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Område Procent
2007 2008

Område Procent
2007 2008

1.  Sjukvård 25 25 10.  Familjepolitik 5 4

2.  Sysselsättning 22 22 11.  Skatter 5 4

3.  Utbildning 21 21 12.  Religion/moral 3 1

4.  Miljö 21 21 13.  Jämställdhet 3 2

5.  Invandring/flyktingar 14 12 14.  Utrikes/internationellt/försvar 2 3

6.  Pensioner/äldrevård 14 15 15. Kommunikationer 2 3

7.  Lag och ordning 14 14 16.  Jordbruk 1 1

8.  Socialpolitik 11 8 17.  Energi/kärnkraft 1 2

9.  Sveriges ekonomi 9 18 18.  EU/EMU 1 0

Viktiga frågor för folket
fråga:  ”Vilken eller vilka frågor eller samhällsproblem tycker Du är viktigast i Sverige dag? Ange högst tre 
frågor/samhällsproblem.”

Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2007 och 2008. 

Kommentar: Procentbasen

 

utgörs av samtliga i undersökningen.
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Källa: Den nationella SOM-undersökningen. 

Kommentar: Procentbasen

 

utgörs av samtliga i undersökningen.
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Källa: Den nationella SOM-undersökningen. 
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utgörs av samtliga i undersökningen.
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Källa: Den nationella SOM-undersökningen. 

Kommentar: Procentbasen

 

utgörs av samtliga i undersökningen.
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Viktiga frågor för folket
V S MP C FP KD M SD

1.  Sjukvård 25 28 25 23 29 29 25 18 25

2.  Sysselsättning 23 26 18 23 15 15 21 12 22

3.  Utbildning 19 19 25 20 33 23 26 10 21

4.  Miljö 17 19 46 31 26 19 19 10 21

5.  Sveriges ekonomi 11 16 15 16 25 15 25 12 18

6.  Pensioner/äldrevård 14 16 11 14 16 16 15 17 15

7.  Lag och ordning 11 14 9 16 15 17 18 15 14

8.  Invandring/flyktingar 12 8 15 8 16 8 13 45 12

9.  Familjepolitik 3 5 3 2 4 11 3 2 4

10. Skatter 4 4 1 5 3 2 8 6 4

11. Jämställdhet 6 2 3 3 3 0 1 1 2

Partisympati 2008 procent
samtliga

Källa: Den nationella SOM-undersökningen. 


	Bildnummer 1
	Bildnummer 2
	Ny bok från SOM-institutet�kommer i juli �� Svensk höst��Beställ den redan nu på�order@som.gu.se �eller på tfn: �031-786 12 17
	Bildnummer 4
	Bildnummer 5
	Bildnummer 6
	Bildnummer 7
	Bildnummer 8
	Bildnummer 9
	Bildnummer 10
	Välfärdsopinion �och �krishantering
	Bildnummer 12
	Svenska folkets inställning till den offentliga sektorn och partisympati 1986–2008 (balansmått)
	Bildnummer 14
	Partisympati och förslag om förändring av den offentliga sektorn 2008 (balansmått)
	Relationerna mellan medborgarroller och offentlig sektor 
	Bildnummer 17
	Bildnummer 18
	Sex skeden
	���Bedömning av de senaste 12 månadernas ekonomiska utveckling för en själv, kommunen och Sverige 1998–2008 (balansmått)��
	Bildnummer 21
	Bildnummer 22
	Bildnummer 23
	Bildnummer 24
	Viktiga frågor för folket
	Viktiga frågor för folket
	Viktiga frågor för folket
	Bildnummer 28
	Bildnummer 29
	Bildnummer 30
	Bildnummer 31
	Bildnummer 32
	Bildnummer 33
	Bildnummer 34
	Bildnummer 35
	Läsarna – �journalisternas nya kollegor?����Annika Bergström
	Användning av internet flera gånger i veckan i olika grupper, 1995-2008 (procent)
	Användningsområden för internet, privat användning, 2005-2008 (procent av befolkningen)
	Användningsområden för internet, privat användning, 2008 (procent av befolkningen)
	Användarskapat innehåll i journalistiken
	Uppfattning om vikten av användarskapat innehåll, 2008 (procent)
	Uppfattning om vikten av användarskapat innehåll, andel mycket eller ganska viktigt i olika grupper, 2008 (procent)
	Uppfattning om vikten av användarskapat innehåll, andel mycket eller ganska viktigt i olika grupper, 2008 (procent)
	Uppfattning om vikten av användarskapat innehåll, andel mycket eller ganska viktigt i olika grupper, 2008 (procent)
	Aktiva användare?
	Bidragit med innehåll på nyhetssajter, 2008 �(procent av befolkningen)
	Bidragit med innehåll på nyhetssajter, 2008 �(faktorladdningar)
	Bidragit med innehåll på nyhetssajter beroende på kön, 2008 (procent av befolkningen)
	Bidragit med innehåll på nyhetssajter beroende på ålder, 2008 (procent av befolkningen)
	Bidragit med innehåll på nyhetssajter beroende på utbildningsnivå, 2008 (procent av befolkningen)
	Bidragit med innehåll på nyhetssajter beroende på politiskt intresse, 2008 (procent av befolkningen)
	Användaren som journalist?
	Klass & kris�Presentation vid SOM-seminariet 21 april 2009
	Demokrati bygger på allas lika möjligheter att delta
	Sverige hösten 2008 – på väg in i krisen 
	Utsatt för risk
	Klarar sig mycket eller ganska bra på nuvarande hushållsinkomst
	Avsaknad av kapital
	Utveckling av den personliga ekonomin senaste 12 månaderna
	Förväntad ekonomisk utveckling kommande 12 månaderna
	Varit sjukskriven eller arbetslös vid något tillfälle senaste 3 åren
	Bedömning av risk för att bli arbetslös närmaste 12 månaderna / Oro för att bli arbetslös 
	Indikatorer på politiskt engagemang
	Mycket + ganska intresserad av politik, samt diskuterat politik senaste kvartalet
	Prenumeration på morgontidning i hushållet
	Daglig nyhetskonsumtion – Ekot och morgontidningsläsning (20-65 år)
	Daglig nyhetskonsumtion – Aktuellt/Rapport och Nyheterna i TV4 (20-65 år)
	Medlem i politisk organisation eller aktiv i politisk organisation (parti, humanitär- eller miljöorganisation)
	�Förtroende för politiska institutioner �
	Bedömning av demokratin i Sverige och i EU (mycket+ganska nöjd)
	Misstroende för riksdagen (medelvärde 1-5, där 5 är misstroende)
	Förtroende för svenska politiker (mycket + ganska stort)
	Bedömning av offentlig service
	Politisk alienation
	Politiskt alienerade och politiskt integrerade (förtroende + intresse)
	Politiska åsikter
	Vänster-högerplacering
	Inställning till Sveriges medlemskap i EU
	Andel positiva till att minska inkomstskillnader samt att sänka skatterna
	Andel positiva till att höja A-kassan samt till att ändra LAS
	Social och demokratisk ojämlikhet
	Mekanismer – vad beror det på?
	Slutsatser
	Värderingar�i en globaliserad tid����Henrik Oscarsson
	Mänskliga värden��”Hur viktigt är följande saker för Dig?”
	Bildnummer 86
	Bildnummer 87
	Bildnummer 88
	Grundläggande värderingar�SOM-undersökningarna 1988-2008
	Värden som blivit mindre viktiga�1988-2008 �
	Värden som blivit mer viktiga�1988-2008 �
	Yngre och äldres värderingar �Kohortanalys
	Landets säkerhet �Värderingsutvecklingen i fyra generationer
	En värld i fred�Värderingsutvecklingen i fyra generationer
	Självförverkligande �Värderingsutvecklingen i fyra generationer
	Ett liv fullt av njutning �Värderingsutvecklingen i fyra generationer
	Lycka �Värderingsutvecklingen i fyra generationer
	Ett behagligt liv �Värderingsutvecklingen i fyra generationer
	Ett spännande liv �Värderingsutvecklingen i fyra generationer
	Globaliseringsindex (G7) �Hur anpassad man är till en globaliserad ekonomi & arbetsmarknad�Kognitiv förmåga & kapacitet�Vana/förmåga att hantera stora mängder information�Nätverksaktivitet�
	Globalisering=Individualisering? �Fyra mänskliga värden uppvisar robust samvariation med globaliseringsanpassning
	Självaktning
	Bildnummer 103
	Bildnummer 104
	Bildnummer 105
	Bildnummer 106
	Bildnummer 107
	Bildnummer 108
	Bildnummer 109
	Bildnummer 110
	Bildnummer 111
	Bildnummer 112
	Bildnummer 113
	Bildnummer 114
	Bildnummer 115
	Bildnummer 116
	Bildnummer 117
	Bildnummer 118
	Bildnummer 119
	Bildnummer 120
	Bildnummer 121
	Bildnummer 122
	Bildnummer 123
	Bildnummer 124
	Bildnummer 125
	Bildnummer 126
	Bildnummer 127
	Bildnummer 128
	Bildnummer 129
	Bildnummer 130
	Bildnummer 131
	Bildnummer 132
	Bildnummer 133
	Bildnummer 134
	Unga nyheter
	Bildnummer 136
	http://www.youtube.com/watch?v=x8MXODixujE�
	Att ha vuxit upp med en stor �mediemångfald spelar roll
	Regelbunden nyhetsanvändning (1986-2008) 
	Unga vuxnas (15-29 år) nyhetskonsumtion �1986-2008 (procent) 
	Nyhetsvanor bland unga och äldre
	Allmänhetens tillskottsläsning av tryckta och digitala tidningar utifrån tryckta morgontidningar som bas, �2000, 2003, 2007 och 2008 (procent) 
	Ungas (15-29 år) tillskottsläsning av tryckta och digitala tidningar utifrån tryckta morgontidningar som bas, �2000, 2003, 2007 och 2008 (procent) 
	Medelålders (30-49 år) tillskottsläsning av tryckta och digitala tidningar utifrån tryckta morgontidningar som bas, �2000, 2003, 2007 och 2008 (procent) 
	Äldres (50-75 år) tillskottsläsning av tryckta och digitala tidningar utifrån tryckta morgontidningar som bas, �2000, 2003, 2007 och 2008 (procent) 
	En översikt!
	Läsutveckling bland unga
	Vad kan man tro om de ungas framtid då?�En femårsprognos… 
	Slutsatser för de senaste 8 åren
	Tack för uppmärksamheten!
	Bildnummer 151
	Bildnummer 152
	Bildnummer 153
	Bildnummer 154
	Bildnummer 155
	Bildnummer 156
	Bildnummer 157
	Bildnummer 158
	Bildnummer 159
	Bildnummer 160
	Bildnummer 161
	Bildnummer 162
	Bildnummer 163
	Bildnummer 164
	Bildnummer 165
	Bildnummer 166
	Bildnummer 167
	Bildnummer 168
	Bildnummer 169
	Bildnummer 170
	Bildnummer 171
	Bildnummer 172
	Bildnummer 173
	Bildnummer 174
	Bildnummer 175
	Bildnummer 176
	Bildnummer 177
	Bildnummer 178
	Bildnummer 179
	Bildnummer 180
	Bildnummer 181
	Bildnummer 182
	Bildnummer 183
	Bildnummer 184
	Ny bok från SOM-institutet�kommer i juli �� Svensk höst��Beställ den redan nu på�order@som.gu.se �eller på tfn: �031-786 12 17
	Bildnummer 186



