul-
turellt kapitalet väger tungt i innehavet. Den sociokulturella åsiktsdimen-
sionen räcker inte allena till för att förklara skillnader mellan vänster-
blockets partier. Skillnaden mellan att sympatisera med Socialdemokrater-
na och Miljöpartiet kommer dock främst an på sociokulturella åsikter där 
konservativa åsikter tenderar att leda till det tidigare partiet och liberala 
åsikter till det senare. Mellan dessa båda tenderar sociokulturellt liberala 
åsikter, samman med intensiva socioekonomiska vänsteråsikter, att leda till 
Vänsterpartier. 

Inom alliansen korresponderar sympatier för Moderaterna mot kapital-
innehav dominerat av ekonomiskt kapital, balanserat innehav mot Center-
partiet och Folkpartier medan Kristdemokraterna betecknas av ett tämligen 
splittrat innehav. Centerpartiets sympatisörer präglas av lägre totalt kapi-
talvolym än de övriga. Den sociokulturella åsiktsdimensionens två aspekter 
får betydelse för partival inom alliansen. Sympatier med Moderaterna kan 
förstås som korresponderande mot kulturkonservativa åsikter medan mo-
ralkonservativa åsikter tenderar att leda till Kristdemokraterna. Mellan 
Centerpartiet och Folkpartiet framträder inga tydliga skillnader längs den 

Den sociokulturella åsiktsdimensionen bidrar dock inte bara till partival 
till rörelser över blockgränserna, på tvärs 

För att förklara val av parti, och inte bara politiskt block, är den socio-
ekonomiska dimensionen inte tillräcklig. Den sociokulturella dimensionen, 
och kapitalinnehav, verkar på blockspecifika sätt inom de politiska block-
en. Inom vänsterblocket korresponderar stort innehav av kulturellt kapital 
mot Miljöpartiet medan ett litet innehav tenderar att leda till Socialdemo-
kratern

sociokulturella åsiktsdimensionen. 

Med lägst kapitalinnehav, dominerat av ekonomiskt kapital (eller snara-
re brist på kulturellt kapital), är det längs den sociokulturella åsiktsdimen-
sionen som Sverigedemokraternas urskiljs. Dessa sympatisörer betecknas 
av kulturkonservativa åsikter. 

inom blocken utan bidrar även 
mot socioekonomiska åsikter. På konsumtionsfältets södra halva lämnar 
individer vänsterblocket, trots socioekonomiska vänsteråsikter, på grund 
av sociokulturellt konservativa åsikter. Moralkonservativa rör sig här mot 
Kristdemokraterna medan kulturkonservativa rör sig mot Moderaterna. 
Det finns även en rörelse mot Sverigedemokraterna, som framför allt 
kommer av kulturkonservatism. Även från individer med socioekonomiska 
högeråsikter finns rörelser mot Sverigedemokraterna på grund av sociokul-
turellt konservativa åsikter. I norra halvan framträder en svagare rörelse 
från individer med socioekonomiska högeråsikter som röstar på Miljöpar-
tiet på grund av sociokulturellt liberala åsikter. 
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Dessa rörelser mellan de politiska blocken visar på den potential som 
åsiktskonstellationerna innebär för de politiska partierna. Som nämndes i 
kapital 6 utgör det faktum att individer tenderar att kombinera olika sätt 
att se på den sociala världen på sju påtagliga sätt potential för partierna i 
det att individer kan mobiliseras av såväl socioekonomisk som sociokultu-
rell politik. De tre blocköverskridande rörelser som påtalas ovan kan för-
stås just som mobilisering av partisympatier på basis av sociokulturell poli-
tik trots socioekonomiska åsikter.  

Betydelsen av åsikter och partisympatier har visat sig kunna variera med 
klasstillhörighet. Det manifesterar sig på två olika sätt. För det första ge-
nom att röster på samma parti medieras via olika uppsättningar åsikter 
beroende på klasstillhörighet. Röster som nominellt sett är identiska kan 
alltså ha olika sociala betydelser. För det andra genom att likartade åsikter 
leder till skilda 

ället åsikter som trots att de är nominellt identiska får skilda sociala 
betydelser genom sättet de översätts till partisympatier på. Här framkom-
mer vikten av att förstå det sociala som uppbyggt av relationer och av att 
åsikter, partisympatier och uppsättning av dispositioner i första hand bör 
ställas mot andra åsikter, partisympatier respektive uppsättningar av dis-
positioner, och i andra hand relateras till varandra. 

SKIFTNINGAR INOM VÄNSTER. De resultat som pekats på gör det 
möjligt att nyansera två olika diskussioner som förts i tidigare forskning. 
Det handlar för det första om huruvida det finns två olika vänstrar, vilka 
åsikter som betecknar dessa och hu

ass. Och relaterad till denna fråga för det andra hur rörelsen från en 
traditionell vänster till högerpopulistiska partier ser ut. 

På konsumtionsfältets västra sida framträder en tvådelning av vänstern. 
I nordväst finns en sociokultur

assens och den högre klassens ekonomiska fraktion. Längre ned finns en 
socioekonomisk samt sociokulturellt konservativ vänster som istället bärs 
upp av arbetarklassen samt medelklassens balanserade fraktion. Tvärt 
emot vad Clark och Lipset (1991) samt Inglehart (1997) skriver så har inte 
sociokulturellt liberala åsikter trängt undan socioekonomiska vänsteråsik-
ter. Istället präglas den sociokulturellt liberala vänster fortfarande av so-
cioekonomiska vänsteråsikter. Ålder har inte heller den entydiga betydelse 
som exempelvis Inglehart fört fram. Högre ålder uppvisar ett visst sam-
band med moralkonservativa åsikter men detta kan långt ifrån förstås som 
den konstitutiva skillnaden mellan en ny postmateriell vänster och en ma-
teriell vänster på det sätt Inglehart menar. 
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Utifrån teorin om att vänstern bär på dessa två tendenser har bland an-
nat Svallfors (2004) och Inglehart (1997) pekat på en grupp individer som 
kan tänkas röra sig mot nya partier. Enligt Inglehart är det postmateriell 
politik som får anhängare av en traditionell materiell vänster att appelleras 
av nya högerpartier. Enligt Svallfors (2004:187-8) är arbetare som grupp 
”mer moraliskt rigida än de högre tjänstemännen” och röstar vänster ”inte 
på grund av utan trots vänsterpartiernas ställningstaganden i moralfrågor”. 

Det är däremot inte moraliska fr
rar till en sådan rörelse. Istället är det främst i den kulturkonservativa 

vänstern och inte den moralkonservativa vänstern som Sverigedemokrater-
na hämtar sina sympatisörer. På konsumtionsfältet för politiska åsikter 
anno 2006 rörde sig denna grupp dock i högre grad till Moderaterna. Det 
är fråga om grupper som vanligtvis röstar vänster trots vänsterpartiernas 
kulturliberala ställningstaganden. På samma sätt blir Ingleharts tanke om 
en vänster som inte appelleras av en postmodern vänsterpolitik otydligt. 
Enligt både Svallfors och Inglehart är det till, vad de betecknar för, nya 
högerpartier denna vänster kan tänkas röra sig. En sådan rörelse framträ-
der på konsumtionsfältet, med nämnd kvalificering att det är just den kul-
turkonservativa vänstern som står för denna rörelse. 

Moralisk rigiditet, eller moralkonservatism, ger o
relse bort från vänsterblocket. Men det är inte mot nya xenofobiska dessa 
individer rör sig. Istället är Kristdemokraterna det parti som fångar upp 
dessa. Arbetares moraliska rigiditet leder alltså snarare till Kristdemokra-
terna än Sverigedemokraterna.149 

TIDIGARE FORSKNING. Av detta kapitel framgår att ett endimensionellt 
klassbegrepp inte räcker till för att blottlägga det samb

n partival och klassposition. Arbetarklassen tenderar förvisso att rösta 
vänster i högre grad än övriga klasser. Det är enbart dessa klasskillnader 
som exempelvis Alford index fångar upp enligt vilket klassröstning i Sveri-
ge har minskat (Oskarson 1994, 2010).150 Redan blockval och den socio-
ekonomiska åsiktsdimensionen kräver ett mer diversifierat klassbegrepp. 
Det är inte bara kapitalmängd som påverkar utan även kapitalsamman-
sättning. Det sociala rummets första dimension fångar framför allt upp 
skiftningar inom höger- respektive vänsterblocket. Däremot fångas inte 
                                                      
149 Som en illustration kan nämnas att 53 procent av Sverigedemokraterna har det 
lägsta värdet på kulturindex medan enbart 3 procent har det på moralindex, där de 
istället är närmast är utspridda efter normalfördelning. För Kristdemokraterna har 
17 procent det lägsta värdet på moralindex. 
150 Se exempelvis Hout et al. (1993), Evans (1999, 2000) Oskarson (2010) för 
kritik av Alford index. 
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ka åsiktsdimensionen och röstande upp. 

Hur högerröstande respektive vänsterröstande förhåller sig till kapital-
mängd och kapitalsammansättning överensstämmer med vad Bourdieu 
(1984:438, 1999b) konstaterar gällande det franska sociala rummet. Även 
Harrits et al. (2009) pekar på att det framför allt är kapitalsammansättning 
som påverkar huruvida rösten faller till höger eller vänster medan kapital-

ängd påverkar skiftningar inom högern respektive vänstern. 

När även den sociokulturella åsiktsdimensionen läggs till finns berör-
ingspunkter med vad Houtman (2001, 2003; Houtman et al. 2008) lyfter 
fram. Endimensionell klass påverkar enligt Houtman tendens att rösta på 
traditionella höger- eller vänsterpartier medan kulturellt kapital påverkar 
röstande efter den sociokulturella åsiktsdimensionen (vad han benämner 
för kulturellt röstande). Även Harrits et al. (2009) pekar på liknande resul-
tat. De konstaterar att den högre klassens kulturella fraktion tenderar att 
rösta på vänsterpartier betecknade av sociokulturellt liberala åsikter medan 
arbetarklass och kapitalinnehav dominerat av ekonomiskt kapital istället 
tenderar att leda till partier betecknade av sociokulturellt konservativa 
åsikter.151 Såväl Houtman som Harrits et al. tenderar

n socioekonomiska och den sociokulturella åsiktsdimensionen vilket får 
konsekvenser när åsiktsdimensionerna relateras till partival. Det är uteslu-
tande sympati för Sverigedemokraterna som endast skiljs ut av den socio-
kulturella åsiktsdimensionen (jfr Loxbo 2011). För övriga partival handlar 
det om kombinationer av åsikter h

Sammantaget avviker de politiska partiernas positioner på konsumtions-
fältet för politiska åsikter från de triangelmönster som flera andra europe-
iska länder uppvisar. I dessa triangelmönster utgörs hörnen av sociokultu-
rellt konservativa (och socioekonomiskt högerinriktade) högerpopulistiska 
partier, socioekonomiskt högerinriktade liberala partier, samt slutligen 
sociokulturellt liberala och socioekonomiskt vänsterinriktade vänsterparti-
er (jfr Lachat & Dolezal 2008:256-65). Med Sverigedemokraternas intåg i 
riksdagen efter valet 2010 tyder mycket på att Sverige uppvisar ett fyr-
                                                      
151 Hur partisympatier, åsikter och position i det sociala rummet förhåller sig till 
varandra har även tydliga beröringspunkter med Inglehart. Den sociokulturella 
åsiktsdimensionen är partimässigt strukturerad av Sverigedemokraternas sympati-

 karaktäriseras som postmateriella är 

var materialister. 

sörer i den ena änden och Miljöpartiets i den andra, precis de typer av partier Ing-
lehart placerar i sin postmoderna politikdimension. Med hjälp av Ingleharts fråge-
batteri och siffror från 1994 menar Gilljam och Holmberg (1995:122-4) att de 
partier som utifrån deras sympatisörer kan
Miljöpartiet, Vänsterpartiet men även Folkpartiet. Ny demokrati var det parti vars 
anhängare till störst del 
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ernas position. 152 Där mittpunk-
te

 

kantsmönster. Det som avviker från tidigare nämnda mönster är för det 
första de socialdemokratiska sympatisör

rna för vänsterinriktade partiers sympatisörer generellt ligger närmare 
varandra är Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Sverige mer utsprid-
da. Istället utgör Miljöpartiet och Vänsterpartiet ett hörn skilt från Social-
demokraterna. För det andra handlar det om Sverigedemokraterna. Till 
skillnad från många andra länder uppvisar deras sympatisörer inte någon 
tydlig position längs den socioekonomiska åsiktsdimensionen.153

Genom att studera hur individer kombinerar åsikter från de båda åsikts-
dimensionerna, i form av åsiktskonstellationer, har frågan om även huru-
vida den sociokulturella åsiktsdimensionens poler kan karaktäriseras som 
höger eller vänster nyanserats. Det har även, samman med uppdelningen av 
sociokulturell konservatism i två, möjliggjort en noggrannare studie av 
rörelser mellan och bortom de politiska blocken. 

                                                      
152 En position som här beror på partiets sympatisörer. Det finns dock tecken på att 
en liknande position intagits av partiet även på produktionsfältet (jfr Kitschelt 
1994:267-72). 
153 Efterfrågan avvek med andra ord 2006 från vad Kitschelt (1997:19) benämner 
för the master case, i form av en kombination av auktoritarism och socioekono-
miska högerinslag. 
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Denna studie har utgått från två åsiktsdimensioner och studerat dessa både 
i relation till varandra, till klass, kön, ålder och till partisympatier i form 
av ler rum (rummet av sociala positioner, rummet av åsikter och 
rummet av partisympatier). För det första rör det sig om en socioekono-
misk åsiktsdimension centrerad kring ekonomisk jämlikhet. Denna åsikts-
dimension har varit central för uppdelning av det politiska spektrumet i en 
traditionell höger och vänster. För det andra en sociokulturell åsiktsdimen-
sion som tar upp frågor rörande kultur och moral. Här handlar det över-
gr ande om till vilken grad individer bör ha rätt att själv välja hur de för 
sina liv i termer av kulturspecifika vanor, sexualitet, religion, osv. 

De teoretiska och metod m använts har möjliggjort 
blottläggande av ett antal förh igare forskning ej studerat. 
Det h elvis 
åtskil  en 

örenas i 
åsiktsdimensionens liberala spektrum men åtskiljas i åsiktsdimensionens 
konservativa spektrum. Till skillnad från tidigare forskning har även hur 
individer kombinerar åsikter från den socioekonomiska och den socioeko-
nomiska åsiktsdimensionen till påtagliga åsiktskonstellationer studerats. 
Därmed har individers kombinationer av sociokulturella och socioekono-
miska åsikter, och inte bara åsiktsdimensionerna var och en för sig, relate-
rats till klass. I relation till partisympatier har preciseringen av den socio-
kulturella åsiktsdimensionens två aspekter samt hur åsiktsdimensionerna 
kombinerats möjliggjort en mer nyanserad förståelse av hur olika åsikter 
förhåller sig till partisympatier, samt av de huvudsakliga blocköverskri-
dande rörelser som sker. 

I kapitel 9 dras först de olika lager som studerades i del II samman ge-
nom en redogörelse för konsumtionsfältets övergripande struktur. Efter det 
tas konsumtionsfältets homologi med och autonomi gentemot det sociala 
rummet upp. Vidare kommer några av de hypoteser som tidigare forskning 
presenterat gällande vad som ger upphov till skillnader mellan olika poli-
tiska åsikter eller åsiktskonstellationer att diskuteras närmare. I kapitel 10 
diskuteras sedan delar av studiens resultat i relation till klass i allmänhet 
och klassanalys av åsikter i synnerhet.  

 tre lager el

ip

ologiska verktyg so
ållanden som tid

ar visats att den sociokulturella åsiktsdimensionen bär på två d
da aspekter. Det handlar om en aspekt med fokus på moral och

med fokus på nationell kultur. Dessa två aspekter tenderar att f
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inerat av ekonomiskt kapital. Ten-
densen till att inneha sociokulturellt liberala åsikter ökar med kulturellt 

                                                     

9. Konsumtionsfältet för politiska åsikter 
Konsumtionsfältet för politiska åsikters första – horisontella – dimension 
ställer övergripande högeråsikter mot vänsteråsikter, och är i högre grad 
uppbyggd av indikatorer på socioekonomiska än sociokulturella åsikter. 154 
Den andra – vertikala – dimensionen gör istället distinktioner mellan mo-
dus i höger- respektive vänsteråsikter. Figur 36 utgör en skiss av konsum-
tionsfältets struktur. 

Figur 36. Konsumtionsfältet för politiska åsikter. 

Övergripande kan konsumtionsfältet för politiska åsikter förstås som 
strukturerat av ett antal principer. Tendensen till att både rösta vänster och 
inneha socioekonomiska vänsteråsikter är större vid låg total kapitalvolym 
och med kapitalinnehav dominerat av kulturellt kapital. Att rösta höger 
och inneha socioekonomiska högeråsikter korresponderar istället mot hög 
total kapitalvolym samt innehav dom

 
154 Av den korrespondensanalys som legat till grund för blottläggandet av konsum-
tionsfältets struktur analyserades fyra axlar. Den förståelse av konsumtionsfältet 
som ett tvådimensionellt rum är primärt baserat på korrespondensanalysens första 
två axlar. I dessa två dimensioner har vad den tredje och den fjärde axeln blottlagt 
inkorporerats. 
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nehavet. Motsatt kor-

konservatism, kulturkonservatism, moralliberalism och kulturliberalism. 
Av dessa sex har de två sistnämnda visat sig praktiskt sammanfalla men 
går fortfarande principiellt att särhålla. Utgörande sätt att se den sociala 
världen på kan dessa sex övergripande förstås som uppbyggda av åtskilda 
uppsättningar seende- och indelningsprinciper. Dessa åsiktskonstellationer 
tenderar att ej ifrågasättas av sina innehavare och får därigenom en trög-
het. Istället för att utgöra enbart en uppsättning påståenden som kan falsi-
fieras av nya faktauppgifter fungerar de som principer som vägleder hur 
nya erfarenheter inordnas med tidigare. Nya erfarenheter tenderar att in-
ordnas på basis av redan etablerade principer. 

Dessa sätt att uppfatta den sociala världen på kan antas korrespondera 
mot åtskilda habitus, eller uppsättningar av system av dispositioner. Det 
vill dock inte säga att specifika system av dispositioner alltid leder till dessa 
sätt att se världen på. Det är i mötet mellan utbud och efterfrågan som en 
sådan korrespondens får sitt specifika utseende. Vissa av dessa sex sätt att 
se är på ett övergripande plan omöjliga att kombinera i det att de utgör 
varandras motsatser. Här får även korresponderande system av dispositio-
ner förstås som relativt osannolika att ha tillsammans. Andra, tillhörande 
åtskilda åsiktsdimensioner eller rent av åtskilda aspekter av den sociokul-
turella åsiktsdimensionen, kan dock kombineras på olika sätt. Det vill säga 

binationer av åsikter, som i kombinationer av sätt att 
världen på och system av dispositioner i habitus. 

kilts där åsikter i sociokultu-

kapital samt med det kulturella kapitalets tyngd i in
responderar sociokulturellt konservativa åsikter mot liten mängd kulturellt 
kapital och innehav där det kulturella kapitalet väger relativt lätt. 

Genom dessa två åsiktsdimensioner, och den sociokulturella åsiktsdi-
mensionens bägge aspekter, framkommer sex olika sätt att uppfatta den 
sociala världen på: socioekonomisk höger, socioekonomisk vänster, moral-

såväl i termer av kom
uppfatta den sociala 

Sju påtagliga åsiktskonstellationer har urs
rella och socioekonomiska frågor kombineras: sociokulturellt liberal väns-
ter, sociokulturellt liberal höger, socioekonomisk vänster, moralkonserva-
tiv vänster, moralkonservativ höger, kulturkonservativ vänster och slutli-
gen kulturkonservativ höger.155 Logiken i denna uppdelning uppvisar en 
                                                      
155 Förutom dessa sju urskildes även en neutral konstellation, en gruppering som är 
positionerad av ställningstaganden de inte gör eller genom de neutrala ställningsta-
ganden de gör. Sekundärt finns även socioekonomiska högerinslag tillsammans 

r utplacerad i Figur 36. 

med kulturkonservativa inslag. Det är frågan om en ganska disparat grupp indivi-
der, karaktäriserade att de inte har ett stort innehav av kulturellt eller ekonomiskt 
kapital, samt av en relativt låg ålder. Generellt besitter denna grupp relativt lågt 
intresse och kan betraktas som att den inte delar konsumtionsfältets illusio och är 
därför inte helle
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an 
ås

tisympatier fullt tillfredsstäl-
la

 eko-
no

socioekonomiska vänsteråsikter i större utsträckning än ekonomiska frak-
tioner.157 

                                                     

koherens såväl med uppdelningen av den sociokulturella åsiktsdimensionen 
i två aspekter som med de principer som påtalas ovan gällande relationen 
mellan kapitalinnehav och val av politiskt block. Samtliga konstellationer 
med socioekonomiska vänsteråsikter domineras av vänsterblocket med

iktskonstellationer med övervägande socioekonomiska högeråsikter do-
mineras av alliansen. Såväl till väster som till öster på konsumtionsfältet 
framträder en kulturkonservativ konstellation, en moralkonservativ kon-
stellation och en odelad sociokulturellt liberal konstellation. Dessa åsikts-
konstellationer utgör inte heller vägs ände. Det är fortfarande en öppen 
fråga på vilket sätt de politiska partierna klarar av att mobilisera åsikts-
konstellationernas individer.  

ÅSIKTER, RÖSTER OCH KAPITAL. Åsiktskonstellationers och parti-
sympatisörers positioner på konsumtionsfältet uppvisar en komplexitet 
som överstiger den traditionella idén om klassröstning. Föreställningen att 
arbetarklassen röstar vänster medan medelklassen och den högre klassen 
röstar höger kan varken förklara blockval, partival, åsiktskonstellationer 
eller hur åsiktskonstellationer översätts till par

nde. 

För val av politiskt block är position längs den socioekonomiska åsikts-
dimensionen av större betydelse än position längs den sociokulturella. De 
åsiktskonstellationer som utkristalliserats är blockmässigt uppdelade efter 
position längs den socioekonomiska åsiktsdimensionen. Det är även socio-
ekonomiskt inriktad politik som varit föremål för politisk mobilisering 
längs klasslinjen. Men en uppdelning mellan å ena sidan arbetarklass och å 
andra sidan medelklass och den högre klassen är inte tillräcklig för att 
redogöra för position längs den socioekonomiska åsiktsdimensionen eller 
för blockval. Alliansen är förvisso störst i samtliga fraktioner av medelklas-
sen och den högre klassen, men det finns betydande skillnader mellan de 
olika fraktionerna. 156 Andelen som röstar på alliansen är högre i de

miska fraktionerna än i de kulturella fraktionerna. På samma sätt finns 
skiftning inom medelklassen och den högre klassen längs den socioekono-
miska åsiktsdimensionen där de båda kulturella fraktionerna innehar posi-
tioner snarlika arbetarklassens. Kulturella fraktioner har med andra ord 

 
156 Från att alliansens övertag i medelklassens kulturella fraktion är mindre än en 
procentenhet till 59 procentenheter i den högre klassens ekonomiska fraktion. 
157 Denna tendens var 2006 starkare för socioekonomiska åsikter än för blockval. 
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 det mot att Socialdemokraternas sympatisö-

er konservativa. De handlar dock om olika typer av konservatism. 
D

belägna mellan Miljöpartiet och Centerpartiet. Det är längs den sociokul-
turella åsiktsdimensionen som partiets sympatisörer skiljer ut sig genom en 

När partiutbudet breddas till att inkludera blockens sju partier samt 
Sverigedemokraterna räcker inte den socioekonomiska åsiktsdimensionen 
till för att separera partiernas sympatisörer åt åsiktsmässigt, och en enkel 
dikotom klassindelning blir än mer otjänlig. Istället krävs att även den 
sociokulturella åsiktsdimensionen tas hänsyn till, och en åtminstone tvådi-
mensionell förståelse av klass. Inom vänsterblocket har partierna likartade 
positioner längs den socioekonomiska åsiktsdimensionen. När den socio-
kulturella åsiktsdimensionen läggs till blir det tydligt att den åsiktsmässiga 
skillnaden mellan å ena sidan Socialdemokraterna och å andra sidan Väns-
terpartiet och Miljöpartiet främst kommer an på sociokulturella åsikter där 
Socialdemokraternas sympatisörer som grupp är mer konservativa. I ter-
mer av kapital korresponderar
rer som grupp besitter mindre kulturellt kapital. 

Inom alliansen är skillnaderna små längs den socioekonomiska åsikts-
dimensionen. Räknat från öster in mot mitten går ordningen Moderaterna, 
Kristdemokraterna, Folkpartiet och slutligen Centern. När den sociokultu-
rella åsiktsdimensionen inkluderas blir skillnaderna mellan partierna mer 
påtagliga. Kristdemokraterna och Moderaterna skiljer ut sig genom att 
vara m

et är moralkonservatism som gör att Kristdemokraterna skiljer ut sig från 
de övriga. Moderaterna skiljer däremot ut sig genom att vara mer kultur-
konservativa medan Centerpartiet är minst kulturkonservativa. Modera-
terna och Folkpartisterna besitter totalt sett ungefär jämförbara kapital-
mängder, medan Centerpartiets sympatisörer besitter något mindre. När 
även kapitalinnehavets sammansättning tas hänsyn till framkommer skill-
nader där Folkpartiets sympatisörer i större utsträckning har innehav do-
minerat av kulturellt kapital medan Moderaternas domineras av ekono-
miskt kapital.158 

Den socioekonomiska åsiktsdimensionen gör knappt skillnad alls för 
Sverigedemokraterna. Här befinner sympatisörerna sig i en mittenposition, 

konservativ position. Framför allt rör det sig då om kulturkonservatism, 
medan de gällande moralkonservatism är mindre konservativa än Kristde-

                                                      
158 Kristdemokraternas sympatisörer blir mer komplicerade att karaktärisera utifrån 
kapitalinnehav eftersom det av allt att döma finns påtagliga ålderskillnader där de 
äldre tenderar att ha större innehav dominerat av kulturellt kapital medan de yngre 
tenderar att ha tämligen små kapitalinnehav vilka snarare präglas av brist på kultu-
rellt kapital. 
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sker. Det första som kan konstateras är en större andel av de 
ol

lockgränser. Från den so-
cio

lika sociala betydelser. För det andra genom att likartade 
åsikter leder till skilda politiska partier beroende på klasstillhörighet. Här 

-

mokraterna. Sverigedemokraternas sympatisörer besitter minst kapital, och 
framför allt minst kulturellt kapital. 

När hänsyn tas till hur partiernas sympatisörer är utspridda över kon-
sumtionsfältet och deras andel av de olika åsiktskonstellationerna erhålls 
en mer dynamisk bild över hur rörelser över blockgränserna och mellan 
partierna 

ika vänsterkonstellationerna röstar höger än vice versa. Oscarsson och 
Holmberg (2008:135-9) konstaterar också att det inför valet 2006 blåste 
högervindar. Den typ av grepp som alliansen har över sina tre åsiktskon-
stellationer uppvisar vänsterblocket enbart över den sociokulturellt liberala 
vänstern. 

Om den socioekonomiska åsiktsdimensionen har en tydlig betydelse för 
skillnaden mellan att rösta höger och vänster framstår betydelsen av den 
sociokulturella åsiktsdimensionen nästan som sekundär. Samtidigt bör 
hänsyn tas till att detta delvis är avhängigt blockindelning, eftersom det är 
denna som delvis legat till grund för hur indelning i vänster och höger 
gjorts. Korrespondensanalysens första axel pekar dock på att det är en 
långt från godtycklig indelning. Den sociokulturella åsiktsdimensionen ger 
upphov till tre olika rörelser över och bortom b

kulturellt liberala högern sker en rörelse mot Miljöpartiet som kan för-
stås som beroende på sociokulturella åsikter trots socioekonomiska åsikter. 
Åt andra hållet går två rörelser från den sociokulturellt konservativa väns-
tern. Till att börja med handlar det om individer från den moralkonserva-
tiva vänstern som på grund av moralkonservatism, och tvärt emot sina 
socioekonomiska åsikter, sympatiserar med Kristdemokraterna. Det sker 
även en rörelse från den kulturkonservativa vänstern, här handlar det dels 
om individer som trots sina socioekonomiska vänsteråsikter sympatiserar 
med Moderaterna, och dels om individer som sympatiserar med Sverige-
demokraterna. 

Betydelsen av åsikter och partisympatier har även visat sig kunna variera 
med klasstillhörighet. Det manifesterar sig på två olika sätt. För det första 
genom att röster på samma parti medieras via olika uppsättningar åsikter 
beroende på klasstillhörighet. Även om röster är identiska nominellt sett 
kan de alltså ha o

är det istället åsikter som trots att de är nominellt identiska får skilda soci
ala betydelser genom sättet de översätts till partisympatier. Dessa skillna-
der förtydligar vikten av att förstå det sociala som uppbyggt av relationer 
och av att åsikter, partisympatier och uppsättningar av dispositioner i för-
sta hand bör ställas mot andra åsikter, partisympatier respektive uppsätt-
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ni

et moderna livet i sig, och det är just 
pr

servativa menar att man bör ta emot färre flyktingar, slå vakt 
om

   

ngar av dispositioner, och i andra hand relateras till varandra. Det är i 
system av relationer som politiska åsikter och partisympatier får sin bety-
delse. 

NYANSER AV SOCIOKULTURELL KONSERVATISM. I den sociokultu-
rella åsiktsdimensionens konservativa pol har två olika tendenser framträtt 
där det skiljer huruvida det är traditionella värderingar eller tanken om en 
nationsspecifik kultur som slås vakt om. I det tidigare fallet, moralkonser-
vatism, upplevs hotet komma från d

imärt en moral som slås vakt om. Det är kristna värderingar och vård-
nadsbidrag som anbefalles, och begräsning av fri abort. Det är inte i lika 
hög grad flyktingar som bör bli färre. I det senare fallet är begreppet kul-
turkonservatism talande. Det är inte en traditionell moral som primärt 
främjas utan idén om nationsspecifika värderingar. Hotet mot den egna 
livsformen upplevs komma från andra kulturer som kommer för tätt inpå. 
Här ställs en mer stängd och nationalistisk konservatism mot en mer öppen 
och kosmopolitiskt inriktad liberalism (jfr Lachat & Kriesi 2008:275). 
Kulturkon

 svenska värderingar samt införa språktest för medborgarskap och hår-
dare straff för lagbrott. Att begränsa fri abort och slå vakt om kristna vär-
deringar ses däremot inte som lika viktigt.159 

I termer av kapitalinnehav kan skillnaden mellan kulturkonservativa och 
moralkonservativa förstås dels utifrån total kapitalmängd, där kulturkon-
servativa besitter mindre kapital, och dels utifrån sammansättning, där 
kulturkonservativa har ett innehav dominerat av ekonomiskt kapital. Det 
vill säga att vad de kulturkonservativa framför allt präglas av är låga 
mängder kulturellt kapital. 

Bland moralkonservativa går det att identifiera två olika grupper, åtskil-
da av såväl ålder som kapital. Det handlar dels om en äldre mer kapitalrik 
grupp och en yngre mer kapitalfattig (mindre) grupp. Här är det möjligt att 
det är fråga om den religiös-sekulära skiljelinje som Lipset och Rokkan 
(1967) identifierade, där försvar av en traditionell moral är en aspekt av 
religiös tro (jfr De Koster & Van der Waal 2007; Elff 2009; Knutsen 1995; 
Napier & Jost 2008). En annan möjlig förklaring är levnadsbanans lut-
ning, eller individernas rörelser i det sociala rummet (jfr Bourdieu 

                                                   
159 Det finns en möjlighet att denna uppdelning mellan moral- och kulturkonserva-
tism är ett specifikt svenskt fenomen, beroende på strukturen på produktionsfältet 
för politiska åsikter. Det finns som konstaterats dock inte något i tidigare forskning 
som utesluter att en sådan uppdelning även finns i andra länder utan tvärtemot en 
del som talar för det. 
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em mer. Att exempelvis bönder är den sociala grupp som är mest 

n explicita och implicita principer är här ett 
sp

1984:433).160 Det skulle i så fall vara fråga om individer som inte kan be-
vara det kapitalvärde som deras position en gång korresponderade mot. 
Därför frodas en känsla av att den etablerande ordningen erkänner dem 
mindre än de erkänner den. Gruppens åsikter och värderingar präglas av 
en konservatism riktad mot det moderna livet och en upplevd försämrad 
levnadsstandard gällande både ekonomisk levnadsstandard och den egna 
positionens prestige eller anseende. Det kan förstås som en konservativ 
strategi inriktad mot att återföra en social ordning som erkände och belö-
nade d
överrepresenterad är en antydan om att så skulle kunna vara fallet, men 
det är inte möjligt att undersöka närmare i denna studie. 

Den kulturkonservativa vänstern och högern har lägst kapitalinnehav på 
respektive sida av konsumtionsfältet. Mindre mängder kapital tenderar att 
korrespondera mot en mer prekär position på arbetsmarknaden och att 
rösta på Sverigedemokraterna är positivt korrelerat med arbetslöshet 
(Rydgren & Ruth 2011). I ljuset av det är en förklaring till kulturkonserva-
tism att det är fråga om en förståelse av den ekonomiska situationen som 
skiljer sig från traditionella socioekonomiska. Den egna prekära ekono-
miska situationen förstås som en konsekvens av en specifik grupp, det vill 
säga som beroende på konsekvenser av invandring. Kulturkonservatism 
kan med andra ord förstås som en sociokulturell yttring av att slå vakt om 
levnadsstandard, där hotet mot levnadsstandarden inte anses komma från 
det moderna livet i sig utan från invandring: ”we can speak of cultural 
competition which accompanies and exacerbates the economic competi-
tion” (Kriesi et al. 2008b:7). En sociokulturell strategi riktad mot en socio-
ekonomisk situation. 

Hos de kulturkonservativa och den yngre mer kapitalfattiga delen av de 
moralkonservativa är det möjligt att sättet som politiska åsikter produceras 
på påverkat vilka åsikter som innehas. Som konstaterades i kapitel 4 är det 
bland individer med små mängder kulturellt kapital som det är troligast att 
åsikter produceras med hjälp av implicita principer istället för explicita 
principer. Skillnaden mella

ecifikt fall av skillnaden mellan form och funktion, stil och substans, 
mellan att betrakta sociala förhållanden med distanserat förhållningssätt 
och att betrakta världen med omedelbarhet. Det ger utslag genom en skill-
nad i komplexitet i den förståelse som ger upphov till politiska åsikter. 
Sociokulturellt konservativa åsikter kan här förstås som baserade på socia-
la förhållandens omedelbarhet, deras face value. Det är ofta utsatta grup-
                                                      
160 Som Evans (1993) pekar på kan upplevelsen av vilka framtida möjligheter som 
finns påverka partival. 
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 kapitalsamman-
sä

per som ses som problemet, och inte bakomliggande sociala strukturer som 
kan tänkas vara anledningen till rådande sociala förhållanden (jfr 
Gabennesch 1972). Det är enkelheten i förklaringen som appellerar (jfr 
Lipset 1959). Där kulturkonservatism kan förstås som riktad mot en socio-
ekonomisk situation vilken förklaras med hjälp av en sociokulturell be-
skrivning kan den mer kapitalfattiga versionen av moralkonservatism för-
stås som en sociokulturell strategi inriktad mot en social ordning, mot en 
diversifiering av livsformer som antas bryta ned den sociala ordningen. 

Homologi och autonomi – relation till det sociala rummet 
Som en yttring av individers smak är politiska åsikter en del av individers 
livsstil. Konsumtionsfältet för politiska åsikter utgör en fasett av rummet 
av livsstilar, det vill säga det sociala rummets tillhörande rum av ställnings-
taganden. Därmed är en viss homologi mellan konsumtionsfältet och det 
sociala rummet att förvänta. Konsumtionsfältets vertikala och horisontella 
dimensioner struktureras av total kapitalvolym respektive

ttning. De övergripande fördelningsprinciperna för konsumtionsfältet är 
med andra ord kapitalmängd och kapitalsammansättning. Här uppvisar 
konsumtionsfältet en homologi med det sociala rummet där dess två di-
mensioner korresponderar mot det sociala rummets första två dimensioner. 

Till att börja med har konsumtionsfältet en illusio, en grundläggande in-
vestering, något som bryter likgiltigheten och får individer att investera tid, 
intressera och informera sig, ta del av vad som skrivs om politiska åsikter 
och partier i media. Det är besittandet av denna illusion som får individer 
att positionera sig på konsumtionsfältet. Som konstaterats tenderar sanno-
likheten att dela konsumtionsfältets illusio följa kapitalmängd i allmänhet 
och kulturellt kapital i synnerhet. Sannolikheten är med andra ord som 
lägst längst ned till höger i det sociala rummet. 
  



 JAN-MAGNUS ENELO Klass, åsikt och partisympati I 211
 

trädande mönstret över-
 skillna-

                                                     

Figur 37. Det sociala rummet med åsiktskonstellationer och partier. 

I Figur 37 har åsiktskonstellationerna och partierna positionerats ut i det 
sociala rummet efter mängd och sammansättning på innehavarnas respek-
tive sympatisörernas kapitalinnehav.161 Det fram
ensstämmer till stor del med konsumtionsfältet. De mest påtagliga

 
161 Position och avstånd ska inte förstås som exakta. De uttrycker var tyngdpunkten 
eller centrum för ingående individer befinner sig och relativa avstånd. Övergripande 
är det fråga om en probabilistisk logik där det utifrån en grupps kapitalmängd och 
kapitalsammansättning går att tala om att sannolikheten för vissa typer av socio-
ekonomiska och sociokulturella åsikter är högre. Att förkroppsliga en viss position 
i det sociala rummet är att förkroppsliga en viss sannolikhet för vissa givna politis-
ka åsikter och partisympatier. 
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derna sker i den undre delen av det sociala rummet, samt den moralkon-
servativa högerns position. I den nedre halvan finns centrum för den kul-
turkonservativa vänstern på det sociala rummets högra sida, på grund av 
att den begränsade mängd kapital som innehas är dominerat av ekono-
miskt kapital. Den moralkonservativa vänstern hamnar, precis som på 
konsumtionsfältet, längre till vänster, men närmare den kulturkonservativa 
vänstern vertikala sett. Den socioekonomiska vänstern är på grund av 
gruppens högre kapitalinnehav däremot belägen högre upp i det sociala 
rummet. Den moralkonservativa högern positioneras längre till vänster i 
det sociala rummet än på konsumtionsfältet, vilket placerar konstellationen 
vänster om den kulturkonservativa högern. På grund av dessa två gruppers 
kapitalmängd hamnar den moralkonservativa högern även högre upp än 
den kulturkonservativa. 

Varför då dessa förflyttningar relativt konsumtionsfältet? För konsum-
tionsfältets vidkommande är det skillnader mellan åsikter, där distansen 
uttrycker olika åsikters tendens att sammanfalla, som primärt givit upphov 
till avstånd. När det gäller blockskillnader har den socioekonomiska 
åsiktsdimensionen även visat sig vara mer central. Det gör att den moral-
konservativa vänstern och högern på konsumtionsfältet hamnar längre 
ifrån varandra än vad de gör i det sociala rummet. Den socioekonomiska 
skillnaden är med andra ord viktigare för position på konsumtionsfältet. I 
det sociala rummet hamnar de istället närmare varandra på grund av att 
innehavarna till kapitalsammansättning liknar varandra. Här ses effekten 
av att kapitalinnehavets sammansättning är mer betydande på konsum-
tionsfältet är i det sociala rummet. Att den horisontella skillnaden mellan 
den kulturkonservativa och den moralkonservativa vänstern är mindre på 
konsumtionsfältet än i det sociala rummet kan på samma sätt förstås som 
beroende på att det inte föreligger några större socioekonomiska åsikts-
skillnader mellan konstellationerna. 

å konsum-

fältet befinner sig öster om Centerpartiet. Denna skillnad beror på att även 
om Folkpartiets sympatisörer åsiktsmässigt befinner sig längre bort från 

Partisympatisörernas positioner i det sociala rummet och p
tionsfältet är tämligen likartade. Folkpartiet och Centerpartier har dock 
bytt plats horisontellt sett. Folkpartiets sympatisörer befinner sig i det soci-
ala rummet alltså till vänster om Centerpartiet, medan de på konsumtions-

Miljöpartiets sympatisörer så står de närmare varandra sett till kapitalin-
nehav. 

Sammantaget pekar hur konsumtionsfältet förhåller sig till det sociala 
rummet på en mer komplex bild av hur röstande förhåller sig till sociala 
och ekonomiska resurser än vad Alford index över klassröstande klarar av 
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ice versa. Sociokulturella åsikter påverkar primärt 
va

 har åsikter i första hand relaterats 
til

                                         

att fånga upp. Det är framför allt två tydliga principer som framträder, 
relaterat till kapitalinnehavets struktur och volym. Att rösta till vänster 
korresponderar mot positioner där det kulturella kapitalet väger tyngre än 
det ekonomiska. Att rösta till höger korresponderar däremot mot positio-
ner där det ekonomiska kapitalet väger tyngst i kapitalinnehavet. Tenden-
sen till att rösta höger ökar även med större total kapitalvolym (illustrerat i 
Figur 37). Det betyder att ju högre upp individer befinner sig i det sociala 
rummet, desto tyngre måste det kulturella kapitalet väga i innehavet för att 
korrespondera mot vänsterröstande. 

Dessa två principer för hur röstande förhåller sig till position i det socia-
la rummet beror hur socioekonomiska åsikter förhåller sig till det sociala 
rummet. Det är övergripande tendensen till att inneha socioekonomiska 
vänsteråsikter som ökar med relativ mängd kulturellt kapital och minskar 
med kapitalmängd, och v

l av parti inom de politiska blocken, och sekundärt val av block (i de fall 
när sociokulturella åsikter får individer att rösta på ett parti som socioeko-
nomiskt avviker från de egna åsikterna), eller Sverigedemokraterna.162 Det 
är för det första mängd kulturellt kapital, och för det andra det kulturella 
kapitalets vikt i innehavet, som påverkar sociokulturella ställningstagan-
den. Sannolikheten för liberala ställningstaganden ökar med både det kul-
turella kapitalets mängd och relativa tyngd i innehavet. Sett till det sociala 
rummet har den sociokulturella åsiktsdimensionen delat framför allt den 
högre klassen, men också medelklassen, i tre grupper: en sociokulturellt 
liberal vänster, en sociokulturellt liberal höger och en sociokulturellt kon-
servativ höger. Dessa tre korresponderar mer eller mindre mot klassernas 
olika fraktioner där de kulturella fraktionerna är liberalt vänster, de balan-
serade liberalt höger medan de ekonomiska fraktionerna är konservativt 
höger. 

Sammantaget märks här förtjänsten i det relationella angreppssätt som 
använts. Genom korrespondensanalys

l andra åsikter snarare än direkt till bakgrundvariabler. Om exempelvis 
att anse att skatter ej bör sänkas ställs i direkt relation med en viss klass- 
eller könstillhörighet missas vad denna studie har blottlagt, nämligen att 
denna åsikt har olika sociala betydelser beroende på vilka åsikter den 
kombineras med. Kombineras den exempelvis med sociokulturellt liberala, 
kulturkonservativa eller moralkonservativa åsikter? Det skiftar inte bara 
valören gällande klasstillhörighet utan även partival. Att med exakthet 

             
162 Givet produktionsfältet för politiska åsikter och det politiska fältets struktur. 
Skulle sociokulturella frågor artikuleras i högre grad, vilket i och med Sverigede-
mokraternas intåg i riksdagen är troligt, kan detta förändras. 
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erens om att det finns någon form av 
re

ng per se. Även Kohn lyfter fram uppväxtvillkor inom arbetarklas-
se

ståelse av klass. Som framkommit i denna studie missar en sådan förståelse 

räkna ut relationen mellan en beroende variabel och en uppsjö av oberoen-
de variabler riskerar att förläna även den sociala relation som postuleras en 
exakthet och social existens som den inte besitter. Enskilda åsikter står inte 
i direkt relation till exempelvis klasstillhörighet utan till andra åsikter. Det 
är tillsammans med och gentemot andra åsikter som en åsikt får sin bety-
delse. Exakta relationer mellan enskilda indikatorer och bakgrundsvariab-
ler skapar exakta objekt utan reell social existens. 

Sociokulturella åsikter och bakgrundsfaktorer 
Tidigare forskning är i stora drag öv

lation mellan klass och den socioekonomiska åsiktsdimensionen. Där-
emot går åsikter mer isär gällande den sociokulturella åsiktsdimensionen. 
På frågan vad det är som bidrar till position längs den sociokulturella 
åsiktsdimensionen kan tre övergripande svar identifieras. För det första 
handlar det om klasstillhörighet, och då att högre klasstillhörighet tenderar 
att leda till liberala åsikter medan lägre klasstillhörighet tenderar att leda 
till konservativa. För det andra handlar det om samhällets övergripande 
rikedom under den för åsikter och värderingar mest formativa perioden, 
där rikedom leder till liberala värderingar. Och för det tredje handlar det 
om utbildning där hög utbildning tänks leda till liberala åsikter medan låg 
utbildning tänks leda till konservativa åsikter. 

Lipset (1959) och Kohn (1977) menar att det framför allt är klass som 
påverkar sociokulturella åsikter. Lipset lyfter fram hur en uppväxt i arbe-
tarklassen, med större sannolikhet bli utsatt för straff och en atmosfär av 
aggression, tenderar att leda till en ”oförmåga att se mer komplicerade 
sammanhang och att abstrahera från omedelbara erfarenheter” (Lipset 
1966:91). Det är sedan den minst komplexa politiska förklaringen som 
arbetarklassen attraheras av, snarare än en auktoritär (eller konservativ) 
förklari

n, men det är framför allt arbetsvillkor eller arbetssituation som påver-
kar. Arbetarklassyrken tenderar enligt Kohn (1977:190-1) leda till en rela-
tivt begränsad bild av både en själv och samhället samt premiera konformi-
tet gentemot auktoritet. Yrken högre upp i klasshierarkin tenderar däremot 
att premiera tilltro till rationella handlingar mot uppsatta mål, till att 
handlingsutrymme finns, och till att sätta värde till självstyrning och socio-
kulturellt liberala värderingar. 

Både Lipset och Kohn använder sig av en tämligen endimensionell för-

av klass en stor del av skillnaderna längs den sociokulturella åsiktsdimen-
sionen, där istället relativ kapitalmängd samt mängd kulturellt kapital är 
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Teorin om att samhällets övergripande rikedom är av vikt lanserades av 
rt föräldrahemmets ekono-

 betydelse för sociokulturel-
la 

    

betydande. Anledningen till att Lipset och Kohn fångar upp betydande 
skillnader längs åsiktsdimensionen är att båda använder högsta utbild-
ningsnivå som variabel, och argumenterar för att utbildning fungerar som 
en indikator på och utgör en del av klass. Som Houtman (2003) pekar på 
är utbildning den variabel som är mest betydande i såväl deras egna studier 
som i influerade studier.163 För Kohn försvinner exempelvis den effekt som 
arbetssituation uppvisar helt om utbildning och kulturellt deltagande in-
kluderas. 

Inglehart. Enligt Inglehart (1997) är det primä
miska välstånd under uppväxtåren som lägger grund för sociokulturellt 
liberala värderingar. Som indikator på föräldrahemmets ekonomiska väl-
stånd används dock utbildning. Andra studier har som påtalats visat att det 
är just utbildning som variabel, och inte föräldrahemmets ekonomi, som 
påverkar åsikter i en sociokulturellt liberal (eller postmateriell) riktning, 
och att egen utbildning i dessa fall inte påverkas av föräldrahemmets eko-
nomiska utan kulturella välstånd (indikerat av utbildningsnivå och kultu-
rellt intresse). Skulle Ingleharts teori stämma skulle den sociokulturella 
åsiktsdimensionen dessutom uppvisa betydligt större åldersskillnader än 
vad som framkom i del II (se även Majima & Savage 2007). 

Sammantaget med att även Svallfors (2004) samt Berglund och Oskar-
son (2010) konstaterar att utbildning är av stor

åsikter, framgår att det är teorier om att det främst är utbildning som är 
den förklarande faktorn som bör diskuteras. 

UTBILDNING. Högsta utbildningsnivå har i denna studie använts som 
indikator för något bredare än utbildning i sig. Utbildningsnivå har fått 
indikera en form av förkroppsligad kulturell kompetens och en vana av att 
hantera abstrakta begrepp och idéer istället för bara erfarenheten av att 
genomgått en utbildning. Som sådan har även här utbildning använts som 
en indikator på klass. Men till skillnad från Lipset (1959) och Kohn (1977) 
är utbildning därmed inte synonymt med klass utan istället ingår kulturellt 
kapital i en mer nyansrik förståelse av klass.164 

En som menar att den effekt utbildning som variabel uppvisar bör för-
stås som beroende på en direkt effekt av skillnader i utbildning är Stubager 
(2008, 2010). Han lyfter fram den sociokulturella åsiktsdimensionen som 

                                                  
163 Angående Lipset har en lång debatt förts i ämnet där även Lipset i efterhand har 
lyft fram utbildning som förklaring, se fotnot 3. 
164 Se kapitel 2 angående kulturellt kapital och klass, samt diskussion om hur kultu-
rellt kapital och utbildning förhåller sig till klass i olika klassteorier. 
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rmedlar sociokulturellt liberala värderingar. Anledningen till att 
St

ner inte kan 
re

rja med hans test av den 

llt rationellt tänkande utan 

utgörande en ny politisk skiljelinje. För denna politiska skiljelinje utgör 
skillnader i utbildningsnivå den strukturella basen, en bas som även börjat 
ge upphov till viss gruppidentifikation och konfliktmedvetenhet samt till 
position längs den sociokulturella åsiktsdimensionen.165 

För att förklara den effekt som utbildning har tar Stubager (2008) upp 
vad som brukar benämnas för socialisationsmodellen (jfr Werfhorst & 
Graaf 2004). Här antas att det är själva utbildningen, i form av exempelvis 
läroplansinnehåll eller informell interaktion med lärare och andra studen-
ter, som fö

ubager menar att socialisationsmodellen är den bästa förklaringen är två. 
För det första att finns skillnader mellan olika utbildningsområden, där 
utbildning inriktad mot vård, pedagogik och humaniora har en starkare 
korrelation med liberala värderingar än vad utbildningar inriktade mot 
ekonomi, service och administration samt produktion, logistik och tekno-
logi har. För det andra att övriga teorier eller modeller han testar inte kla-
rar av att förklara den effekt utbildning som variabel uppvisar.166 

Här är Stubagers argument långt från övertygande. Vad gäller skillnader 
mellan olika utbildningsområden överensstämmer uppdelningen med klas-
sernas olika klassfraktioner och det sociala rummets horisontella dimen-
sion. Denna studie har även pekat på att skillnader i position längs den 
sociokulturella åsiktsdimensionen mellan olika klassfraktio

duceras till att vara en effekt av utbildning allena. Skillnaderna kan med 
andra ord inte reducerats till att ha uppstått inom det högre utbildningsvä-
sendets fyra väggar. 

Gällande Stubagers andra argument är till att bö
kognitiva modellen inte tillfredställande. Stubager avfärdar denna på basis 
av att det utbildningsområde som enligt honom borde vara mest baserat på 
rationella tankemodeller, i form av utbildningar inriktade mot ekonomi 
och administration, inte uppvisar mer liberala åsikter än de övriga (jfr 
Werfhorst & Graaf 2004). Detta argument utgår från att det är just dessa 
typer av utbildningar som erbjuder de bästa kognitiva förutsättningarna 
för att ta till sig komplexa sociala förhållanden. Här är det dock rimligare 
att anta att det inte är förmåga till instrumente

                                                      
165 Det vill säga att de tre beståndsdelar som en politisk skiljelinje utgörs av (se 
kapitel 2) delvis är uppfyllda. Däremot påtalar Stubager (2010) att relationerna 

rande kontroll över ens liv), den 

mellan dessa tre behöver studeras vidare. 
166 Övriga modeller är den psykodynamiska (rö
kognitiva (rörande förmåga till att resonera sofistikerat) samt att utbildning leder 
till högre klasstillhörighet. 
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 i det sociala rum-
m

om ett 
om

berala åsikter). Den hypotesen stärker dock snarast 
id

tolkning av olika fenomen. Att exempelvis kunna dechiffrera ett konstverk 

r att förstå ett akademiskt språk 

snarare förståelse av andra livsformer, och förmåga att förstå sin egen livs-
form som en av alla möjliga, som befrämjar sociokulturellt liberala åsikter. 

Viktigare är att hans empiriska analys inte täcker in att utbildning sna-
rare kan förstås som indikator på kulturellt kapital. Han kan därmed inte 
förklara varför individer som befinner sig på positioner

et betecknade av kulturellt kapital (sett till såväl mängd som relativ vikt) 
tenderar att vara mer liberala oavsett om de har en högre utbildning eller 
ej. På samma sätt kan han inte förklara varför individer som uppvisar 
andra indikatorer på kulturellt kapital än just utbildning tenderar att vara 
mer liberala (jfr Houtman 2001, 2003). Där Stubager utgår från att den 
specifika situation som en högre utbildning innebär går att generalisera och 
utöka till även andra områden stämmer med andra ord snarare motsatsen. 
Det vill säga att högre utbildning är ett specifikt sätt att förvärva något mer 
generellt, i form av den inställning som kulturellt kapital tenderar att ge. 
Detta är just vad skillnader mellan olika utbildningsområden pekar på. 
Utbildning kan svårligen förstås som något som utövar en isolerad effekt 
oavsett övriga förhållanden. På samma sätt som att en utbildning in

råde inte är detsamma som en utbildning på ett annat område är bety-
delsen av en utbildning beroende på position i det sociala rummet. Exem-
pelvis får inte högre utbildning samma effekt inom arbetarklassen som den 
får inom medelklassen och den högre klassen. 

Enligt Stubager kan en del av effekten utbildning uppvisar bero på att 
individer med sociokulturellt liberala åsikter och värderingar söker sig till 
högre utbildning (och specifikt de utbildningar som enligt Stubager leder 
till sociokulturellt li

én om att det är kulturellt kapital som spelar roll. Det är inte utbildning i 
sig utan kulturellt kapital som både ökar sannolikheten för högre studier 
och smak korresponderande mot sociokulturellt liberala åsikter. Individer-
na är på grund av sitt kulturella kapital så att säga pregnanta med högre 
utbildning såväl som vissa åsikter. 

Politik och kulturellt kapital 
Förkroppsligat kulturellt kapital kan förstås som att besitta en passande 
kod, intimt förknippat med att tillgodogöra sig förståelse eller en adekvat 

på ett legitimt sätt är beroende av att behärska en kod bestående av kun-
skap över relevanta skolbildningar inom konst (Bourdieu & Darbel 
1991:38), och detsamma gäller fö
(Bourdieu et al. 1994). Överfört till politiska åsikter kan kulturellt kapital 
förstås som verkande på ett antal olika sätt. Till att börja med genom att 
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ko

. Såväl den egna som andras 
liv

 al. 1992). Här ger den upphov till tre 
övergripande synpunkter som kan ligga till grund för vad Lamont (1992) 

agning, det vill säga att lyfta fram moralisk 

ge en övergripande förståelse av hur olika politiska åsikter förhåller sig till 
varandra, en rudimentär förståelse av den utbudssida konsumtionsfältet 

rresponderar mot, det vill säga produktionsfältet för politiska åsikters 
rum av ställningstaganden. Detta är vad som benämnts för politisk kompe-
tens. Kulturellt kapital kan även bidra med förmåga och intresse av att inte 
acceptera sociala förhållandens omedelbarhet utan istället försöka förstå 
bakomliggande strukturer. Detta är intimt förknippat med politisk kompe-
tens. Att besitta politisk kompetens, att producera åsikter med hjälpa av 
explicita principer snarare än implicita principer, blir här ett specifikt fall 
av skillnaden mellan form och funktion, mellan att betrakta sociala förhål-
landen med distanserat förhållningssätt och att betrakta världen med ome-
delbarhet. 

Överfört till politiska åsikter har distinktionen mellan form och funktion 
visat sig ge upphov till två åtskilda politiska ställningstaganden. Rika inne-
hav av kulturellt kapital, och speciellt när kulturellt kapital dominerar 
kapitalinnehavet, korresponderar mot sociokulturellt liberala åsikter me-
dan motsatsen korresponderar mot konservativa åsikter. Förkroppsligat 
kulturellt kapital fungerar här som en kod, som förmåga att känna igen 
olika kulturella yttringar och förstå deras betydelse (Lamont 1987).167 
Denna förmåga kan ge upphov till en ökad acceptans av livsformer som 
skiljer sig från den egna (jfr Gabennesch 1972)

sformer uppfattas då som just olika kulturella yttringar vilka alla präglas 
av visst godtycke och kontingents (Houtman et al. 2008). 

Houtman (2003:27) pekar på att ett litet innehav av kulturellt kapital 
kan ge upphov till att vad som upplevs som avvikande livsformer betraktas 
som moraliskt förkastliga. Han missar dock att sociokulturellt liberala 
ställningstaganden kan förstås som ett moraliskt avståndstagande gentemot 
konservatism. Den sociokulturella åsiktsdimensionen kan förstås som mer 
central gällande strategier för sociala gränsdragningar eller gränsarbete än 
den socioekonomiska (jfr Crook et

benämner för moralisk gränsdr
karaktär som en statussignal.168 Lamont begår dock samma misstag som 
Houtman genom att betrakta enbart en typ av moralisk karaktär som möj-
lig (att likställa med de äldre mer kapitalrikas moralkonservatism) istället 
för att se en kamp mellan olika moraliska, eller sociokulturella, synpunk-
                                                      
167 Se även Gouldner (1982), Brint (1994) och Kriesi (1989) angående new class 
theory och relation till politiska åsikter. 
168 Principiellt fyra övergripande synpunkter, men eftersom kultur- och morallibera-
lism praktiskt inte framträtt åtskilda sammanhålls de här. 
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princip över substans, en kulturell asketism på politikens områ-
de

ter. Moralkonservatism, kulturkonservatism och sociokulturell liberalism 
kan istället förstås som tre i olika grad inkompatibla synpunkter vilka alla, 
givet kontext, kan fungera som kapital. 

Utifrån tanken om en dominerande kultur bestående av de domineran-
des kultur är det dock enbart en av dessa som utgör kapital i mer allmän 
mening. Som en aspekt av de kultiverades livsstil utgör liberala ställnings-
taganden kulturellt kapital. Avstånd från materiell nödvändighet i kombi-
nation med kulturellt kapital (både i termer av kompetens och av att inte 
betecknas av det ekonomiska kapitalets specifika intresse) ger upphov till 
åsikter som utgör en politisk ekvivalens till stilens dominans över funktion. 
En politik fri från den egna situationens nödvändighet som kan upprätthål-
la formens 

. Där arbetarklassens åsikter i högre grad går mot sociokulturella förstå-
elser av den egna situationens behov kan den högre klassens kulturella och 
balanserade fraktion ta fasta på liberala principer där inget materiellt står 
på spel. 
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Denna studie tog avstamp från de allt mer spridda påståendena att klass 
inte längre strukturerar individers politiska åsikter och partival. Gentemot 
sådana påstående har här pekats på att klasstillhörighet i allra högsta grad 
fortfarande påverkar vad människor har för åsikter och hur dessa åsikter 
översätts i partisympatier. Till att börja med stämmer fortfarande den tes 
som varit stomme för idén om klassröstande: Arbetare är i högre grad posi-
tivt inställda till ekonomisk omfördelning och röstar i högre grad vänster, 
medelklassen och den högre klassen är i högre grad negativt inställd till 
ekonomisk omfördelning och röstar i högre grad höger. 

I ljuset av att gamla sanningar fortfarande är sanna, varför har då klass 
blivit förklarad avliden? Skälen kan övergripande sägas vara tre. För det 
första att förhållandet som påtalas ovan minskat i styrka. För det andra att 
politik inte längre i lika hög grad kretsar kring den ekonomiska omfördel-
ningens vara eller icke-vara. Och för det tredje slutligen att människor inte 
längre beskriver sina liv, sina erfarenheter, sina intressen och sin politik i 
termer av klasstillhörighet och klasserfarenheter. 

Det stämmer att ekonomisk omfördelning inte längre dominerar den po-
litiska agendan i lika stor utsträckning som tidigare. Men detta ska inte 
förstås som att omfördelningsfrågor har tryckts undan från individers åsik-
ter eller som att de inte längre spelar roll för partival. Tvärtom är det den-
na typ av frågor som står i centrum när det gäller vilket politiskt block 
individer röstar på. Sociokulturella åsikter har med andra ord inte slagit 
undan mattan för socioekonomiska frågor. 

Att spektrumet av relevanta politiska åsikter får fler åsiktsdimensioner, 
behöver det per definition betyda att klass trycks undan? Nej, och faktum 
är att klass strukturerar även den typ av politiska åsikter som påstås elimi-
nera vikten av klass. Sociokulturella åsikter struktureras på ett tydligt sätt 
av klasstillhörighet när klass förstås som uppbyggt av kapitalvolym och 
kapitalsammansättning. Det kräver dock att förväntningar på hur relatio-
nen mellan klass och politiska åsikter ser ut diversifieras. Det är inte längre 
självklart att arbetarklassen röstar vänster medan den högre klassen röstar 
höger. Det finns istället aspekter av arbetarklasstillhörighet, som exempel-
vis lågt innehav av kulturellt kapital eller lågt kapitalinnehav i allmänhet, 
som på grund av korresponderande sociokulturella åsikter får arbetare att 
rösta på Sverigedemokraterna, Moderaterna eller Kristdemokraterna. Om-
vänt finns det aspekter av högre klasstillhörighet, i form av balanserat ka-
pitalinnehav, som på grund av sociokulturella åsikter får individer att rösta 
på Miljöparitet trots socioekonomiska högeråsikter. Det är dock inte bara 
den sociokulturella åsiktsdimensionen som får till följd att klassröstande 

10. Klass, individ och politik 
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assen vars kapitalinnehav domineras av 

iala betydelse. Det 
sä

duktionsfältet analyseras men 
so

tycks minska. Delar av arbetarkl
ekonomiskt kapital tenderar även att inneha socioekonomiska högeråsikter 
och därför rösta höger, medan individer högre upp i det sociala rummet 
vars kapitalinnehav domineras av kulturellt kapital tenderar att rösta väns-
ter på grund av såväl korresponderande sociokulturella som socioekono-
miska åsikter. 

Detta innebär att vi inte bara måste bredda vår förståelse av relationen 
mellan klass, politiska åsikter och partisympatier. Det pekar även på att vi 
exempelvis bör ifrågasätta huruvida handlingar som till ytan är identiska – 
som att rösta på samma parti – har en och samma soc

tt som exempelvis Vänsterpartiets sympatisörer kan uppdelas i två grup-
per såväl åsiktsmässigt som efter klasstillhörighet pekar på en komplexitet i 
relationen mellan klass och partiröst som tidigare forskning sällan tagit på 
allvar. Den sociala betydelsen av två individers röster på samma parti är 
inte nödvändigtvis identisk. Istället varierar den sociala betydelsen av en till 
synes identisk handling med utförarnas sociala och ekonomiska levnads-
villkor. 

Det kan med andra ord vara fråga om klassröstande när såväl arbetare 
som medelklass lägger sina röster på vänsterpartiet. Som pekats på förmed-
las rösterna däremot via olika uppsättningar av åsikter. Dessa olika sätt att 
rösta på samma parti korresponderar mot olika kapitalinnehav och olika 
uppsättningar av förväntningar och förhoppningar vilka tillfredsställs och 
grusas av olika politiska besked och utspel. Det är anledningen till vad som 
ofta tas för självklart när det politiska pro

m glöms bort i studier av efterfrågan: Partiers sympatisörer utgörs av 
olika grupper som attraheras och repelleras av olika typer av politiska 
beslut. De rör sig dessutom åt olika håll på konsumtionsfältet, det vill säga 
mot olika partier. Inte bara partival utan även partivalets betydelse – här 
indikerat av politiska åsikter – såväl som troliga rörelser på konsumtions-
fältet (gällande både åsikter och partival) varierar med andra ord med 
klassfraktion. 

Att det politiska fältet numera spänner över fler sakområden, och att så-
väl produktionsfältet som konsumtionsfältet för politiska åsikter rymmer 
mer än en relevant åsiktsdimension, betyder alltså inte att klasstillhörighet 
förlorat sin relevans för konsumtionsfältets struktur. Däremot ställer det 
högre krav på de verktyg som används för att studera politik. På samma 
sätt är det inte helt klarlagt att klassröstande egentligen har minskat. Att 
arbetarklassen i lägre grad röstar vänster medan den högre klassen och 
medelklassen i lägre grad röstar entydigt höger säger väldigt lite om den 
typ av klassröstande som blottläggs i mötet mellan å ena sidan individer 
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 klasstillhörighets betydelse över tid. 

. Istället beror det på vilka typer av redskap som erbjuds av det 
po

örts i denna studie inte ska förstås som en karta över opini-
on

besittande olika mängder ekonomiskt respektive kulturellt kapital och å 
andra sidan såväl en socioekonomisk som en sociokulturell åsiktsdimen-
sion (där den senare dessutom betecknas av en tvådelad konservatism). 
Här behövs vidare studier av när det svenska konsumtionsfältet för politis-
ka åsikter slutade vara dominerat av den socioekonomiska åsiktsdimensio-
nen allena samt

Så kvarstår då det sista av de tre ovan nämnda skälen till klasstillhörig-
hetens påstådda insomnande: att människor inte längre beskriver sina liv, 
sina erfarenheter, sina intressen och sin politik i termer av klasstillhörighet 
och klasserfarenheter. För att återuppta den distinktion som inledningsvis 
gjordes mellan klass och social klass vill det säga att klass fortfarande har 
betydelse medan frågan huruvida social klass fortfarande existerar kvar-
står. Som då konstaterades var det framför allt klass, och inte social klass, 
som denna studie ämnade studera. 

Existensen av sociala klasser, i form av reellt existerande och politiskt 
mobiliserade sociala kollektiv, beror inte på klasstruktur eller klasstillhö-
righet allena

litiska fältet och det politiska åsiktsfältet, redskap i form av exempelvis 
seende- och indelningsprinciper som lyfter fram klasspecifika erfarenheter 
och artikulerar dem som just klasserfarenheter. Existensen av klasspecifika 
erfarenheter, förstådda som erfarenheter betecknande för levnadsvillkor 
korresponderande mot specifika regioner av det sociala rummet, är med 
andra ord inte någon garant för sociala klassers existens. Det vill till att det 
utförs ett arbete med syfte att skapa och mobilisera, att det erbjuds seende- 
och indelningsprinciper som pekar ut gemensamma erfarenheter och erbju-
der en systematik i, och anledningar till, dessa erfarenheter samt klargör 
påföljande intressen. Det är genom politiskt arbete som en grupp individer 
går från att existera som en seriell grupp till att existera som en reell grupp, 
en mobiliserad politisk kraft. 

Häri ligger även anledningen till att resultatet av den korrespondensana-
lys som har utf

sförhållanden som finns i Sverige anno 2006. Den blottlägger till stor del 
åsikter i aggregerad och seriell form, vilket inte i sig säger något om vad 
det ligger för övertygelse bakom respondenternas angivna svarsalternativ. 
En grupp individer som uppgivit en viss åsikt, eller en kombination av 
åsikter, kan mer eller mindre sägas utgöra en potentiell snarare än en mo-
biliserad opinion. Som påtalats är dock inte alla typer av sociala kollektiv 
lika troliga. Här uttrycker skillnader i levnadsvillkor eller distans i det so-
ciala rummet, som en faktor, sannolikhet för en lyckad och varaktig mobi-
lisering. 
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ndra ord potential för 
ar

e spelutrymme. En del av detta spelut-
ry

tiva beskrivningar kan söka täcka in anled-
ni

 mellan utbud och efterfrågan längs den sociokulturella åsiktsdi-

Konsumtionsfältet för politiska åsikter och det sociala rummet uppvisar 
en viss homologi. Konstruerade på basis av närhet på konsumtionsfältet 
samlar de olika åsiktskonstellationerna individer som, på grund av denna 
närhet, besitter likartade åsikter och är, på grund av konsumtionsfältets 
homologi med det sociala rummet, förenade av relativt likartade levnads-
villkor. De olika åsiktskonstellationerna utgör med a

tikulation, för införande eller aktiverande av seende- och indelningsprin-
ciper. Ju längre beskrivningar ligger från individers sociala och ekonomiska 
verklighet, och deras förståelse av såväl denna verklighet som av anled-
ningar till den (ytterst rotad i position i det sociala rummet och den syn-
punkt som där påbjuds), desto större är sannolikheten att individerna inte 
känner igen sig och istället attraheras av en konkurrerande beskrivning 
från andra agenter på det politiska fältet. 

Samtidigt finns här ett betydand
mme kommer av de båda åsiktsdimensionernas existens och de potentia-

ler dessa utgör. Det politiska fältets agenter kan söka beskriva och mobili-
sera genom att betona erfarenheter, intressen och problem utifrån både 
socioekonomiska och sociokulturella perspektiv, genom verklighetsbe-
skrivningar som betonar ekonomiska, kulturella eller moraliska faktorer, 
eller olika kombinationer av dessa faktorer. Individer vars levnadsvillkor 
präglas av låg kapitalvolym kan exempelvis vara mottagliga för beskriv-
ningar där deras problem beskrivs som beroende på bristande ekonomisk 
omfördelning (socioekonomisk vänster), eller på att flyktingströmmar för 
med sig såväl ekonomiska som kulturella kostnader (kulturkonservatism), 
eller som en konsekvens av att skola och föräldrar inte längre får möjlighet 
att förmedla viktiga gemensamma värderingar till nästa generation (moral-
konservatism). Här finns en skillnad mellan den sociokulturella åsiktsdi-
mensionens bägge konservatismer och dess liberalism. Medan moralkon-
servativa eller kulturkonserva

ngar till en socioekonomisk situation kan sociokulturell liberalism svårli-
gen göra detsamma för dessa situationer. Argument doftande av moral- 
eller kulturkonservatism kan därför ofta enbart delvis bemötas med hjälp 
av sociokulturellt liberala argument. Istället behöver sociokulturellt liberala 
beskrivningar kombineras med socioekonomiska. 

Den rörelse från den traditionella vänsterinriktade arbetarklassen till nya 
högerpartier som tidigare forskning pekat på kan i ljuset av detta förstås på 
två olika sätt. Å ena sidan kan det handla om avsmak för vänsterinriktade 
partiers sociokulturellt liberala politik. Det är i så fall fråga om ett socio-
kulturellt internt partibyte, det vill säga ett partibyte som görs helt på basis 
av mötet
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m

a ord inte enbart förstås som 
åts

står som centralt för hur 
så

ensionen. Å andra sidan kan det vara fråga om smak för en sociokultu-
rellt inriktad beskrivning av den socioekonomiska situationen. Då är det 
alltså snarare en traditionell socioekonomisk beskrivning som kommer på 
skam mot en sociokulturell förklaring eller beskrivning av relevanta lev-
nadsvillkor. I båda fallen kan det handla om såväl moralkonservativa som 
kulturkonservativa beskrivningar, och partivalen tenderar att skilja sig åt 
beroende på vilken form av konservatism det handlar om. På konsumtions-
fältets andra sida kan individer röra sig mot mer sociokulturellt liberala 
partier om de upplever att de traditionella högerpartierna inte speglar deras 
sociokulturellt liberala åsikter. Längre söderut på konsumtionsfältets östra 
sida kan istället en kulturkonservativ beskrivning få individer att röra sig 
mot nya högerpartier. 

De båda åsiktsdimensionerna ska med andr
kilda eller komplementära. De kan även förstås som konkurrerande i 

det att samma situation kan vara föremål för konkurrerande beskrivningar, 
och medföljande förslag på lösningar, med bas i antingen någon av den 
socioekonomiska eller den sociokulturella åsiktsdimensionens poler. Över-
gripande handlar det för partier om att grunda såväl individers sociokultu-
rella som socioekonomiska åsikter, och deras erfarenheter, i en förståelse 
av verkligheten som kan rendera såväl åsikter som erfarenheter samman-
hängande, och föreslå hur de problem som ligger i dessa beskrivningar kan 
rådas bot på. 

Frågan om sociala klassers existens är alltså en annan än frågan om 
klassers existens. Att döma ut klass på grund av huruvida sociala klasser 
existerar innebär att låta teori styras av politiska konjunkturer, konjunktu-
rer som lämnar de faktiska förhållandena, i form av huruvida klass fortfa-
rande strukturerar såväl individers åsikter som röstande, relativt orörda. 
Genom homologin mellan konsumtionsfältet för politiska åsikter och det 
sociala rummet kan dessutom politiska strategier söka mobilisera specifika 
regioner av det sociala rummet oavsett om de inkluderar klass som be-
grepp. Strategier riktade mot klasser eller klassfraktioner utgör med andra 
ord även fortsättningsvis potential, inte för att människor är klassmedvetna 
utan för att de har specifika erfarenheter som beror på deras position i det 
sociala rummet. Position i det sociala rummet kvar

väl erfarenheter som åsikter genereras, vilka bägge är föremål för politis-
ka strategier ämnade att fånga och mobilisera individer besittande specifika 
såväl erfarenheter som åsikter. 

Att åsidosätta klass på basis av vad man beskriver som en generell trans-
formation som bara råkar följa vissa givna skiljelinjer – som rikedom, ut-
bildning eller ålder – när dessa i sig följer klass, och när ålder fortfarande 
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ummet av livsstilar bör politiska åsikter och 
stä

tgöra en del av en gemensam anda bortom åsiktsskillnader. 

uppvisar klasskillnader, förefaller ytterst historielöst. Vad man påstår är att 
en generell tendens påbörjas i en specifik – och i termer av sociala och eko-
nomiska resurser relativt privilegierad – grupp för att sedan spridas vidare 
och lämna klass bakom sig. Denna logik i tingens ordning känns dock igen 
till den gränsen att det kan ses som en allmängiltig process i försök att 
besitta så mycket av en högt värderad resurs – som ära, heder, symboliskt 
kapital – som möjligt (jfr Bourdieu 2002, 2004; Elias 1989, 1991). Om 
historien har lärt oss något är det att resurser inte av sig själva sipprar ned i 
processer av spontan demokratisering, det sker istället antingen genom och 
med en inflation av resursens värde, genom politisk kamp, eller till följd av 
de resursrikas specifika intresse. 

Utgörande aspekter av r
llningstaganden inte bara förstås som korresponderande mot vissa kapi-

talsammansättningar. Som andra typer av livsstilsmarkörer kan alla typer 
av politiska åsikter även fungera som kapital givet rätt kontext. Vad kon-
sumtionsfältet för politiska åsikters homologi med det sociala rummet 
pekar på är att vissa åsikter tenderar att göra så i större utsträckning än 
andra. Utgörande en aspekt av den dominerande kulturen kan sociokultu-
rellt liberala åsikter utgöra kulturellt kapital, och fungera som symboliskt 
kapital, i större utsträckning än andra. Dessa åsikter kan för socialt och 
ekonomiskt privilegierade individer illustrera smak för form snarare än 
funktion och u
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The aim of this thesis is to study political opinion and party voting in rela-
tion to cultural and economic resources. Instructed by prior research, the 
range of political opinions is restricted to two basic structures or opinion 
dimensions, a socio-economic dimension and a socio-cultural dimension. 
The socio-economic dimension consists of opinions dealing with issues of 
economic equality and the public sector and has a right pole and a left 
pole. The socio-cultural dimension addresses questions of culture and mo-
rality, such as immigration and abortion, with a conservative side pleading 
for restriction and a liberal side pleading the opposite. 

Following Pierre Bourdieu, the object of this study is conceptualised as a 
field of consumption of political opinions. This field consists of individuals 
structured by the opinions they hold; that is, a space of stances or political 
opinions. The construction of a space of political opinions enables an ex-
amination of what types of opinions are socially close (i.e., tend to coincide 
with each other) and which are further apart. Underlying this space of 
political opinions is a space of social positions, which consists of individu-
als holding different opinions. These individuals are defined by (among 
other things) their cultural and economic. A space of political party prefer-
ences is also examined. 

The field of consumption of political opinions is examined with the help 
of geometric data analysis, in the form of specific multiple correspondence 
analysis (MCA), conducted on survey material collected by Statistics Swe-
den together with the Department of Political Science at Gothenburg Uni-
versity.169 MCA is a method that allows several variables measured at a 
nominal level to be used simultaneously and is not based on the idea of 
dependency between variables. 

                                                     

Summary 

 
169 The data were partly made available by Swedish National Data Services (SND). 
Neither SND nor the principal investigators are responsible for the analyses pre-
sented in this thesis. 
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tion and examination of the MCA is conducted in part II. 

 of Political Opinions. 

                                                     

The construc
Chapter 5 and 6 address the space of political opinions, chapter 7 exam-
ines the space of social opinions, and chapter 8 considers the space of po-
litical party preferences.170 Four of the MCA axes are examined. To study 
how individuals tend to combine opinions belonging to the socio-economic 
and the socio-cultural dimensions, a Euclidean classification (in the form of 
an ascending hierarchical classification) is performed in chapter 6. 

Figure 1. The Field of Consumption

 
170 The MCA is based on 16 variables related to the reduction of the public sector; 
the reduction of social benefits; cutting taxes; selling state-owned business and 
public utilities; increasing the proportion of health care run by private interests; 
greater effort to promote independent schools; the introduction of child-rise grants; 
the acceptance of fewer refugees; the introduction of a language test as a criterion 
for citizenship; working toward an environmentally friendly society; working to-
ward a society in which Christian values are important; working toward a society 
that protects traditional Swedish values; working toward a society in which power 
is delegated from men to women; restriction of the right to free abortion; allowing 
gay and lesbian couples to adopt children; and increasing the severity of prison 
sentences. 
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Ba

d on the 
MCA. The political parties are positioned by their voters’ political opin-
ions. 

The structure of the field’s different spaces is given by a couple of prin-
ciples. The tendency to vote left wing and to maintain left-leaning socio-
economic opinions corresponds to a low total volume of capital and pos-
sessions dominated by cultural capital. The tendency to vote right wing 
and to maintain right-leaning socio-economic opinions corresponds to a 
high total volume of capital and possessions dominated by economic capi-
tal. Liberal socio-cultural opinions correspond to a high level of possession 
of cultural capital (and its relative weight in the structure of the total pos-
session of capital), whereas the opposite is true for conservative opinions. 

Furthermore, socio-cultural conservatism is found to be divided into two 
different aspects, which differ in what they choose to conserve, morality or 
a national culture. The former – moral conservatism – strives to defend a 
traditional morality, indicated by the wish to restrict the right to abortion, 
strengthen Christian values and introduce child-rise grants. The latter – 
cultural conservatism – strives to value and preserve the idea of a national 
culture, by restricting immigration, establishing language tests for citizen-
ship and strengthening Swedish values. Cultural conservatism corresponds 
to lower volumes of capital, especially cultural capital, than moral con-

Six ways of understanding parts of the social world can be identified 
through the socio-economic and the socio-cultural dimensions as well as 
the latter’s two aspects.172 In terms of ways of seeing or visions of the so-

sed on the empirical analyses, the field of consumption is conceptualised 
as a two-dimensional space.171 The first (horizontal) dimension separates 
left-wing opinions (west side) from right-wing opinions (east side) and is 
focused on socio-economic opinions more than socio-cultural opinions. 
The second (vertical) dimension distinguishes between socio-economic and 
socio-cultural opinions on both the west side and the east side of the field. 
Figure 1 provides a representation of the structure of the field base

servatism. 

cial world, these six ways tend to remain unchallenged by their possessors, 
constituting the instruments of thought and interpretation rather than the 
objects of thought and. Some of these ways of seeing are impossible to 
combine because they are opposites, whereas some tend not to be sepa-
                                                      
171 The field’s two dimensions mainly follow the first two axes of the MCA but also 
include the third and fourth axes. 
172 A socio-economic right position, socio-economic left position, moral conserva-
tism, cultural conservatism, moral conservatism, cultural liberalism and moral 
liberalism (of which the latter two tend to coincide). 
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onal class voting. Whether one votes left wing (Social Democratic 
Pa

-
m

amilies, but it also gives rise to three movements between the 
pa

rated at all. Through Euclidean classification (chapter 6), seven tangible 
constellations of opinions through which individuals combine opinions 
from the socio-cultural and the socio-economic dimensions have been iden-
tified: socio-cultural liberal left, socio-cultural liberal right, socio-economic 
left,173 moral conservative left, moral conservative right, cultural conserva-
tive left and cultural conservative right.174 

The positions of the constellations of opinions and the political parties 
(as defined by their sympathisers’ opinions) indicate a complexity beyond 
traditi

rty, Left Party, or Green Party) or right wing (Moderate Party, Liberals 
People’s Party, Christian Democrats, or Centre Party) is mainly determined 
by socio-economic opinions. The constellations dominated by a socio-
economic left position tend to vote left wing, whereas the constellations 
dominated by a socio-economic right position tend to vote right wing. 

The difference within the left- and right-wing party families and the 
preference for the Sweden Democrats are better explained by socio-cultural 
opinions. Individuals with conservative socio-cultural opinions (in combi-
nation with a left socio-economic position) tend to vote for the Social De

ocratic Party, whereas individuals with liberal opinions tend to vote for 
either the Left Party or the Green Party. Among the right-wing parties, 
individuals with morally conservative opinions tend to vote for the Chris-
tian Democrats, whereas individuals with culturally conservative opinions 
tend to vote for the Moderate Party. A preference for the Sweden Democ-
rats is mainly determined by the socio-cultural dimension in the form of 
culturally conservative opinions, whereas the socio-economic dimension is 
of significantly less importance. 

The socio-cultural dimension not only affects the choice of party within 
the party f

rty families (i.e., individuals voting for a party despite their socio-
economic opinions) and one movement beyond. From the socio-cultural 
liberal right constellation, there is a movement of individuals voting for the 
Green Party. If socio-culturally liberal opinions tend to make individuals 
vote to the left, conservative opinions make for movement in the other 
direction. Individuals in the morally conservative left tend to vote for the 

                                                      
173 The socio-economic left combines a socio-economic left position with a neutral 

ndividuals choosing neutral answers to most of 

position on the socio-cultural questions. 
174 An eighth constellation, with i
the questions, was identified as well. This constellation is marked by a lack of in-
terest in politics and probably does not share the illusio of the field of consumption 
of political opinions. 
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Christian Democrats, whereas individuals in the culturally conservative left 
tend to vote for the Moderate. From the latter constellation, a certain 
movement toward the Christian Democrats can also be discerned. 
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Datamaterial 
Data i denna studie har delvis gjorts tillgängliga av Svensk Nationell Data-
tjänst (SND). Varken SND eller primärforskarna bär ansvar för analyser 
och tolkningar som presenteras i denna studie. 

VAL 2006. Avhandlingens huvudsakliga datamaterial utgörs av 2006 års 
valundersökning. Dessa har samlats in sedan 1956 i ett samarbete mellan 
Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet och Statistiska 
centralbyrån (SCB). Undersökningarna använder sig av rullande tvåstegs-
paneler. Det vill säga att hälften av urvalet 2006 även intervjuades 2002. 
Hälften av intervjuerna utförs före valet medan resterande intervjuas efter. 
De som intervjuas före valet får en kort brevenkät efter valet (Oscarsson & 
Holmberg 2008:383-9). 

Undersökningens population utgörs av röstberättigade svenska medbor-
gare mellan 18 och 80 år som bor i Sverige. Urval sker via ett obundet 
slumpmässigt urval med SCB:s befolkningsregister som urvalsram. För 
undersökningen 2006 omfattade urvalet sammanlagt 3976 individer.175 
Insamlingen genomfördes huvudsakligen via besöksintervjuer. Sammanlagt 
genomfördes 3111 intervjuer, det vill säga en svarsfrekvens på 78 procent. 
Av dessa genomfördes 1250 med förkortade intervjuformulär, vilka er-
bjuds upptagna eller svåranträffade (Oscarsson & Holmberg 2008:383-9). 
Primärforskare för materialet är Sören Holmberg och Henrik Oscarsson, 
Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. 

Ett flertal av de frågor som ligger till grund för den multipla specifika 
korrespondensanalys som utför i del II ställdes ej i de förkortade intervju-
formulären. Det innebär att 1861 individer ingår som aktiva individer i 
korrespondensanalysen. En analys av betydelsen av bortfall samt att inte 
förkortade intervjuer använts gör i kapitel 7. Frågor som ligger till grund 
för den multipla specifika korrespondensanalysen i del II framgår av Tabell 
25. 
  

                                                     

APPENDIX 

 
175 Bestående av ett nytt urval på 1966 individer, 1805 individer som ingick i un-
dersökning 2002 samt ett tilläggsurval med förstagångsväljare på 205 individer. 
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muleringar, 2006 års valundersökning. 

åga Svarsalternativ 

Tabell 25. Frågefor

Fr

Här finns ett antal förslag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är Din åsikt om 

 

vart och ett av dem? 

Minska den offentliga sektorn? 

Minska de sociala bidragen? 1 mycket bra förslag.  

Sänka skatterna? 2 ganska bra förslag. 

 
Sälja statliga företag och affärsverk till privata 
köpare? 

3 varken bra eller dåligt förslag.  

Bedriva mer av sjukvården i privat regi? 4 ganska dåligt förslag.  

Satsa mer på friskolor? 5 mycket dåligt förslag. 

Begränsa rätten till fri abort? 

Tillåta homosexuella par att adoptera barn? 

 
Införa mycket hårdare fängelsestraff för brotts-
lingar? 

Här är ett antal förslag som gäller Sveriges förhållande till 
andra länder  

Vilken är Din åsikt för vart och ett av dem? 

Ta emot färre flyktingar i Sverige? 

 
Införa språktest för att kunna bli svensk medbor-
gare?  

På det här kortet har jag en lista med förslag på olika slags samhällen som en del människor 
anser att vi bör satsa på i framtiden i Sverige. Jag skulle vilja höra vad Du anser om försla-
gen. Du kan svara med hjälp av skalan på kortet. En hög siffra betyder att Du tycker att ett 
förslag är bra. En låg siffra betyder att Du tycker att ett förslag är dåligt 

 

er har Du ingen bestämd åsikt i frågan? 

Satsa på ett miljövänligt samhälle även om det 
innebär låg eller ingen ekonomisk tillväxt? 

0-10 

 
Satsa på ett samhälle där kristna värden spelar 
en större roll?  

 
Satsa på ett samhälle där makt omfördelas från 
gruppen män till gruppen kvinnor?  

Är Du i huvudsak för eller emot att införa någon form av vårdnadsbidrag för småbarnsföräld-
rar ell

  
i huvudsak för att infö
form av vårdnadsbidra

ra någon 
g 

  
i huvudsak emot att införa 
någon form av vårdnadsbidrag 

ingen bestämd åsikt i frågan 

Uppgifter hämtade från (Valundersökning 2006) 

Där svarsalternativen går från ett till fem har tre modaliteter bildats genom 

på 
att svarsalternativ ett och två utgör en modalitet, alternativ tre en modali-
tet, samt fyra och fem en tredje modalitet. På frågan rörande förslag 
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noll till och med fyra 
om negativa svar, fem (vilket markerats med varken bra 

eller dåligt förslag”) som neutral och sex till och med tio som positivt. På 

iperna för urval och insamling är för 2002 års valunder-
söknin  beskrivet ovan. Bruttourval var på 4000 
indivi , av vilka 2628 i 9 pro-
cent), divider svarade på förkort berg & 

scar iale
stitution versi-

tet.  

ISSP 2 r om medborgarskap ingår i som en under-
söknin al Survey Program (ISSP). Data-
insaml postenkäter. Urval skedde ge-

om o t slumpmässigt urval med ett brutto val var på 2000 indivi-
der, nettourval på 1927, av vilka 1295 individer svarade (67 procent) 

materialet är Jonas Edlund 
och St onen vid Umeå universitet. 

ISSP 2  ojämlikhet i Sverige har ett bruttourval 
på 20 procent (Edlund & Svallfors 

010).

e 
av den l. (2  Indelningen har ut-
ått fr llhörighet och består 
v 3 k soc grupper, se kapitel 1. 

Kodfi

olika samhällen utgör värden mellan noll och tio har 
kodats s  texten ”

frågan rörande vårdnadsbidrag har aktuell kodning behållits. 

VAL 2002. Princ
g detsamma som för 2006

der, nettourval på 3788 ndivider svarade (6
av vilka 533 in at formulär (Holm

O
Henri

sson 2004). Primärforskare för mater t är Sören Holmberg och 
k Oscarsson, Statsvetenskapliga in en vid Göteborgs uni

004. ISSP 2004 - Åsikte
gen Citizenship I, International Soci
ingen utfördes av SIFO med hjälp av 
bunden ur

(Edlund & Svallfors 2004). Primärforskare för 
efan Svallfors, Sociologiska instituti

009. ISSP 2009 - Åsikter om
00 individer och en svarsfrekvens på 59 
 2

Klassindelningar 
Indelning i sociala grupper samt klasser och klassfraktioner är influerad

 indelning som används i Broady et a
ån tresiffrig NYK, fyrsiffrig SSYK, och sekto

000).
rstig

a lasser, indelade i 6 fraktioner och 29 iala 
ler kan erhållas av författaren. 
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Tabell 26. Klassindelning 

Klasser Fraktioner Sociala grupper
Den högre klassen 

Kulturell fraktion 
Ämnes- och universitetslärare 

Företagsledare 
lklassen 

Poliser 
Ekonomisk fraktion 

Tjänstemän på mellannivå inom privat sektor 

e arbetare inom service 

Okvalificerade arbetare inom produktion 
Okvalificerade arbetare inom service 

Högre tjänstemän inom offentlig sektor 
Balanserad fraktion 

Civilingenjörer 
Läkare 

Ekonomisk fraktion 
Högre tjänstemän inom privat sektor 
Jurister 

Mede
Kulturell fraktion 

Konstproducenter 
Journalister 
Tjänstemän på mellannivå inom offentlig sektor 
Klasslärare 

Balanserad fraktion 

Tekniker inom offentlig sektor 
Tekniker inom privat sektor 
Hälso- o sjukvårdsanställda 
Kontorsanställda inom offentlig sektor 
Kontorsanställda inom privat sektor 

Handelsanställda 
Bönder 
Småföretagare 

Arbetarklass 
Förmän 
Kvalificerade arbetare inom produktion 
Kvalificerad
Lantarbetare 

I kapitel 4 har istället för ISSP 2004 en indelning baserad på Socioekono-
misk Index (SEI) brukats, för VAL 2002 har en indelning baserats på den 
kodning som där finns använts (Holmberg & Oscarsson 2002). 
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. Ve olitike et (%) 

Vetskap om po ghet 

Tabeller och figurer 

Tabell 27 tskap om p rs partitillhörigh

litikers partitillhöri

  Rä gsnivå tt svar och vet ej, efter kön och utbildnin

 al Diff.   Män Kvinnor Total Diff.  Män Kvinnor Tot

Karin Pilsäter   holm       Bo Ring

Låg utb Rätt  Låg utb Rätt svar 83 68 76 15 

 Vet inte 63 82 29 19 -16 

Hög utb Rätt svar 36 26  Hög utb Rätt svar 94 84 89 9 

te 53 67 inte 4 10 7 -6 

          

Lena Ek        

Låg utb Rätt svar 19 12  13 

 Vet inte 71 83 inte 19 32 24 -13 

Hög utb Rätt  9 Hög utb Rätt svar 89 85 87 3 

 Vet inte 67 78 10 13 12 -3 

        

Gunilla Carlsson    

Låg utb Rätt svar 13 7 25 34 17 

 Vet inte 81 90   Vet inte 49 66 56 -17 

Hög utb Rätt sv 49 14 

 Vet inte 69 74 Vet inte 36 50 43 -14 

          

on   Lindh     

Låg utb Rätt svar 33 28  Låg utb Rätt svar 87 73 81 14 

 Vet inte 52 61  18 -13 

Hög utb Rätt svar 42 39 90 92 4 

 Vet inte 48 49  7 -4 

svar 23 12 18 11

71 -19  Vet inte 12 

31 10

 Vet in 60 -14  Vet 

  

  Åsa Domeij

16 7 Låg utb Rätt svar 79 66 73

76 -12  Vet 

svar 26 17 22

72 -11  Vet inte 

    

  Johan Lönnroth    

10 6 Låg utb Rätt svar 41 

85 -9

ar 27 21 24 6 Hög utb Rätt svar 56 42 

72 -6  

  

Inger Davidss   Anna 

31 5

56 -9  Vet inte 12 25

41 3 Hög utb Rätt svar 94 

49 -1  Vet inte 5 9

 Källa: Val 2002 
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itikers partitillhörighet (%) 

V

Tabell 28. Vetskap om pol

etskap om politikers partitillhörighet 

Rätt svar och vet ej, efter kön och klass 

Män Kvinno r Total Diff. r Total Diff. Män Kvinno

Karin Pilsäter Bo holm Ring  

Arb svar 14 10  svar 71 62 67 10 

     20 33 26  

Hö
& Stor-
fö

    ar 95 88 93 8 

    3 6 4 -3 

Lena Ek Åsa Domeij 

Arb svar 13  svar 69 63 66 6 

     28 34 31  

Hö
& Stor-
fö

    ar 93 90 92 3 

     7 10 8 -3 

Gunilla Carlsson Johan Lönnroth 

Arb ar svar 28 18 24 10 

     63 74 68  

Hö
& Stor-
fö

    ar 57 45 53  

     33 45 38  

Inger Davidsson Anna Lindh 

Arb ar 19 20   svar 77 69 73 8 

     19 28 23  

Hö
& Stor-
fö

    ar 97 95 96 2 

     3 4 4 -1 

etare Rätt 12 4 Arbetare Rätt 

Vet ej 74 83 78 -9 Vet ej

 

   -13

gre tjm 

retagare 

Rätt svar 43 34 39 8 Högre tjm
& Stor-
företagare Vet ej

Rätt sv    

Vet ej 46 57 51 -11

etare Rätt 8 11 4 Arbetare Rätt 

Vet ej 80 87 83 -7 Vet ej

 

   -7

gre tjm 

retagare 

Rätt svar 25 18 23 7 Högre tjm
& Stor-
företagare Vet ej

Rätt sv    

Vet ej 66 74 69 -8  

etare Rätt sv 9 6 8 3 Arbetare Rätt 

Vet ej 85 92 88 -7 Vet ej

 

   -11

gre tjm 

retagare 

Rätt svar 27 23 26 4 Högre tjm
& Stor-
företagare Vet ej

Rätt sv    12

Vet ej 67 72 69 -6    -12

etare Rätt sv 19 -1 Arbetare Rätt 

Vet ej 67 71 69 -5 Vet ej

 

   -8

gre tjm 

retagare 

Rätt svar 47 39 44 8 Högre tjm
& Stor-
företagare Vet ej

Rätt sv    

Vet ej 42 50 45 -8

 

 
Källa: Val 2002 
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). 

tbildning Inkomst 

Tabell 29. Kapitalindikatorer för 27 sociala grupper (%

U

Låg M Ink4 Ink5 ellan Hög Ink1 Ink2 Ink3 

Civilingenjörer 10 90 7 4  14 27 48 

Läkare 100 8 23 12 58 

U  4 3  1

Jurister 100  6

 3  5

v  3 6 26 65

Företagsledare 36 29 36 13 13 73 

roducenter 10 38  25 20 15 20 

Journaliste  61 15 5   35

o    19

er p  5 7  4

Tjm mellannivå off. 4 12 84 4 25 31 40 

 priv. 7 29 8 23 24 39 

ar  6  

Hälso- o s st 93 6 1  1

  

  3  1

Handelsanställda 20 43 38 8 3 29 13 47 

36 54 43 30 10 

ta  13  2

Poliser 36 64  9 

9 8  2

 2 6 0 25 8

val. arb. i serv. 55 4 15 37 30 7 11 

arbetare 30 48 22 22 33 15 19 11 

Okval. arb. i prod. 38 54 8 12 25 32 27 5 

Okval. arb. i serv. 20 64 16 8 29 46 14 3 

Total 18 45 37 8 18 33 23 19 

Ämnes-, niversitetsl 96 13 27 41 5 

18 18 4 

H.tjm

H.tjm pri

 off 3 97 

52 

19 25 3 

at 6 42  

Konstp 52 20

r 4 35  30 15  

Tekniker ff. 63 37 4 4 48 26  

Teknik riv. 3 53 45 1 1 31 6 

Tjm mellannivå 64 8 

Klasslär e 3 17 80 11 40 42 2 

jukv.an 2 5 1 39 33 1 

Kontorsanst. off. 8 61 30 2 24 40 28 6 

Kontorsanst. priv. 17 68 14 5 2 36 24 2 

Bönder 11 17 

Småföre gare 34 51 15  24 30 10 4 

36 55 

Förmän

Kval. arb.

 24 5 17 

7 1

 11 28 29 3 

 i prod. 34 59  1 4  

K 42 

Lant
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Klass Fraktion So   (n) 

Tabell 30. Klasser, fraktioner och sociala grupper.176 

ciala grupper (%)
Högre klass 014,  247 

Kulturell 6,6
Ämne univ slär  5,0  
Högre tjänstem  1,6  

Balanserad 4,5  
Civilin jörer 3,2  
Läkare 1,3  

Ekonomisk 2,9  
Jurister 0,6  

reta dare 0,6  
gre tjä stem t 1,7  

3,3  

 117 
s- & ersitet are 89

än off. 28
79

gen  56
23
51

  11
Fö gsle 10
Hö n än priva 30

765Medelklass 4  
Kulturell 18,6  

onst ucen 1,2  
Journalis   
Tjäns n me ivå o 2,5  

lassl  2,7  
Hälso- & sjukvårdsanställda 5,6 98 

onto tälld f. 5,6  
serad 5,9  

Teknik  1,5  
riv. 3,9  

er 0,6  
konomisk 18,8  

Tjänst e å priv. 4,3  
onto tällda priv. 5,3  
and 1,6  

Bönder 1,6 28 
måf gare 5,9 105 

2,7  

 329
K prod

ter 1,1
ter  21

20
temä llann ff.  44

K ärare  48

K rsans a. of  98
Balan  105

er off. 26
69Tekniker p  

Polis   10
E  331

76emän m llanniv
K rsans  93
H elsanställda  29

S öreta
Arbetarklass 4  753

Förmän 2 145 
Kvalifi e a re i produkt 5,6  

valifi e a re i s . 2,0  
anta re 1,3  
valif ade ar tare i produkt. 7,0 123 

kval ade ar tare i service. 8,6  
,0 1  

 8,
cerad rbeta  98

K cerad rbeta erv  36
L
Ok

rbeta
icer

 23
be

O ificer be  1 328
Total 100  765
Uppgift saknas 96 

1  861

  

                                                      
ummeras 

inom klass, fraktioner respektive sociala grupper. Uppgift om yrke saknas för 96 
individer, utgörande 5,2 procent av samtliga korrespondensanalysens aktiva indivi-
der. 

176 Tabell gäller för individer aktiva i korrespondensanalysen. Procent s
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eln. 

 Bidrag Mod. – (nord) Bidrag 

Tabell 31. Variabler och modaliteters bidrag till 3:e ax

Variabel Bidrag Mod. + (syd)  

Ta emot färre fly 72 Färre flyktingar + 9,15 Färre flykting   ktingar 16, ar neu 6,85

Införa språktest 11,16 Språktest neu.  

Satsa mer på friskolor 9,47 2,84 Friskolor neu.  

Mer privat sjukvå 09 2,15 Privat vård ne  

Homoadoption 7,93 doption - 3,83 Homoadoption tral  

Hårdare straff fö 90 Hårdare straff   

Privatisera företag 5,85 Privatisera ne  

Minska offentlig sektor 5,84 Minska off.sek  

en 5,56 Svenskvärd n  

Sänka skatter 4,59 Sänka skatte  

Makt till kvinnor 4,23 K - 2,84

Begränsa fri abort 3,91

Språktest + 3,15  7,66

Friskolor -  6,53

rd 9, Privat vård - u. 6,80

Homoa neu 4,02

r brott 5,  neu. 4,67

u. 4,67

tor 4,69

Svenska värd eu. 3,47

r neu. 3,32

Makt M till 

Miljövänligt samhälle 3,00 Miljvänl neu.  

Kristna värden 2,91 Kristna värd n  

Minska socialbid 87

2,09

eu. 2,19

rag 2,

Införa vårdnadsbidrag 0,99

100 23,97 5  6,96
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) ) B

Tabell 32. Variabler och modaliteters bidrag till 4:e axeln 

Variabel Bidrag Mod. + (syd Bidrag Mod. – (nord idrag 

Kristna värden 32,28 Kristna värd - 1,36 Kristna värd + 19,86 

Miljövänligt samhälle t -  9

bort - 9 rt + 6

ral 3

  3 4

 Ingen åsikt 3,7 3

lor  2

23,85 Miljövänlig 13,96 Miljövänligt + ,67 

Begränsa fri abort 12,46 Begrän. a 2, 2 Begränsa abo ,16 

abort neut ,38 

Makt till kvinnor 9,70 Makt M till K - 4, 7 Makt M till K + ,98 

Införa vårdnadsbidrag 6,93 1 Vårdnad för ,18 

Satsa mer på frisko 3,16 Friskolor + ,12 

Svenska värden 3,02 

Hårdare straff för brott  

 

tingar 

 

 

ård  

 

 

Privatisera företag  

100 26,33 49,36 

2,36

Sänka skatter 1,80

Ta emot färre flyk 1,66 

Homoadoption 1,19

Minska socialbidrag 0,56

Mer privat sjukv 0,38

Införa språktest 0,26

Minska offentlig sektor 0,25

0,14
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sters sva iv ). 

A B C D G 

 Tabell 33. Klu r på akt a variabler (%

    E F H 

    

S
oci

S
ociokul

beral vänster 

okul
beral höger 

K
ulturkonservativ höger 

M
ora

ativ höger 

ultu
 vänster 

iv vänster 

oekonom
isk vänster 

er) 

ture

turllt li

ellt li

lkonserv

K S

rkon

konsserv

ervaativ

t
M

oral

oci N
eutrala (hög

Minska offentlig sektor 
positiv 4 61 59 56 14 8 6 20 
neutral 3 18 18 21 11 18 22 51 

tiv 93 21 23 23 74 73 72 28 
g 
tiv 6 42 66 60 21 13 7 35 
ral 10 31 16 19 18 20 33 33 

84 27 18 21 61 66 60 33 

iv 10 74 91 86 50 39 36 71 
neutral 15 18 7 10 20 17 40 

 3 
Privatisera statliga företag 

positiv 4 56 53 60 5 8 7 23 
neutral 9 27 23 24 6 5 19 55 
negativ 87 17 24 16 89 87 75 23 

Mer privat sjukvård 
positiv 10 83 80 89 10 17 9 31 
neutral 10 10 10 5 12 20 36 57 
negativ 80 8 11 6 78 63 55 12 

Satsa mer på friskolor 
positiv 8 58 47 68 9 28 9 25 
neutral 18 26 27 20 7 18 37 59 
negativ 74 15 26 11 84 54 53 17 

Införa vårdnadsbidrag 
för 24 48 48 82 37 59 33 57 
emot 49 18 8 5 17 13 15 4 
ingen åsikt 27 34 44 12 46 28 52 38 

Ta emot färre flyktingar 
positiv 6 5 70 53 80 40 13 24 
neutral 9 20 21 19 13 19 46 60 
negativ 85 75 10 28 7 41 41 17 

nega
Minska sociala bidra

posi
neut
negativ 

Sänka skatter 
posit

 27 
negativ 75 8 2 4 30 44 24
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föra språktest 
positiv 17 43 84 83 85 69 36 55 

4 7 29 32 
11 12 24 35 13 

r miljövänligt mhälle 
positiv   10 56 27 68 33 26 
neutral    24  24 30 49 
negativ  44   49    

Större roll för kristna värden 
positiv       
neutral    19  32 26  
negativ    14  19 73  

Slå vakt om svenska värden 
iv    76  81 45 59 

   25 21 15 17 39 37 
65 16

Maktomfördelni innor 

 25 35 49 23 33 12 18 5 
Begränsa rätt ti t 

 
Tillåta homosex era 

2
1 2 1 4

12 14 52 67 60 52 18 36 
Hårdare straff fö

 

In

neutral 11 14 5 6 
negativ 72 43 11 

Me sa
70

8
22

9
15
76

16
19

43
13

19
15
66

16
29

14
76

4 67
16
80

64

24

8 49
10
82

80

20 8 38

1

25

16
45
39

posit
neutral
negativ  54 11 4 6 2  4 

ng till kv
positiv 5

22 
3 41 15 42 26 51 30 36 

neutral 25 35 34 41 37 53 59 
negativ

ll fri abor
positiv 3 2 10 37 12 33 3 9 
neutral 1 1 3 20 5 20 8 28 
negativ

uella adopt
97 97 87 43 83 47 89 63 

positiv 75 71 6 20 21 26 39 19 
neutral 14 6 2 3 19 22 42 5 
negativ 
r brott 
positiv 2

19 
4 33 86 75 9

7 
0 6

16 
6 62 71 

neutral 30 9 12 29 26 
  negativ 57 37 5 13 3 17 8 4 
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Figur 38. 8 kluster, plan 1-2. 
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Figur 39. 8 kluster, plan 1-4. 
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Figur 40. 8 kluster, plan 1-3. 

9
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Figur 41. Tre kluster, plan 4-3. 
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Tabell 34. Klassfraktionernas svar på aktiva variabler (%). 

    Högre klass Medelklass   

  

kulturell 

balanserad

ekonom
isk

kulturell 

balanserad

ekonom
isk

A
rbetarklass

Minska offentlig sector 

Positive 33 46 53 30 25 45 19 

Neutral 17 18 16 16 21 18 20 

Negative 50 37 31 54 54 37 61 

Minska sociala bidrag 

Positive 27 28 61 29 29 46 25 

Neutral 23 33 20 22 25 20 21 

Negative 50 38 20 49 46 34 54 

Sänka skatter 

Positive 41 61 75 47 52 63 57 

Neutral 19 19 18 24 20 18 19 

Negative 40 20 8 29 27 19 24 

Privatisera statliga företag 

Positive 25 29 41 25 26 35 21 

Neutral 22 21 25 18 20 22 20 

Negative 54 50 33 57 54 43 59 

Mer privat sjukvård 

Positive 45 65 59 37 41 49 31 

Neutral 15 10 18 21 22 17 21 

negativ 39 25 24 42 38 33 48 

Satsa mer på friskolor 

positiv 30 39 50 21 32 33 27 

neutral 21 29 22 29 24 24 27 

negativ 49 32 28 50 44 42 46 

Införa vårdnadsbidrag 

för 41 52 63 40 50 51 44 

emot 31 18 12 21 20 14 15 

ingen åsikt 28 30 25 38 30 35 41 

Ta emot färre flyktingar 

positiv 20 15 29 17 34 35 46 

neutral 11 25 27 24 26 28 27 

negativ 69 59 43 59 41 37 27 

Införa språktest 

positiv 42 65 65 42 56 65 62 

neutral 10 6 4 14 17 11 14 

negativ 47 29 31 44 28 24 24 

positiv 66 46 27 46 41 36 38 

neutral 9 18 20 28 23 20 25 

negativ 25 37 53 26 37 44 37 

Mer miljövänligt samhälle 
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positiv 29 27 25 22 20 20 16 

utral 21 24 22 24 21 

negativ 

å vakt om svenska värden - 

positiv 

utral 28 29 43 28 26 19 23 

Maktomfördelning till 

 26 38 28 36 35 38 41 

Begränsa rätt till fri ab

neutral 6 5 10 5 10 9 13 

Tillåta homosexuella a

ral 17 36 12 23 25 21 24 

Hårdare straff för brot

neutral 16 29 24 24 23 21 15 

Större roll för kristna värden 

ne 22 22 

50 

28 

52 

29 

51 

35 

56 

45 

58 

51 

56 

59 

63 

62 

Sl

ne

negativ 44 41 22 26 23 22 14 

kvinnor 

positiv 53 34 28 43 38 34 34 

neutral

negativ 21 29 44 21 26 28 24 

ort 

positiv 11 6 12 11 7 9 16 

negativ 83 89 78 84 83 81 72 

doptera 

positiv 50 37 41 44 45 31 34 

neut

negativ 32 28 47 33 30 47 42 

t 

positiv 40 42 47 46 57 63 73 

negativ 44 28 29 30 20 16 12 
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atorer, ålder och kön för 8 kluster (%). 

B C D E    

Tabell 35. Kapitalindik

A F G H

 

S
ociokulturellt liberal vänster 

S
ociokulturellt liberal höger 

K
ulturkonservativ höger 

M
oralkonservativ höger 

K
ulturkonservativ vänster 

M
oralkonservativ vänster 

S
ocioekonom

isk vänster 

N
eutrala (höger) 

Total 

Ink1 7 9 5 7 7 8  8 10 7 

Ink2  12 13 24 20 22 16 20  

 20 29 33 40 44 28 33 32 

Ink4  26 25 18 21 18 33 19  

Ink5  35 24 19 12   19  

9 7 22 18 35 25 14 20 19 

11 17

Ink3 32

26 24

23 9 15 19

Låg utbildning 

Mellanutbildning  27 51 43 53 53 50 51  

Hög utbildning  67 27 39 12 22 36 29  

8-22 år 7 4 9 2 6 5 8 10 7 

 12 

31-40 år 21 21 18 16 14 16 16 17 18 

41-50 år 19 20 21 12 16 13 26 20 19 

51-60 år 25 18 17 16 21 20 17 16 19 

61-70 år 9 11 17 22 23 22 13 15 16 

71-85 år 3 6 8 23 14 15 8 9 10 

Män 41 51 63 46 62 52 50 52 52 

Kvinnor 59 49 37 54 38 48 50 48 48 

28 44

63 38

1

22-30 år 17 20 9 9 7 9 12 13
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 D E F   

 

Tabell 36. Klusters klasstillhörighet (%). 

A B C  G H

  

S
ociokulturellt liberal vänster 

S
oci

r 

K M
oralkonservativ vänster 

S
ocioekonom

isk vänster 

N
eutrala 

 klass   1 19 5 7  

okulturellt liberal höge

K
ulturkonservativ höger 

M
oralkonservativ höger 

ulturkonservativ vänster 

Total 

Högre 23 28 1  9 8 14 

Högre kulturell  9 2 4  

Högre balanserad 4 1 3  

Högre ekonomisk 5 2 1  

lass  4 32 33 6  

lturell 1 1 11 3 4  

nserad 4 6 4  

omisk  2 15 6 4  

  4 32 64 60 45  

17 9 3  4 3 7 

 4 13 4  5 3 4 

 2 6 5  0 2 3 

Medelk 47 51 48 9 4 42 43 

Medel ku 3 20 11 7  1 2 18 19 

Medel bala  5 10 5  8 5 6 

Medel ekon  10 21 31 7  1 1 18 19 

Arbetarklass 30 21 1   50 43 

Tabell 37. Medelvärd ind fter bild g, ål  och n. 

oekonomi x Mor e

e på ex e  ut nin der  kö

Soci skt Index Kulturinde alind x 

Låg utbildning 58 24   62

Mellanutbildning 56 30  

g 53 52  

55 34  

 67

Hög utbildnin  73

18-22 år  78

22-30 år 57 45  

 53 39  

1-50 år 55 39 71 

51-60 år 60 40 67 

61-70 år 53 31 60 

71-85 år 49 27 52 

Män 54 35 66 

Kvinnor 55 39 70 

 77

31-40 år  72

4
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Figur 42. Kapit h egenskaper, plan 1-3. 

alindikatorer och egenskaper, plan 1-4. 

alindikatorer oc
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Figur 44. Sociala grupper, plan 1-3. 

Figur 45. Partier och block, plan 1-3. 
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Figur 46. Partier och block, plan 1-4. 

Tabell 38. Partisympati och kapitalindikatorer (%). 

 

Väns
rpartiet 

artiet 

S
ocialdem

okraterna

C
enterpartiet 

Folkpartiet 

K
ristdem

okraterna 

M
oderaterna 

S
verigedem

okraterna

te

M
iljöp

Vänsterpartiet

1  -  10.21 %
Socialdemokraterna

Centerpartiet

Folkpartiet

Moderaterna

Kristdemokraterna

Miljöpartiet

Sverigedemokraterna

S + V + MP
Alliansen

4  -  4.43 %

Låg utbildning 20 8 25 17 10 16 15 30 

Mellanutbildning 37 39 51 40 38 44 42 61 

Hög utbildning 43 53 24 43 52 40 43 9 

100 100 100 100 100 100 100 100 

Ink1 7 13 8 6 6 10 10 13 

Ink2 21 12 19 25 13 22 11 9 

Ink3 36 40 37 32 23 29 27 51 

Ink4 23 20 25 21 30 20 22 17 

Ink5 12 14 11 16 29 20 29 9 

100 100 100 100 100 100 100 100 

 Källa: VAL 2006 
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Tabell 39. Klasser och klassfraktioners partisympatier (%). 

  

Vänsterpartiet 

M
iljöpartiet 

S
ocialdem

okraterna 

C
enterpartiet 

Folkpartiet 

K
ristdem

okraterna 

M
oderaterna 

S
verigedem

okraterna 

Total 

Högre klass 11 17 8 13 24 22 20 13 

Högre kulturell 9 13 4 4 14 7 7 6 

Högre balanserad 1 3 2 8 6 9 8 5 

Högre ekonomisk 1 1 1 2 4 7 5 3 

Medelklass 41 44 36 51 49 47 51 20 42 

Medel kulturell 27 27 17 19 24 19 17 4 18 

Medel balanserad 3 5 6 5 7 5 6 9 6 

3 27 18 23 28 7 18 

7 30 29 80 45 

Medel ekonomisk 10 12 1

Arbetarklass 48 38 57 36 2

 Källa: VAL 2006 
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Vänsterpartisympatisörer 

Tabell 40. Två grupper av vänsterpartisympatisörer (%). 

 
okulturellt 

rala 93)
Ö  (n ) 

Soci
libe  (n=  

vriga =54

Arbetarklass 3 56 8 

Medelklass 4 38 

Högre Klass 17 6 

Låg utbildning 7 27 

4 

 

Mellanutbildning 3 41 

Hög 6 32 

Ink1 7 

1 

 utbildning 1 

 7 

Ink2 24 

40

Ink4 19

Ink5 10

5 

 15 

Ink3 30  

 33  

 15  

18-22 år 7 

22-30 år 15 13 

1-40 år 17 15 

41-50 år 31 24 

51-60 år 22 23 

61-70 år 6 15 

71-85 år 2 5 

Socioekonomiskt index (medelvärde) 86 81 

3

Kulturindex (medelvärde) 82 36 

Moralindex (medelvärde) 86 37 
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ass. 

Socioekonom Moralindex 

Tabell 41. Indexmedelvärde för partisympatisörer efter kl

iskt Index Kulturindex

Vänsterpartiet Högre klass  78 88 82

Medelklass 89 64 80 

Arbetarklass 80 52 78 

Högre klass  80 81 Miljöpartiet 72

Medelklass 73 63 82 

Arbetarklass 63 53 84 

erna Högre klass  64 78 Socialdemokrat 79

Medelklass 74 41 72 

Arbetarklass 72 28 66 

rpartiet Högre klass  61 72 Cente 47

Medelklass 46 41 69 

Arbetarklass 46 37 59 

 Högre klass  52 67 Folkpartiet 42

Medelklass 39 36 67 

Arbetarklass 44 24 64 

Kristdemokraterna Högre klass 32 48 31 

Medelklass 38 34 44 

Arbetarklass 36 27 38 

Moderaterna Högre klass 27 35 68 

Medelklass 27 31 70 

 21 69 

elklass  17 47 

Arbetarklass 37

Sverigedemokraterna Med 60

Arbetarklass 50 10 58 
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Tabell 42. Karaktäristika för röstande och icke röstande (%). 

Röstade ej Röstade 

Högre klass 4 15 

Medelklass 33 44 

Arbetarklass 63 41 

g 31 18 Låg utbildnin

Mellanutbildning 53 45 

Hög utbildning 16 37 

17 9 Ink1 

Ink2 27 17 

Ink3 26 32 

 24 

 19 

18-22 år 10 6 

Ink4 20

Ink5 10

22-30 år 16 12 

22 18 

41-50 år 18 19 

51-60 år 13 19 

12 15 

71-85 år 9 11 

Män 60 50 

31-40 år 

61-70 år 

Kvinnor 40 50 

Total 7 93 
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Figur 47. Karaktäristika för röstare och icke-röstare, plan 1-2. 
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