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traditionelt været set som aktører på markedet, ikke som politiske aktører. ?Politisk forbrug?, hvor forbrugere
søger at påvirke værdifordelingen i samfundet, overskrider grænsen mellem marked og politik. Men er det
politiske forbrug egentlig en bevidst politisk handling, og er det en vigtig ny form for politisk deltagelse,
hvor mennesker får nye muligheder for at påvirke samfundsudviklingen, eller er det bare et mediefænomen

og en døgnflue?

Undersøgelsen viser, at politisk forbrug er en ny og ganske vigtig politisk deltagelsesform, der både kan
antage form af kollektiv eller individuel boykot og positivt tilvalg af produkter. Omfanget af deltagelse i
boykotaktioner er fluktuerende, men langtidstendensen i det politiske forbrug er stigende. Udbredte
forestillinger om, at politisk forbrug er udtryk for mistillid til det etablerede politiske system, kan ikke

underbygges. Politisk forbrug er lige så positivt relateret til tillid til de politiske institutioner som deltagelse i
foreninger, det politiske forbrug er en supplerende - ikke en alternativ - deltagelsesform, og effektiviteten af
det politiske forbrug opleves som ganske høj. Politisk forbrug er en individualiseret deltagelsesform som

udøves i hverdagen, og som er relateret til stor politisk interesse, solidaritet og global orientering.
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