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Förord 

Arbetsrapporten Värmland i Sverige och Europa har två syften; dels att utgöra underlag för 
arbetet med medborgarundersökningen i Värmland hösten 2010, dels att ge en bild av 
Samhälle Opinion Media i Värmland baserat på uppgifter från de värmlänningar som ingått i 
de nationella SOM-undersökningarna. Rapporten vänder sig också till två olika målgrupper; 
dels de forskare som arbetar med SOM-undersökningen i Värmland, dels en vidare krets som 
är intresserade av förhållandena i Värmland jämfört med hur det ser ut i andra delar av landet. 
För det första syftet och målgruppen forskare erbjuder läsningen av arbetsrapporten mindre 
problem, däremot kan det för övriga på grund av det begränsade antalet svarande från 
Värmland vara förenat med problem att tolka uppgifterna som redovisas i rapporten, då den 
statistiska osäkerheten är stor när det gäller uppgifter för enskilda år och avgränsade 
tidsperioder.  

Rapporten inleds med en presentation av de nationella SOM-undersökningarna av 
undersökningsledare Åsa Nilsson och därefter redovisas resultat för olika områden: 
flernivådemokrati och politik, förtroende och service, livsstil, kultur- och medievanor samt 
livstillfredsställelse. I flertalet redovisningar lämnas uppgifter för Värmland, Västra Götaland 
och Sverige årligen med möjlighet att följa utvecklingen över tid. Med få svarande från 
Värmland är emellertid uppgifterna för varje år osäkra men det är möjligt att jämföra 
trenderna för de tre geografiska områdena enligt medborgarnas bedömningar. När det gäller 
livsstil och kulturvanor redovisas data för hela perioden 1997–2009, vilket gör att det är 
möjligt att uttala sig om förhållanden i Värmland med större säkerhet och jämföra med hela 
Sverige.  

I bilaga 1, Lycka och livstillfredsställelse i Sverige och Västsverige, redovisas nöjd med livet-
uppgifter för Västra Götaland och Sverige relaterat till Eurobarometerns mätningar i alla EU-
länder. En tabellrapport (Nilsson, Lennart och Swedin, Daniel: Värmland i Sverige och 
Europa) utarbetades i juni i år. Biträdande forskare Daniel Swedin har svarat för 
databearbetningarna av det omfattande materialet.  

 
 
Göteborg i december 2010 
 
 

 
 
Lennart Nilsson 
docent 
CEFOS och SOM-institutet 
projektledare 
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1. Den nationella SOM-undersökningen 1986–20091 

SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1986 en nationell 
frågeundersökning – Riks-SOM – i syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på 
temat samhälle, politik och medier (förkortningen SOM står för Samhälle Opinion Medier). Data 
samlas in via postala enkäter, och varje undersökning genomförs under i huvudsak samma 
förutsättningar för att resultaten från de olika åren ska vara jämförbara. 

SOM-institutet är ett samarbete mellan tre forskningsenheter vid Göteborgs universitet: Institutionen 
för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Statsvetenskapliga institutionen samt Centrum för 
forskning om offentlig sektor (CEFOS). En rad forskningsprojekt medverkar i Riks-SOM-
undersökningen, flertalet med förankring i någon av dessa tre institutioner, men även externa projekt 
deltar regelbundet.  

Resultaten från Riks-SOM-undersökningarna redovisas i årliga publikationer där de medverkande 
forskarna presenterar analyser baserade på de senaste resultaten, med fokus, där det är möjligt, på 
långsiktiga opinions- och medietrender. Information om Riks-SOM-undersökningen 2009 finns 
publicerad i Nilsson, Åsa (2010a) ”Den nationella SOM-undersökningen 2009”, i Holmberg, Sören & 
Lennart Weibull (red.) Nordiskt ljus. SOM-institutet, Göteborgs universitet, Göteborg. 

Undersökningens uppläggning 

Riks-SOM-undersökningen har sedan starten 1986 genomförts i form av en postenkät riktad till ett 
systematiskt sannolikhetsurval av Sveriges befolkning. Från och med 2009 års undersökning är 
åldersintervallet 16–85 år. I Riks-SOM 1986–1991 var åldersintervallet: 15–75 år, 1992–1999: 15–80 
år och 2000–2008: 15–85 år. Utländska medborgare har ingått i urvalet sedan 1992. 

Omfattningen av undersökningen har ökat efterhand både vad gäller antalet frågor och antalet 
svarspersoner. Från och med 2009 utgör Riks-SOM-undersökningen i själva verket tre parallella 
riksrepresentativa delundersökningar, vilka baseras på ett urval om vardera 3 000 personer, dvs. totalt 
9 000 personer. Datainsamlingen för de tre formulären genomförs under identiska förutsättningar. I 
Riks-1 är frågornas tonvikt på politik och samhälle; Riks-2 har tonvikt på frågor om medier och 
kultur; Riks-3 på livsstil och hälsa. Ungefär en femtedel av frågorna är gemensamma för samtliga tre 
formulär. Svarsunderlaget bakom resultaten varierar både mellan områden/frågor och år.  

Fältarbetet för Riks-SOM följer i huvudsak samma upplägg år från år. Huvuddelen av 
datainsamlingsarbetet genomförs under hösten. Enkäten skickas ut i slutet av september månad. Under 
resterande del av fältperioden genomförs successivt en serie påminnelseinsatser postalt och per 
telefon. Fältarbetet avslutas senast under januari/februari månad. Redan vid novembers utgång har i 
allmänhet drygt 90 procent av dem som slutligen kommer att medverka skickat tillbaka sin enkät. 

Antalet svarande i den nationella SOM-undersökningen från hela Sverige, Västra Götaland och 
Värmland respektive år redovisas i tabell 3:1 i detta avsnitt. Uppgifterna om Västra Götaland baseras 
på svaren i riksundersökningen och inte den speciella undersökningen i Västra Götaland men 
överensstämmelsen mellan de två undersökningarna har visat sig vara mycket god.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Detta avsnitt är författat av undersökningsledare Åsa Nilsson. 
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Tabell 1:1 Riks-SOM-undersökningarnas upplägg, 1986–2009  

      
 
År Urvalsmetod 

Antal 
formulär 

Total 
urvalsstorlek 

 
Medborgarskap 

 
Åldrar 

      
      

1986 
Systematiskt 

sannolikhetsurval 1 2 500 Både sv. & utl. 15–75 år 
1987–1998  ” ” ” Endast sv. ” 
1989 ” ” ” Både sv. & utl. ” 
1990–1991 ” ” ” Endast sv. ” 
      
1992–1995 ” ” 2 800 Både sv. & utl. 15–80 år 
1996 ” ” 2 841 ” ” 
1997 ” ” 2 800 ” ” 
      
1998 ” 2 5 600 ” 16–80 år 
1999 ” ” ” ” 15–80 år 
      
2000–2005 ” ” 6 000 ” 15–85 år 
2006 ” ” 6 050 ” ” 
2007 ” ” 6 000 ” ” 
2008 ” ” 6 000 ” ” 
      
      

2009 
Systematiskt 

sannolikhetsurval 3 9 000 ” 16–85 år 
      

 

Svarsfrekvens och bortfall 
SOM-undersökningarna har sedan starten 1986 haft en relativt hög svarsfrekvens. För 
samhällsvetenskapliga postenkäter har svarsfrekvensen tidigare brukat ligga på mellan 60 och 70 
procent, men det har under senare år blivit svårare att nå dessa nivåer. Figur ett illustrerar förändringen 
i svarsmönster för Riks-SOM-undersökningen år 1986–2009.  

Figur 1:1 Svarsfrekvens i Riks-SOM-undersökningen, 1986–2009 (procent av nettourvalet) 

 
Kommentar: Svarsfrekvensen (netto) för den senaste SOM-undersökningen 2009 är 59 procent; 57 procent för Riks-1, 60 
procent för Riks-2, och 59 procent för Riks-3 (se tabell nedan). 
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Tabell 1:2 Svarande och bortfall i Riks-SOM-undersökningen 2009  

 Riks-1 Riks-2 Riks-3 Totalt 
     
Ursprungligt urval (brutto) 3 000 3 000 3 000 9 000 
     
Bortdefinierade (naturligt bortfall) 224 191 214 629 
Nettourval 2 776 2 809 2 786 8 371 
     
Antal svarsvägrare/ej anträffade 1 194 1 122 1 129 3 445 
Antal svarande 1 582 1 687 1 657 4 926 
     
Svarsprocent (netto) 57 60 59 59 
     

Kommentar: Med naturligt bortfall avses adress okänd, avflyttad; sjuk, institutionell vård; bortrest under fältperioden, 
studier/militärtjänstgöring på annan ort; ej svensktalande, ej kommunicerbar; bosatt/studerar/arbetar utomlands; 
förståndshandikappad; avliden. 

De jämförelser som gjorts mellan svarspersonernas socioekonomiska sammansättning och 
befolkningens visar att Riks-SOM-undersökningens respondenter sammantaget speglar Sveriges 
befolkning mycket väl. (Nilsson, Å 2010a) 
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Tabell 1:3 Antal svarande i Riks-SOM undersökningarna 1986-2009 

 Värmland Västra 
Götaland Sverige 

1986 53 118 1624 

1987 79 150 1671 

1988 53 135 1643 

1989 53 130 1578 

1990 54 118 1582 

1991 46 118 1573 

1992 69 149 1889 

1993 59 161 1857 

1994 53 141 1704 

1995 71 155 1777 

1996 59 157 1779 

1997 71 157 1754 

1998 131 601 3561 

1999 128 582 3503 

2000 94 571 3546 

2001 141 608 3638 

2002 116 540 3609 

2003 105 668 3675 

2004 103 617 3612 

2005 100 609 3499 

2006 85 593 3336 

2007 101 579 3435 

2008 133 565 3259 

2009 155 852 4926 

Kommentar: Antalet svarande från Värmland anger totala antalet respektive år men under senare år med tre formulär 
förekommer det att vissa frågor bara är med i ett eller två av formulären vilket gör att antalet svarande skiljer sig åt beroende på 
vilken fråga som analyseras. 

Det begränsade antalet svarande från Värmland gör att uppgifterna som redovisas i rapporten skall 
tolkas med försiktighet då den statistiska osäkerheten är stor när det gäller uppgifter för enskilda år 
och avgränsade tidsperioder. Det är i första hand de långsiktiga trenderna i relation till utvecklingen i 
Västra Götaland och Sverige som helhet som är av intresse att följa.  
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2 Flernivådemokrati och politik 

I Sverige har den offentliga sektorn under de senaste årtiondena genomgått omfattande förändringar 
som inneburit fler politiska nivåer och förskjutningar mellan de offentliga och privata sfärerna i 
samhället med en mångfald aktörer i ett komplext samspel. Den förändrade strukturen är emellertid 
inte resultatet av samlade beslut av riksdag och regering utan är konsekvenserna av beslut som fattats 
av organ på europeisk, nationell, regional och lokal nivå. (Nilsson 2010a) 

Idag finns fyra direktvalda nivåer i Sverige: EU, staten, landstinget/regionen samt kommunen. 
Danmark har också fyra direktvalda nivåer (EU, stat, region och kommun) samt tre i Finland (EU, stat 
och kommun) liksom i Norge (stat, fylkeskommun och kommun). Därtill kommer i storstäder i 
Sverige och Norge ytterligare en nivå med indirekta av kommunfullmäktige valda nämnder för 
stadsdelar. (Lidström 2003) I Göteborgsregionen har denna utveckling mot en flernivåorganisation 
gått ännu längre med ett omfattande samarbete mellan Göteborgs stad och kranskommunerna.   

Flernivådemokrati med beslutsfattande på flera olika nivåer förutsätter på en gång självständighet och 
samordning. I de frågor som respektive nivå har ansvar för skall självstyrelseorganet kunna väga 
verksamhetens inriktning och omfattning mot resurserna. (Nilsson och Westerståhl 1997) I ett mer 
begränsat självstyrelse kommer beslut om verksamheten och resurserna i realiteten att fattas av organ 
på olika nivåer som i de danska regionerna efter strukturreformen. Flera olika nivåer förutsätter också 
samordning som kan ske genom olika mekanismer och där partierna spelar en mycket viktig roll. Om 
de olika nivåerna har olika majoritetsförhållanden begränsas dock partiernas möjligheter att utöva den 
samordnande funktionen mellan nivåerna och istället sker mer av förhandlingar mellan aktörer på 
olika nivåer.  

På nivån under staten har självstyrelseorganen två huvuduppgifter, välfärd och utveckling. Ju lägre 
nivå desto större relativ betydelse har välfärdsfrågorna och ju högre nivå desto större vikt får 
utvecklingsfrågorna. På den regionala nivån där det geografiska området är tillräckligt stort får 
utvecklingsfrågorna en större betydelse vilket också gäller storstadsregioner. Även om 
storstadskommunen är befolkningsmässigt stor gör pendlingsförhållanden och andra interaktioner 
inom storstadsregionen och mellan kommunerna att samordning på utvecklingsområdet krävs i ett 
vidare territorium. Genomförda och planerade reformer på regional nivå har i hög grad utgått från de 
krav som utvecklingsfrågorna ställer även om behoven av samordning inom välfärdsområdet också 
tillmätts betydelse.  

Västra Götalands län ett år senare bildades 1998 och vid valet samma år valdes ledamöterna till 
fullmäktige i Västra Götalandsregionen och den nya regionen övertog ansvaret för den verksamhet 
som tidigare bedrivits av tre landsting och den tidigare landstingsfria staden Göteborg från och med 
1999-01-01. Enligt en försöksverksamhet som sedan i olika steg förlängdes övertog dessutom 
regionen ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna från staten. Även om partierna i 
alliansregeringen idag fortsatt är oeniga i regionfrågan har beslut fattats om att Region Skåne och 
Västra Götalandsregionen skall permanentas. Dessutom har beslutats att Halland och Gotland skall bli 
regioner 2011. Därmed har i Sverige de facto etablerats en asymmetrisk organisationsstruktur på 
regional nivå, vilket förekommer i flera andra europeiska länder, men som innebär ett avsteg från 
tidigare i Sverige tillämpade principer med krav på enhetlighet över hela landet. Den politiska 
kompromissen inom regeringen innebär emellertid att det slås fast att det i Sverige skall finnas tre 
politiska nivåer med beskattningsrätt. Maktkampen mellan de borgerliga partierna fick därmed i 
Sverige en helt annan utgång än i Danmark, där de Konservative med stöd av Danskt folkeparti gick 
segrande ur motsvarande överläggningar i Danmark och där beslutet blev att de tidigare amten skulle 
avskaffas och att de nya regionerna inte skulle ha beskattningsrätt. (Dyhrberg, Opstrup och Krogh 
2010)     

Flernivåorganisationen är ständigt under omprövning på olika nivåer. Ansvarskommittén lade i sitt 
slutbetänkande Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10) fram förslag om 
förändringar på den regionala nivån som innebar att landet skulle indelas i 6–9 regionkommuner. Trots 
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starkt stöd i remissopinionen valde regeringen att inte följa utredningens förslag. Regionerna har 
ansvaret för välfärdsuppgifter främst hälso- och sjukvården och utvecklingsfrågor. De senare omfattar 
tillväxt och utveckling, kultur och miljö. I Västra Götalandsregionen präglas organisationen av skilda 
organisationsprinciper för de två huvuduppgifterna med en decentraliserad beställar- 
utförarorganisation för hälso- och sjukvården och en organisation med en inbyggd koppling mellan 
regionen och kommunerna för utvecklingsområdet.  

Mest långgående har flernivåorganisationen utvecklats i Göteborg där det idag finns sex beslutsnivåer. 
Det finns på varje nivå ett betydande handlingsutrymme. De olika nivåerna är emellertid inte strikt 
hierarkiskt över – underordnade och det gäller speciellt nivåerna på regional och lokal nivå. Lagar och 
förordningar skall tillämpas av landstingskommunala/regionala och kommunala myndigheter. 
Sekundärkommunerna – landsting/regioner – är emellertid inte överordnade primärkommunerna utan 
de två typerna av kommuner har olika saklig och geografisk kompetens. Det hindrar inte att det i flera 
avseenden finns behov av samordning men utgångspunkten är att de har olika ansvarsområden. 
Kommuner kan också välja att tillsammans sköta vissa uppgifter som överförs på ett gemensamt organ 
t.ex. kommunalförbund. Göteborgsregionens kommunalförbund har på detta sätt övertagit ansvar för 
uppgifter inom utvecklingsområdet, gymnasieskolan och det sociala området. I detta samarbete ingår 
även Kungsbacka som tillhör Hallands län men samtidigt bildar kommunerna i Göteborgsregionen 
som tillhör Västra Götaland ett kommunförbund.2 Göteborgs stad införde i slutet på 1980-talet 21 
stadsdelsnämnder med ansvar för lokala välfärdsfrågor. I januari 2010 beslutade stadsfullmäktige i 
Göteborg att minska antalet stadsdelsnämnder från 21 till 10 från och med 2011-01-01 men utökade 
samtidigt antalet suppleanter i nämnderna.  

I programmet för utvärdering av Västra Götalandsregionen har forskningen inriktats på hur regionen 
fullgör de två huvuduppgifterna välfärdfrågorna, främst hälso- och sjukvården, och 
utvecklingsfrågorna samt på hur regionen lever upp till de två systemvärdena demokrati och 
effektivitet. I analyserna är olika aktörers bedömningar centrala och då främst medborgarnas, i hela 
regionen och i olika geografiska områden inom regionen. För en analys av regionaliseringsprocessen 
är utvecklingen över tid avgörande liksom möjligheten till jämförelser med förhållandena i andra delar 
av landet. Det är också viktigt att kunna relatera utvecklingen på regional nivå till förhållandena på 
andra nivåer i den svenska flernivådemokratin. (Nilsson 2010a) 

I detta avsnitt skall medborgarnas bedömningar av demokratins sätt att fungera på de fyra folkvalda 
nivåerna samt förtroendet för politiska institutioner belysas i Sverige, Västra Götaland och Värmland. 
Det är förtroendet för tre politiska institutioner som skall redovisas, nämligen regeringen, 
kommunstyrelserna och de politiska partierna. Uppgifterna för Västra Götaland avser de boende i länet 
som ingått i de nationella undersökningarna på samma sätt som för hela Sverige och Värmland. 
Överensstämmelse mellan de svarande i de västsvenska undersökningarna och i Riksundersökningarna 
är emellertid mycket god. (Johansson och Ohlsson 2010)  

Medborgarna och flernivådemokratin 
Ett sätt att belysa flernivådemokratins funktionssätt är att undersöka hur nöjda medborgarna är med 
demokratin på de nivåer, som har folkvalda församlingar. I Eurobarometerns undersökningar i EU:s 
medlemsländer har medborgarna tillfrågats om hur nöjda man är med det sätt på vilket demokratin 
fungerar i det egna landet och i Europeiska unionen. Nästan alla har en uppfattning om demokratin i 
det egna landet medan mellan 15 och 20 procent inte anser sig kunna bedöma demokratin inom EU. 
Det är också stora skillnader i bedömningarna mellan de nya medlemsländerna och de tidigare 15 
medlemmarna. I de nya medlemsstaterna är man mer nöjda med demokratin i EU än i det egna landet 
medan det omvända råder i de tidigare medlemsstaterna. Även i övrigt råder stora skillnader mellan 
länderna. Danskarna är mycket nöjda både med demokratin i det egna landet och inom EU. 
(Eurobarometer 63 och 68) Svenskarna däremot är nöjda med demokratin i det egna landet men har 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Västra Götaland är indelat i fyra kommunförbund Göteborgsregionen, Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg med ett 
gemensamt organ för hela länet, VästKom. 
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tillhört de mest kritiska när det gäller demokratin inom EU. (Gilljam och Holmberg 1998; Holmberg 
och Oscarsson 2004, Oscarsson och Holmberg 2006).  

Figur 2:1 Nöjd med demokratin i EU 1998–2009 (procent) 

 

Kommentar: Frågan lyder ”På det hela taget, hur nöjd är du med det sätt på vilket demokratin fungerar”. Fyra svarsalternativ: 
”Mycket nöjd”, ”Ganska nöjd”, ”Inte särskilt nöjd”, ”Inte alls nöjd”. Figuren visar andelen som svarat att de är mycket eller ganska 
nöjda.  

När det gäller synen på demokratin på olika nivåer framgår att värmlänningarna liksom 
västsvenskarna och hela svenska folket åren efter EU inträdet var övervägande negativa till 
demokratin inom EU. År 1998 var bara en av fyra som var nöjda med demokratin i EU. Under 2000-
talet första år var värmlänningarna mindre nöja än övriga men därefter föreligger ingen skillnad och 
andelen nöjda ökar markant, främst under de senaste åren till närmare 50 procent år 2009. Detsamma 
gäller i hela landet och i Västsverige. Medborgarna har blivit väsentligt mer nöjda med EU demokratin 
utan att nöjdheten med de svenska demokratiska institutionerna minskat.  

Genomgående är svenskarna mest nöjda med demokratin på nationell nivå och bedömningen blir 
mycket mer positiv från ca 50 procent nöjda vid periodens början till närmare 8o procent under senare 
år. Överensstämmelsen i bedömningarna mellan Sverige, Västsverige och Värmland är stor med 
undantag för att värmlänningarna efter valet 2006 var mindre nöjda än övriga.     
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Figur 2:2 Andel nöjda med demokratin i Sverige 1996–2009 (procent) 
 

 

Kommentar: Frågan lyder ”På det hela taget, hur nöjd är du med det sätt på vilket demokratin fungerar”. Fyra svarsalternativ: 
”Mycket nöjd”, ”Ganska nöjd”, ”Inte särskilt nöjd”, ”Inte alls nöjd”. Figuren visar andelen som svarat att de är mycket eller ganska 
nöjda.  

Valåren ökar nöjdheten med demokratin i Sverige jämfört med året innan och det gäller för samtliga 
tre val som är aktuella under undersökningsperioden. Den elektorala cykeln (Holmberg och Weibull 
2010) har mindre genomslag på regional och lokal nivå men gällde på samtliga nivåer valåret 2006. 

I hela Sverige är bedömningen av demokratin i landstinget/regionen något mindre positiv än 
bedömningen av demokratin på nationell- och lokal nivå men med drygt 60 procent nöjda 2009. 
Bedömningen av demokratin i Västra Götalandsregionen har varierat starkt över tid från 50 procent 
nöjda första året efter regionens bildande och ett bottenrekord krisåret 2000 med mindre än hälften 
nöjda till ca 70 procent valåret 2006 (Nilsson 2010b). Bedömningen av demokratin i landstinget i 
Värmland uppvisar också mycket stora svängningar med under 40 procent nöjda 2002 i samband med 
strukturförändringarna inom sjukhusvården och bildandet av Sjukvårdspartiet i Värmland som 
regionalt parti. I Säffle kommun som var i hög grad berört av strukturförändringarna fick 
Sjukvårdspartiet två tredjedelar av rösterna i landstingsvalet; i kommunvalet ”straffades” partierna 
som hade majoritet i landstinget med över 20 procentenheter vilket innebar att centerpartiet fick egen 
majoritet och i riksdagsvalet minskade s och v med nio procentenheter. (www.valmyndigheten.se; 
www.scb.se) Detta var valåret 2002 den mest långtgående förändringen i valen i en kommun jämfört 
med valen 1998, där ansvarsutkrävandet i en sakfråga fick stora konsekvenser. Året efter valet var 
bedömningen av demokratin klart mer positiv och på samma nivå som i Sverige och Västra Götaland. 
Därefter har värmlänningarna emellertid varit mindre nöjda med demokratin på den regionala nivån än 
i övriga Sverige men med en uppgång valåret 2006.  
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Figur 2:3       Nöjd med demokratin i egna regionen/landstinget 2002–2009 (procent) 
 

 

Kommentar: Frågan lyder ”På det hela taget, hur nöjd är du med det sätt på vilket demokratin fungerar”. Fyra svarsalternativ: 
”Mycket nöjd”, ”Ganska nöjd”, ”Inte särskilt nöjd”, ”Inte alls nöjd”. Figuren visar andelen som svarat att de är mycket eller ganska 
nöjda.  

Den genomsnittliga bedömningen av demokratin i kommunen har under hela undersökningsperioden 
legat på samma nivå med två tredjedelar nöjda och skillnaderna mellan bedömningarna i Sverige, 
Västra Götaland och Värmland är små. Som framgått av kommentarerna till avsnittet om demokratin i 
landstingen förekommer emellertid stora förändringar i enskilda kommuner beroende på särskilda 
förhållanden vid en viss tidpunkt som skapat missnöje, vilket påverkat bedömningen av demokratin i 
den kommun där man bor. Trots ett begränsat antal svarande varje år har det varit möjligt att registrera 
detta missnöje genom tillgång till data över tid. (Granqvist 2004; Norén Bretzer, Y 2002) 

Figur 2:4 Nöjd med demokratin i egna kommunen 1999-2009 (procent) 
 

 

Kommentar: Frågan lyder ”På det hela taget, hur nöjd är du med det sätt på vilket demokratin fungerar”. Fyra svarsalternativ: 
”Mycket nöjd”, ”Ganska nöjd”, ”Inte särskilt nöjd”, ”Inte alls nöjd”. Figuren visar andelen som svarat att de är mycket eller ganska 
nöjda.  
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På grundval av de fördjupade studierna i Västsverige skall förhållandena inom Västra Götaland 
kommenteras. De boende i Göteborgsregionen tillhör de mest nöjda med demokratin på alla nivåer. 
Omvänt är boende i FyrBoDal, Fyrstad, norra Bohuslän och Dalsland mest kritiska när det gäller 
demokratin på alla nivåer och störst är skillnaden när det gäller bedömningen av Västra 
Götalandsregionen. Det finns anledning att tro att det även här är missnöjet med sjukhusfrågorna som 
slår igenom. Skillnader mellan olika geografiska områden återspeglar också skillnader i 
befolkningssammansättning. Inom Göteborg är de boende i resurssvaga områden genomgående minst 
nöjda med demokratin men minst är skillnaderna vid bedömningen av demokratin på regional och 
lokal nivå.  

Vid bedömningen av hur demokratin fungerar på olika nivåer i den svenska flernivådemokratin har 
emellertid skillnaderna mellan olika socio-ekonomiska grupper varit små. (Johansson, F 2006 och 
Nilsson 2010b) Inga nämnvärda könsskillnader föreligger. Det är emellertid de yngsta mer nöjda med 
demokratin i EU och i Västra Götalandsregionen men i övrigt är skillnaderna mellan olika 
åldersgrupper begränsade. Högutbildade är mer nöjda än andra oavsett nivå och det gäller framför allt 
EU- och den nationella demokratin. Omvänt är lågutbildade mindre nöjda med demokratin oavsett 
nivå. Minst är skillnaden på lokal och regional nivå. 

Av riksdagspartierna sympatisörer är bara var femte V- sympatisör nöjd med demokratin i EU medan 
en majoritet av FP- och M-sympatisörer är nöjda. Mer än tre fjärdedelar av allianspartiernas 
sympatisörer är under senare år nöjda med demokratin i Sverige men även de rödgröna sympatisörerna 
är klart nöjda. Sympatisörer till de etablerade partierna är genomgående nöjda med demokratin på 
kommunal och regional nivå med lägre värden för V-sympatisörer men med en majoritet nöjda även 
bland dem. De som sympatiserar med sverigedemokraterna eller annat parti är genomgående minst 
nöjda med demokratin på alla nivåer; och en majoritet är missnöjd. Samma mönster som gäller för 
förtroende och bedömning av service. 

Att rösta på ett annat parti än de sju riksdagspartierna i region-/landstingsvalet eller kommunalvalet 
har blivit vanligare. Det kan innebära att väljarna inte uppfattar att de etablerade partiernas program 
för den regionala eller den lokala politiken är tillfredsställande. Det kan också vara ett uttryck 
missnöje med politiken i allmänhet.  

På regional nivå har missnöje med sjukvården och inte minst strukturförändringar inom sjukvården 
utgjort grogrund för bildandet av regionala partier. I Regionfullmäktige i Västra Götaland har 
Sjukvårdspartiet som enda övriga parti fram till det senaste valet varit representerat i 
regionfullmäktige.3 Sjukvårdspartier fanns under föregående mandatperiod representerade i åtta andra 
landsting. Dessutom har lokala sjukvårdspartier ställt upp i kommunvalen i sju län bl.a. i Värmland 
och Västra Götaland. Vidare är Sveriges pensionärers intresseparti, SPI, som prioriterar äldreomsorg 
och hälso- och sjukvård, representerat i flera landsting och kommuner. Lokala och regionala partier 
har blivit en politisk faktor att räkna med. (www.scb.se; se också Sannerstedt 2008) 

Inte inom något politikområde torde direkt ansvar ha utkrävts i så stor utsträckning som inom hälso- 
och sjukvården dels genom bildandet av speciella partier dels genom den stora betydelse som 
sjukvårdsfrågorna tillmäts bland medborgarna generellt. Sjukvårdsfrågorna får också stor 
uppmärksamhet i medierna, speciellt när strukturfrågor och det egna sjukhuset aktualiseras. 
(Andersson 2006 och Johansson 2004) Region- och landstingspolitiker är förhållandevis anonyma 
men hälso- sjukvårdsfrågorna är det inte. Många människor kommer i kontakt med och har åsikter om 
sjukvården. Dessutom är sjukvården den utan jämförelse viktigaste regionala frågan/problemet och 
tillhör år efter år också de viktigaste frågorna i riks- och kommunpolitiken. (Johansson och Nilsson 
2010; Holmberg och Weibull 2010) I svensk politik är sakfrågor viktigare än personer och det gäller i 
hög grad på regional nivå.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 I valet 2010 fick Sverigedemokraterna sju mandat i Regionfullmäktige. 
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Medborgare som är nöjda med servicen är också mer nöjda med det sätt på vilket demokratin fungerar 
i den egna kommunen än de som är kritiska mot servicen. Inställningen till resultatet av politiken är 
med andra ord av betydelse inte bara för synen på hur de styrande sköter sig utan också för synen på 
hur den kommunala demokratin fungerar. Detsamma gäller för regionen. De lokala och regionala 
nivåerna har ansvaret för huvuddelen av välfärdsstatens service och hur de fullgör denna uppgift 
påverkar synen på demokratin på respektive nivå.  

Det kommer följaktligen att vara av stor betydelse för medborgarnas långsiktiga politiska förtroende 
på regional och lokal nivå hur medborgarna uppfattar att regionen klarar välfärdsuppgifterna. Det 
förutsätter en ekonomi i balans vilket i sin tur är kopplat till hur framgångsrik regionen är när det 
gäller den andra huvuduppgiften nämligen utvecklingsfrågorna. 

Förtroende för politiska institutioner  
I de nationella SOM-undersökningarna har förtroendet för olika samhällsinstitutioner undersökts 
sedan 1986 (Holmberg och Weibull 2010). Tidigare studier har framhåller tre faktorer som särskilt 
viktiga för människors förtroende för olika grupper: utvärdering av institutionernas existerande 
verksamhet (trovärdighet, kvalitet), medborgarnas intresse för institutionernas verksamhet 
(institutionens upplevda betydelse) samt rådande socio-kulturella värderingar i samhället 
(opinionsklimatet) (Elliot 1997 och 1998). Teorier om förtroende har tagit sin utgångspunkt i 
kulturella och institutionella förklaringar. (Putnam 1993) Norén Bretzér finner dock inte stöd för att 
politiskt förtroende kan förklaras av kulturella faktorer utan förklaringarna måste sökas främst i 
institutionella faktorer. (Norén Bretzer 2005; jfr också Grimes 2005).  

Förtroendet för de politiska institutionerna är förhållandevis lågt jämfört med andra 
samhällsinstitutioner som sjukvården och universitet och högskolor. Här skall förtroendet för tre av 
dem redovisas nämligen regeringen, kommunstyrelserna samt de politiska partierna. Störst är 
förtroendet för regeringen med klart fler som har stort förtroende än litet förtroende bland svenskarna 
med höga värden då undersökningarna började 1986 men med stora svängningar därefter såväl i 
Sverige, Västra Götaland som Värmland. Kurvorna för de tre områdena följer varandra i såväl 
uppgång som nedgång med högre värden valåren och med en klar uppgång 2009 under den 
ekonomiska krisen. Förtroendet för regeringen präglas emellertid starkt av ideologi och bedömarens 
partisympati (Holmberg och Weibull 2010). Under senare år avviker Värmland med lägre värden 
sedan valet 2006.  

Figur 2:5  Förtroendet för regeringen 1986–2009 (procent)  

 
Kommentar: Frågan lyder ”Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande samhällsinstitutioner och grupper sköter sitt 
arbete?”. Fem svarsalternativ: ”Mycket stort förtroende”, ”Ganska stort förtroende”, ”Varken stort eller litet förtroende”, ”Ganska 
litet förtroende”, ”Mycket litet förtroende”. Figuren visar andelen som svarat att de har mycket eller ganska stort förtroende. 
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Medborgarna är klart mera positiva till hur ”regeringarna”, kommunstyrelserna/regionstyrelserna 
sköter sina uppgifter än förtroendet för politikerna på den lokala och den regionala nivån. Likaså är 
man mera positiv till hur styrelsen i den egna kommunen sköter sig än till kommunstyrelserna i 
allmänhet. (Nilsson 2010b) När svenska folket i Riks-SOM-undersökningen ombetts bedöma 
förtroendet för kommunstyrelserna, dvs. alla landets kommunstyrelser skall inte bara situationen i den 
egna kommunen utan också den i andra kommuner vägas in. I den nationella undersökningen har 
balansmåttet för kommunstyrelserna i allmänhet varit negativt sedan frågan ställdes första gången 
1996 med undantag för valåret 2006. (Holmberg och Weibull 2010) För de flesta är förhållandena i 
hemkommunen mer kända och påtagliga medan man i övrigt är hänvisad till mediernas bilder. 
Eftersom bevakningen är inriktad på vad som inte fungerat är de bilder som förmedlas via medierna 
främst negativa. Samma förhållande gäller vid bedömningen av kommunens och regionens service, 
där brukarna genomgående är väsentligt mera positiva än de som inte kommit i kontakt med servicen.   

Kurvorna för förtroendet för kommunstyrelserna i hela Sverige och i Västra Götaland uppvisar stora 
likheter men med något högre förtroende i Västsverige. I Värmland sker stora svängningar från ett 
mycket stort förtroende 1996/97. Det finns anledning att tro att turbulensen kring valet 2002 spelar roll 
men det finns också anledning att påminna om det ringa antalet svarande som ger osäkerhet när det 
gäller uppgifterna för enskilda år.   

 Figur 2:6 Förtroendet för kommunstyrelserna 1996–2009 (procent) 
 

 

Förtroende för de politiska partierna uppvisar ett likartat mönster med stor överenstämmelse mellan 
bedömningarna i hela Sverige och Västra Götaland men med genomgående fler som har litet än stort 
förtroende. Även här avviker Värmland med mycket högt förtroende vid periodens början och en topp 
efter valet 2002. Därefter är förtroendet för partierna klart lägre än i Västsverige och Sverige som 
helhet.    
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Figur 2:7 Förtroendet för de politiska partierna 1997–2009 (procent) 
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3 Förtroende och service 

I föregående avsnitt behandlades förtroendet för politiska institutioner. I detta avsnitt skall fokus riktas 
på förtroendet för två samhällsinstitutioner som representerar centrala verksamhetsområden på 
regional och lokal nivå nämligen sjukvården och grundskolan. Sedan mätningarna började har 
förtroendet för sjukvården legat i topp. (Holmberg och Weibull 2010) Förtroendet för sjukvården var 
som störst efter den ekonomiska krisens akuta skede på 1990-talet men har därefter sjunkit för att 
stabiliseras under senare år med ca två tredjedelar som har stort förtroende. Liksom i andra avseenden 
är överensstämmelsen i bedömningarna stor mellan hela Sverige och Västra Götaland och i det här 
fallet gäller det också Värmland men som under senare år ligger något lägre än övriga.        

Figur 3:1 Förtroende för sjukvården 1986–2009 (procent) 

 
 

Förtroende för grundskolan är stabilt över tid och grundskolan tillhör den övre tredjedelen i 
förtroendeligan i hela Sverige.  Samma huvudmönster gäller också för förtroendet för grundskolan i de 
tre undersökta områdena med större skillnader mellan åren i Värmland men där bedömningen är något 
mer positiv under senare år.  
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Figur 3:2  Förtroende för grundskolan 1986-2009 (procent) 

 
 

I de västsvenska undersökningarna, där olika yrkesgrupper undersöks har förtroendet likaså 
genomgående varit högst för sjukvårdens personal. Det är en verksamhet som berör alla och det är få 
som inte har en uppfattning; närmare 80 procent har stort förtroende och fem procent har litet 
förtroende. Medborgarna har också stort förtroende för tandvårdens personal. Därefter kommer 
personalen inom olika kommunala verksamhetsområden som barnomsorg, bibliotek, skola och 
äldreomsorg också med höga värden. De statligt anställda poliserna har också stort förtroende bland 
allmänheten i Västsverige. När det gäller kollektivtrafikens personal, som har både regionalt och 
kommunalt huvudmannaskap, är det också en klar positiv övervikt men med lägre värden under senare 
år.  

För grupper som svarar för kommunal eller regional tjänsteproduktion är förtroendet genomgående 
stort. För socialarbetarna som är ansvariga för behovsprövade insatser är bedömningen mer splittrad 
och andelen som inte kommit i kontakt med verksamheten är större, närmare 30 procent har ingen 
uppfattning. För Försäkringskassans personal, som svarar för tillämpningen av 
socialförsäkringssystemets regler, är bedömningen mer kritisk med en svagt negativ övervikt 2008. I 
2008 års undersökning var västsvenskarna mest kritiska till arbetsförmedlingens personal, balansmått 
–14. Samma mönster gäller i Riks-SOM undersökningarna för de institutioner som svarar för 
behovsprövande verksamheter som AMS/Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. (Rönnerstrand 
och Johansson 2008, Martinsson och Nilsson 2009) För de yrkesgrupper där det finns möjlighet att 
göra jämförelser över tid är stabiliteten stor. 

Den genomsnittliga bedömningen av hur kommunstyrelsen sköter sin uppgift är för boende i alla 
kommuner i Västra Götaland något mer positiv än för hela Sverige. Skillnaden är emellertid även här 
stor mellan olika kommuner och konkreta förhållanden i de enskilda kommunerna slår igenom vid 
medborgarnas bedömning av förtroendet. Det innebär att det också varierar över tid beroende på 
förhållandena vid olika tidpunkter i en och samma kommun. (Norén Bretzer 2000 och Granqvist 
2004).  

Det finns ett samband mellan hur medborgarna tycker att regionstyrelsen sköter sin uppgift och hur 
nöjd man är med servicen dvs. de som är nöjda med regionens service som helhet tycker också att 
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regionstyrelsen sköter sin uppgift. Det finns alltså ett samband mellan bedömningen av output, 
service, och av hur kommunen fungerar som politiskt system. Detta förhållande tycks emellertid inte 
bara innebära att om man är nöjd med kommunens service så är man positiv till kommunledningen, 
utan bristande förtroende för de kommunala politikerna kan också ”smitta av sig” på vad de uträttar 
och därmed leda till en mera kritisk hållning till kommunens service (Persson 1999). 

Som väljare har alla röstberättigade möjlighet att ta ställning till den offentliga sektorns omfattning 
och inriktning i de allmänna valen via val av parti och genom andra former av politisk aktivitet kan 
medborgarna också försöka påverkan politikens innehåll. Utmärkande för den svenska välfärdsstaten 
är att praktiskt taget alla invånarna kommer i kontakt med välfärdsstaten både som brukare av service 
och bidrag och som skattebetalare. Starka inslag av generell välfärdspolitik gör att även personer som 
betalar mycket i skatt också kan få förhållandevis stort utbyte av offentligt finansierad service till 
skillnad från situationen i system som präglas av grundtrygghet. Dessutom är en stor del av alla 
yrkesverksamma anställda inom den offentliga sektorn. Det är i dessa fyra roller som medborgarna 
möter välfärdsstaten. (Nilsson 1996; jfr Dahlberg och Vedung 2001) 

Undersökningar av service som vänder sig till medborgare eller brukare utgår vanligen från ett av två 
huvudperspektiv; ett utvärderingsperspektiv då de svarande får göra en bedömning av om man är nöjd 
eller missnöjd med den befintliga verksamheten eller ett budgetperspektiv då de svarande får göra en 
bedömning av om man vill öka eller minska insatserna eller om det är bra som det är. I SOM-
undersökningarna är utvärderingsperspektivet för frågorna, då det är medborgarnas bedömning av de 
hittillsvarande insatserna som är det primära. Bilden av den service som erbjuds kan ha registrerats 
genom egna erfarenheter, personlig information från andra som har erfarenhet eller information på 
annat sätt vanligen via medier. I vilken utsträckning man har egen erfarenhet varierar emellertid 
mellan olika serviceområden.   

I de nationella och regionala undersökningarna har et stort antal serviceområden, ca 30, ingått. 
Invånarna i Västra Götaland med 17 procent av landets befolkning gör samma allmänna bedömning av  

offentligt finansierad som svenska folket som helhet. År 2008 förelåg avvikelser på mer tio 
balansmåttsenheter för två av de på båda nivåerna undersökta serviceområdena. Ett genomgående 
mönster i undersökning efter undersökning är att brukare är mer nöjda än medborgare i allmänhet, dvs. 
de med egna erfarenheter är klart mindre kritiska än de som saknar personlig kontakt med 
verksamhetsområdet. De anhörigas bedömningar ligger genomgående mellan den bedömning som 
brukarna gör och den som görs av dem som inte har någon kontakt med respektive serviceområde. 
Samma resultat rapporteras också i studier från andra länder (se t.ex. Pettersen och Rose 1997).  

Vid jämförelser av bedömningar av service i hela Sverige, Västra Götaland och Värmland skall endast 
redovisas resultat för kommunens samlade service då uppgifter baserade på få svarande för enskilda 
serviceområden blir särskilt osäkra då andel brukare kan variera starkt. Även för den samlade 
regionala/landstingskommunala servicen blir värdena mycket osäkra då många saknar uppfattning.    
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Figur 3:3 Uppfattning om hur den kommunala servicen i stort fungerat 1998–2009  
(balansmått) 

Kommentar: Frågans formulering: ”Hur tycker du på det hela taget att servicen fungerat under de senaste tolv månaderna i: 
Den kommun där du bor”. Sex svarsalternativ: ”Mycket bra”, ”Ganska bra”, ”Varken bra eller dåligt”, ”Ganska dåligt”, ”Mycket 
dåligt” samt ”Ingen uppfattning”. Balansmåttet anger andelen som anser att servicen fungerat mycket eller ganska bra minus 
andelen som anser att servicen fungerat mycket eller ganska dåligt. 

Medborgarna är övervägande nöjda med den samlade kommunala servicen men med något högre 
värden i slutet på 1990-talet än vid periodens slut, tio år senare. Bedömningen i Värmland följer 
utvecklingen i Sverige och Västsverige men även på detta område avviker Värmland år 2002. 

Service och demokrati på regional nivå 
Bedömningar av olika verksamhetsområden präglas av egen närhet till serviceområdet, brukarrollen 
vilket också återspeglas vid prioriteringen av service.  Den mer allmänna bedömningen av servicen 
som helhet präglas emellertid också av andra överväganden. Över tid är bedömningen av kommunens 
service i den kommun där man bor som helhet förhållandevis stabil i Västra Götaland, men det 
förekommer stora skillnader mellan kommunerna. Samma tendens kommer till uttryck vid 
bedömningen av Västra Götalandsregionens service som helhet under de första åren med ett 
bottennotering år 2000, som präglades av ekonomisk och politisk kris. Bilden av regionen präglade 
också bedömningen av den verksamheten som regionen bedrev. Med den ekonomiska och politiska 
stabiliseringen blir därefter synen på Västra Götalandsregionens samlade service stegvis mer positiv.   

En tredjedel av de tillfrågade i den västsvenska SOM-undersökningen 2008 har ingen uppfattning om 
regionens samlade service och en tredjedel anser att den varken är bra eller dålig vilket innebär att det 
bara är en tredjedel som gör bedömningen att den är bra eller dålig men med en klar positiv övervikt. 
Skillnaden mellan olika socioekonomiska grupper vid bedömningen av service är liten; kön, ålder och 
utbildning är av mycken liten betydelse vid bedömningen av regionens service som helhet; endast när 
det gäller kommunens service finner vi att pensionärerna är klart mest nöjda och att de yngre är 
mindre nöjda men i det senare fallet beror det på att de i mycket större utsträckning inte har någon 
uppfattning.  

Vid den allmänna bedömningen av Västra Götalandsregionens service och kommunens service är 
partisympati av begränsad betydelse generellt. Det är liten skillnad mellan de som sympatiserar med 
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de etablerade partierna när det gäller synen på hur servicen fungerat, både service i hemkommunen 
och i Västra Götalandsregionen. När det gäller partisympati är det emellertid en stor skillnad i 
bedömningen av den samlade servicen mellan de som sympatiserar med de etablerade partierna och de 
som sympatiserar med sd eller annat parti. De senare är mycket mer kritiska både när det gäller 
kommunens och regionens service med negativa balansmått år 2008 för den regionala nivån. De icke 
etablerade partierna fångar upp medborgare, som är missnöjda med välfärdsstatens service. Likaså är 
förtroendet bland dessa partiers sympatisörer genomgående mycket lägre för både politiker och 
välfärdsstatens personal. (Nilsson 2010c) 

Avslutningsvis skall förhållandet mellan bedömningen av service och hur nöjd man är med 
demokratin kommenteras med fokus på den regionala och lokala nivån. Det finns ett klart samband 
mellan bedömningen av det politiska systemets output och hur regionen och kommunen fungerar som 
politiskt system. De som anser att regionens service som helhet fungerat bra är också nöjda med hur 
den regionala demokratin fungerar. Sambandet mellan service och demokrati gäller också för 
kommunerna. 

Av den förhållandevis lilla gruppen som gör bedömningen att regionens service fungerat mycket dåligt 
är det över 80 procent som inte är nöjda med demokratin i Västra Götalandsregionen. Ju bättre man 
anser att mer regionens service fungerat ju mer nöjd är man också med demokratin. Bland de 
förhållandevis få som tycker att regionens service fungerat mycket bra är nio av tio också nöjda med 
den regionala demokratin. Av dem som inte har någon uppfattning eller väljer mittalternativet ”varken 
bra eller dålig” är närmare två tredjedelar nöjda med demokratin, vilket är detsamma som gäller för 
alla svarande. 

Medborgarnas bedömning av service påverkar hur nöjd man är med den regionala demokratin och i 
denna mening är servicedemokratin starkt levande. Servicedemokrati betonar politikens resultat. För 
bedömningen av det politiska systemet och dess sätt att fungera blir följaktligen medborgarnas 
inställning till den verksamhet som bedrivs och den service som tillhandahålls ett viktigt kriterium. 
(Westerståhl 1956; 1995)   

Det är tillämpat på det kommunala politiska systemet som Westerståhls demokratibegrepp 
konkretiserats och preciserats (Boström 1988). Utgångspunkten är att i ett samhälle som det svenska 
innebär demokrati representativ demokrati och överordnade värden är fri åsiktsbildning och 
folkviljans förverkligande. Fri åsiktsbildning har karaktären av grundförutsättning som skall vara 
uppfylld för att ett styrelseskick över huvudtaget skall kunna kallas demokratiskt medan folkviljans 
förverkligande kan förverkligas i olika utsträckning i olika typer av system. Westerståhl hävdar att 
relationen mellan väljare och valda inte bara skall karaktäriseras av förtroende och ansvarsutkrävande, 
utan det ställs också krav på att folkets åsikter skall prägla politikens innehåll. (Westerståhl 1971) 

Den utbyggda välfärdsstaten innebär att alla människor nyttjar offentliga tjänster men vilka 
serviceområden som man kommer i kontakt med varierar under livscykeln. Brukarrollen aktualiserar 
kontakter och behov av att kunna påverka, som inte nödvändigtvis sammanfaller med väljarrollen och 
möjligheten att kunna utöva inflytande över politikens innehåll på valdagen genom att rösta och vara 
med och utse dem som skall styra kommunen, regionen/landstinget, Sverige och EU.  

Vid en analys av utvecklingen över tid kan konstateras att interna förhållanden inom regionerna 
påverkat medborgarnas bedömningar av den politiska självstyrelseorganisationen. Så får den 
ekonomiska och politiska krisen i Västra Götalandsregionen ett stort genomslag som kulminerar år 
2000 med en stegvis återhämtning därefter. På motsvarande sätt får situationen kring 2002 års val i 
flera avseenden genomslag i medborgarnas bedömningar av förhållanden i Värmland. Dessutom är 
systemfaktorer som den elektorala cykeln av betydelse vilket innebär att de politiska institutionerna 
blir mer synliga under valåren och också mer positivt bedömda. Det visar att aktörernas agerande har 
stor betydelse men också att det finns förutsättningar för en självständig och tydlig politik på regional 
nivå.  
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4 Livsstil, kultur- och medievanor4 

På den årliga Bokmässan i Göteborg är Värmlandsmontern en institution, som är mycket välbesökt. 
Seminarierna avlöser varandra och uppläsningarna är många. Entusiasm och stolthet präglar 
arrangemanget. Ingen annan del av landet tycks satsa så mycket på att presentera länets litteratur och 
kultur som Värmland. När författare och konstnärer från Värmland här och runt om i landet framträder 
betonar de sin hemhörighet, vilket bidrar till att skapa en värmländsk identitet. För en resa i det 
värmländska kulturlandskapet se Konstresan (Lind 2010). 

Redovisningen i detta avsnitt omfattar fem områden: sociala, politiska och religiösa vanor, natur, 
motion och sport, aktiviteter i hemmet, kulturvanor samt eget skapande, se tabell 4:1 nedan. Generellt 
gäller att det finns betydande skillnader mellan hög- och lågutbildade samt på flera områden även 
mellan olika åldersgrupper. Kvinnor, högutbildade och resursstarka är mer aktiva inom kulturområdet. 
Livsstil och kulturvanor i storstäderna avviker från de vi återfinner i andra ortstyper. (Nilsson, Å 
2009a och b samt Nilsson, Å 2010). Dessa skillnader mellan olika grupper återspeglas vid jämförelser 
mellan boende i Värmland och i Sverige som helhet. Det råder dock betydande överensstämmelse 
mellan livsstil och kulturvanor bland värmlänningar och svenskar i allmänhet men med vissa 
intressanta avvikelser. Västra Götaland är i detta avseende liksom i de flesta andra ett Sverige i 
miniatyr. Det är också viktigt att beakta att siffrorna har visat sig överskatta kulturutnyttjandet både 
därför att de svarande tenderar att inkludera inte bara vad som ägt rum under de senaste 12 månaderna, 
som frågan avser, utan också därför att de svarande är mer aktiva än befolkningen som helhet (Nilsson 
Å 2010). 

Oavsett var man bor umgås nästan alla med vänner och man träffar grannarna regelbundet. Det har 
också blivit vanligare att gå ut på restaurang, bar eller pub kvällstid. Storstadsvanorna påverkar dock 
Sverigesiffrorna när det gäller resvanorna men hälften av värmlänningarna åker utomlands någon gång 
om året.  

Studiecirkeln har utgjort ett viktigt inslag i den svenska samhällskulturen och fortfarande deltar årligen 
var femte svensk och värmlänning i denna form av gemensam bildning men där inriktningen kan vara 
mycket skiftande till sin karaktär. Närmare hälften av alla både i Värmland och i Sverige diskuterar 
regelbundet politik medan det bara är tio procent som besökt gudstjänst eller religiöst möte någon 
gång i månaden.   

Värmlänningar tillbringar mycket tid i naturen och det är vanligt att man syltar, saftar och bakar. Två 
tredjedelar motionerar också regelbundet och man sysslar med idrott och sport. Däremot är det bara en 
fjärdedel som regelbundet tränar på gym (styrketräning/aerobics etc.). Fotboll och ishockey har sina 
trogna åskådare och det finns anledning att tro att det är ishockeyintresset och Färjestads framgångar 
som slår igenom i de höga siffrorna för Värmland, även om det bara är möjligt att följa laget under en 
del av året.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Avsnittet om livsstil och kulturvanor bygger på en artikel som författaren publicerat i tidskriften Värmländsk kultur 2010:1. 
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Tabell 4:1 Livsstil och kulturvanor i Sverige och Värmland: Gjort någonting minst en gång i 
månaden; i kvartalet; under det senaste året i genomsnitt under perioden 1997–
2009 (procent) 

 

 
	  

	  
 

Värmland är de många författarnas landskap. Det räcker med att påminna om Esaias Tegnér, Erik 
Gustaf Geijer, Selma Lagerlöf, Gustaf Fröding, Nils Ferlin Tage Aurell, Göran Tunström, Lars 
Andersson, Bengt Berg, Helene Tursten, Inger och Lasse Sandberg. Men hur många läser vad som 
skrivs? Fyra av fem värmlänningar läser varje år någon bok och hälften gör det varje månad men det 
gäller då alla typer av böcker inte bara skönlitteratur. Ljudboken används i allt större utsträckning och 
cirka 30 procent hyr regelbundet video/DVD eller spelar dator/TV-spel. Här finns det emellertid stora 

 Sverige Värmland    

 Minst någon 
per år 

Minst någon 
gång per år  

Minst någon 
gång per 
kvartal 

Minst någon 
gång per månad 

Antal 
svaradnde 

Sociala, politiska och 
religiösa vanor 

     

Umgåtts med vänner 98 98 96 93 1343 
Umgåtts med grannar 75 79 64 56 112 
Gått på restaurang/pub/bar 
kvällstid 

78 76 44 25 1047 

Rest utomlands 61 50 5 2 521 
Deltagit i studiecirkel 
/kursverksamhet 22 20 9 6 212 

Diskuterat politik 77 75 55 46 1368 
Besökt gudstjänst eller 
religiöst möte 41 43 13 8 1104 

Natur, motion och sport      
Varit ute i naturen/friluftsliv 92 93 84 71 202 
Motionerat (jogging, simning, 
stavgång, skidor etc).  

79 80 70 67 253 

Sysslat med sport/idrott 62 59 46 41 1332 
Gått på fotboll/ishockey 36 42 21 15 1175 
Tränat på gym (styrketräning, 
aerobics etc) 

41 35 27 26 568 

Aktiviteter i hemmet      
Läst någon bok 83 81 62 51 1047 
Mekat med eller vårdat 
bil/mc/moped 51 62 48 36 401 

Bakat/syltat/saftat 63 59 40 28 167 
Spelat dator-/tv-spel 42 46 33 26 508 
Hyrt video/DVD 51 46 27 19 557 
Lyssnat på ljudbok/talbok 26 18 7 5 212 
Diskuterat politik 77 75 55 46 1368 
Besökt gudstjänst eller 
religiöst möte 41 43 13 8 1104 

Kulturvanor      
Besökt bibliotek 61 57 36 23 1 076 
Gått på bio 59 56 21 8 508 
Gått på museum 46 33 7 4 167 
Gått på teater 42 33 6 1 1121 
Gått på konstutställning 38 30 8 3 168 
Gått på rock-/popkonsert 31 28 6 1 667 
Gått på musikal 31 24 4 1 168 
Gått på klassisk konsert, 
opera 16 10 3 1 213 

Gått på balett, 
dansföreställning 11 9 2 0 168 

Eget skapande      
Sysslat med 
handarbete/hantverk 47 57 38 31 167 

Tecknat/målat 30 33 19 14 228 
Skrivit dagbok/poesi 25 21 17 16 228 
Spelat musikinstrument 25 19 12 11 168 
Sjungit i kör 7 6 4 5 264 
Spelat teater, 
Deltagit i lajv, etc. 5 5 3 1 167 
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skillnader mellan olika åldersgrupper. Detsamma gäller användandet av internet, där också 
klasskillnaderna fortfarande är betydande med ett mer frekvent användande bland högre 
tjänstemän/akademiker än bland arbetare. Sedan millennieskiftet har det skett en markant ökning av 
andelen som regelbundet går ut på nätet och därför redovisas inte någon genomsnittssiffra för perioden 
1997– 2009.  

Rallysporten har en stark förankring i Värmland och en aktivitet som är mer utbredd i Värmland än i 
Sverige som helhet är att meka med eller vårda bil/mc/moped. Denna sida av den värmländska 
livsstilen fanns med i Anders Petersens och JH Engströms mycket uppmärksammade fotoutställning 
From Back Home på Värmlands Museum sommaren 2009, och som finns dokumenterad i boken med 
samma namn. (Petersen och Engström 2009) 

Biblioteket är den överlägset mest besökta kulturinstitutionen, över hälften av alla värmlänningar i 
åldern 15–85 år besöker biblioteket årligen och en fjärdedel gör det varje månad. Av alla kommunala 
verksamheter är biblioteken det mest uppskattade och dess personal åtnjuter stort förtroende. (Nilsson, 
L 2010b och c; Höglund och Wahlström 2009) Liksom på andra kulturområden är eldsjälarna viktiga 
och när Säffle bibliotek år 1999 på Bokmässan blev utsett till Årets bibliotek i Sverige var det 
personalens insatser som låg bakom denna framgång.  

Många besöker konsthallar, museer och teatrar någon gång men få är vanebesökare. Detta förhållande 
gör sig gällande också i Värmland trots att länet har flera kända institutioner som Värmlands Museum, 
Rackstadmuseet i Arvika, Mårbacka i Sunne, Sahlströmsgården och Heidruns café i Torsby, 
Laxholmen, Lars Lerin i Munkfors samt Västanå teater, vars föreställningar regelbundet recenseras i 
rikspressen, för att nämna några exempel. På detta område slår den mer utbyggda kulturella 
infrastrukturen i storstäderna igenom och idag bor över hälften av Sveriges befolkning i de tre 
storstadslänen. Boende i storstäderna besöker kulturinstitutioner oftast, därnäst de som bor i städer och 
större tätorter och minst vanligt är det i mindre tätorter och på landsbygden. Detta mönster går igen 
inom praktiskt taget alla områden, även biobesök. När det gäller rock-/popkonserter är dock skillnaden 
liten mellan värmlänningar och svenskar i allmänhet och det är ingen djärv gissning att 
Arvikafestivalen ligger bakom detta förhållande; säkerligen bidrar även packmopedskonserterna.  

När det gäller eget skapande är värmlänningar i vissa avseenden mer aktiva än svenskar i allmänhet. 
Vanligast är handarbete/hantverk som över hälften ägnar sig åt minst någon gång under året och drygt 
en fjärdedel någon gång i månaden; ca 15 procent tecknar/målar eller skriver dagbok/poesi lika ofta 
och var tionde värmlänning spelar något musikinstrument regelbundet. Däremot är det mindre vanligt 
att sjunga i kör eller själv spela teater. Genom framträdanden för andra når emellertid dessa aktiviteter 
många fler. På valborgsmässoafton är uppslutningen god vid hembygdsgården i Eskilsäter, när 
Värmlandsnäskören sjunger in våren och avslutar med Värmlandsvisan. Det är alltid fullsatt i 
församlingshemmet i Millesvik när kulturföreningen Apollon låter framföra det årliga bygdespelet 
med nyskriven pjäs och lokala skådespelare. För kulturen är det lokala engagemanget och 
föreningslivet viktigt och av stor betydelse för gemenskap och sammanhållning i samhället. (Nilsson, 
L 2010d) 

I avsnittet om livsstil och kulturvanor har jämförelsen så långt begränsats till att avse förhållandena i 
Värmland och hela Sverige. Avslutningsvis skall värmlänningars, västsvenskars och svenskars 
medievanor jämföras i tre avseenden: morgontidningsläsning, lyssnade och tittande på public service 
samt tillgång till internet i hushållet. För Sverige och Västra Götaland avser uppgifterna 2009 men för 
Värmland 2005–2009 för att få med tillräckligt många svarande.     

I Sverige har de regelbundna morgontidningsläsarna blivit färre och de som läser minst fem dagar i 
veckan har minskat mer i Värmland. Däremot är de som läser tre dagar i veckan fler i Värmland, där 
flera av lokaltidningarna kommer ut tre dagar i veckan. Att följa nyhetsprogrammen i public service i 
Sveriges radio och SVT är lika vanligt i Värmland som i övriga undersökta områden i Sverige. 
Medievanorna uppvisar stora likheter i olika delar av Sverige men förekomsten av gratistidningar i 
storstäderna påverkar konsumtionen av morgontidningar (Weibull 2010). 
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Tabell 4:2  Värmlänningars, västsvenskars och svenskars medievanor 
 
 
 Värmland 

 (2005-2009) 

Västra 
 Götaland 

 2009 

Sverige 
2009 

Läser en morgontidning Minst 5 dagar/vecka 
57 62 64 

 Minst 3 dagar/vecka 
79 74 73 

 Minst 1 dag/vecka 
83 81 79 

Tittar på Aktuellt/ 
Rapport i SVT 

 
   

 Minst 5 dagar/veckan 
51 48 50 

 Sett SVT:s riksnyheter 
minst 3 dagar i veckan 69 63 63 

Lyssnar på SR:s Ekot  
   

 Minst 5 dagar per vecka 
28 24 27 

 Minst 3 dagar per vecka 
39 33 36 

Tillgång till internet i 
egna hushållet 

 
   

 Tillgång till internet  
79 85 84 

 Minta antal svar 256 208 3228 

 
När det gäller tillgången till internet i det egna hushållet har det i hela landet varit en mycket snabb 
expansion sedan mitten av 1990-talet men med en mättnad under senare år. I Värmland har värdena 
stabiliserats på en något lägre nivå men det pågår en utbyggnad av bredbandsnätet vilket påverkar 
tillgången till och användningen av internet. (Bergström 2010)    
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5 Nöjd med livet 

Avslutningsvis skall redovisas hur nöjda värmlänningarna är med livet jämfört med de boende i Västra 
Götaland och hela Sverige. Jämförelserna avser inte som tidigare beteenden och bedömningar av 
politik och service utan en samlad syn på den egna livssituationen. Mätningar av livstillfredsställelse 
och lycka har blivit allt vanligare. I SOM-undersökningarna har en fråga om nöjd med livet baserad på 
Eurobarometerns undersökningar funnits med sedan1996. Det finns anledning att först kommentera 
några resultat från de tidigare undersökningarna med avseende på skillnader mellan olika grupper.  

Nöjd med livet i olika grupper 

Undersökningarna visar att ålder, utbildning, inkomst, klass och yrke har betydelse för 
livstillfredsställelsen liksom medborgarskap. Vidare spelar relationer till andra människor roll och det 
finns ett samband mellan livstillfredsställelse och syn på samhället. (Brülde och Nilsson 2010; Nilsson 
1997a och b)  

Kvinnor och män lika nöjda med de liv de lever. Liksom i andra surveyundersökning som avser 
bedömningar av samhällsförhållanden är de äldre mest nöjda men i övrigt är det små skillnader mellan 
olika åldersgrupper. Ett genomgående mönster i övrigt är att väletablerade grupper i samhället är mera 
nöjda med sina liv än övriga grupper. Högutbildade, högre tjänstemän/akademiker och personer med 
goda inkomster är mer nöjda än andra och omvänt är arbetare och låginkomsttagare mindre nöjda. 
Arbetslösa är väsentligt mindre nöjda liksom förtids- och sjukpensionärer. Däremot är 
ålderspensionärer och studerande mer nöjda än genomsnittet. En annan form av utanförskap är för 
många att vara invandrare. I dagens Sverige är utländska medborgare mindre nöjda med sina liv än 
svenska medborgare.  

I SOM-undersökningarna får de svarande karaktärisera sitt hälsotillstånd och det finns inte 
överraskande ett mycket starkt samband mellan hälsostatus och hur nöjd man är med det liv man lever. 
Hälsa är av avgörande betydelse för livstillfredsställelsen. Social gemenskap bidrar också till lycka. 
Ett uttryck för detta är att gifta och sammanboende är mera nöjda än ensamstående. Robert D Putnam 
framhöll i sitt klassiska arbete om de italienska regionerna att det inte bara var personliga förhållanden 
utan också karaktären av samhället som var av betydelse för livstillfredsställelsen. ”På det individuella 
planet är det familjeinkomsten och religionsutövningen som säkrast förutsäger tillfredställelsen med 
livet, men korrelationen med medborgargemenskapen är praktiskt taget lika stark som dessa 
personliga attribut” (Putnam 1996: 138). Socialt kapital eller mellanmänsklig tillit har också i Sverige 
betydelse för hur nöjd man är med sitt liv.  

I Sverige är välfärdsstaten och den offentliga sektorn av stor betydelse för medborgarna. Det finns ett 
samband mellan bedömning av offentlig service och bedömning av livssituationen som innebär att de 
som är nöjda med servicen också är mer nöjda med sina liv. Detta samband mellan bedömning av 
kommunen och livssituation gäller inte bara output utan också hur systemet fungerar. De som är nöjda 
med demokratin i Sverige är också mycket nöjda med det liv de lever.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att hälsa, social position och om man ingår i en gemenskap i en 
familj eller en religiös sammanslutning är av betydelse för människors välbefinnande. Arbetslösa, 
låginkomsttagare och invandrare är inte i samma utsträckning som andra nöjda med sina liv. Att vara 
nöjd med hur samhället fungerar, både demokratin och dess output, servicen, är också relaterat till om 
man är nöjd med livet. Det finns alltså betydande skillnader i hur människor upplever sin livssituation.  

Nöjd med livet i olika delar av landet 

Sedan 1996 har det funnits små skillnader mellan hur nöjda de boende i de tre storstadslänen upplever 
sin livssituation men år 2007 och även i övrigt har skillnader mellan de boende i olika län varit 
begränsade.  
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Vid en jämförelse mellan de boende i Värmland, Västra Götaland och hela Sverige var andelen 
mycket nöjda med livet vid slutet av 1990-talet densamma för att under huvuddelen av 2000-talat vara 
något lägre i Värmland men under de senaste åren på nytt ligga på samma nivå i alla områdena.  

Figur 5:1  Andel mycket nöjda med livet i Värmland, Västra Götaland och hela Sverige 
1996–2009 (procent) 

 

Kommentar: Frågans formulering ”Hur nöjd är du på det hela taget med det liv du lever?”. Fyra svarsalternativ ”Mycket nöjd”, 
”Ganska nöjd”, ”Inte särskilt nöjd” samt ”Inte alls nöjd”. Figuren visar andelen som uppgett att de är mycket eller ganska nöjda. 

Inom Västra Götaland har skillnaderna mellan boende i de fyra delregionerna genomgående varit små. 
Däremot finns det betydande skillnader inom Göteborg. I tidigare undersökningar har stadsdelarna i 
Göteborg klassificerats med avseende på invånarnas relativa resursstyrka baserad på variablerna 
hushållsinkomst, socialbidragstagare och andel invandrare (Jönsson, Nilsson, Rubenowitz och 
Westerståhl 1997) I resurstarka stadsdelar är invånarna mer nöjda med sina liv medan invånarna i de 
minst resursstarka är klart mindre nöjda. Omvänt ökar andelen missnöjda med avtagande resursstyrka. 
I resurssvaga stadsdelar är det också fler som avstår från att besvara frågan. Dessa skillnader mellan 
olika stadsdelar inom storstaden återspeglar invånarnas ekonomiska och sociala förhållanden. Det 
förtjänar emellertid framhållas att de boende i resurssvaga områdena i Göteborg i huvudsak gör 
samma bedömning av sin livstillfredsställelse som genomsnittet i EU-länderna. Se bilaga 1. 

Livstillfredsställelse i Sverige och andra EU-länder 
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD5, som grundades 1961 har i sitt 
arbete utvecklat en rad indikatorer, huvudsakligen ekonomiska, för att utvärdera och jämföra de 30 
medlemsländernas politik och policy. Samtidigt har de funnits en växande medvetenhet om att de 
ekonomiska indikatorerna behöver kompletteras med andra mått för att kunna belysa förhållandena i 
länderna. Ett uttryck för detta var den konferens som OECD anordnade i april 2007, Is happiness 
measurable and what do those measures mean for policy? Vid detta tillfälle samlades ledande forskare 
inom detta forskningsfält för att belysa tre frågor: metodiska frågor om mätning av lycka och subjektiv 
livstillfredsställelse, vilka faktorer förklarar lycka? samt mått på lycka och policy. (www.oecd.org) 
Även andra internationella organisationer arbetat med att belysa utvecklingen utifrån bredare 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Organisation for Economic Co-operation and Development. 
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indikatorer än traditionella ekonomiska mått; United Nations Development Programmet publicerar 
årligen rapporter över levnadsförhållandena i världens länder. (hdr.undp.org). 

Inom den akademiska forskningen är lyckoforskningen ett hett område inom flera ämnesområden. En 
av de ledande forskarna nationalekonomen Richard Layard talar om Happiness som the New Science. 
(Layard 2005) Den nederländske sociologen Ruut Veenhoven, har låtit publicera World Database of 
Happiness, countinuous register of research on subjective enjoyment of life. 
(http://worlddatabaseofhappiness.eur.nl) och Veenhoven är redaktör för tidskriften Journal of 
Happiness Studies.  

I den årliga Eurobarometern, som genomförs på uppdrag av EU-kommissionen, undersöks i EU-
länderna medborgarnas attityder och åsikter i en rad frågor, bland annat hur nöjd man är med det man 
lever. Eurobarometern baseras på personintervjuer baserad på samma frågor i alla EU-länder. Från och 
med 1996 ingår i SOM-undersökningarna samma fråga men anpassad till enkättekniken.    

Ställd inför den allmänna frågan ”Hur nöjd är du med det liv du lever?” är nästan alla svenskar 
beredda att svara; genomgående är emellertid andelen som avstår från att besvara frågan något högre i 
SOM-undersökningarna än i Eurobarometern. I båda undersökningarna svarar en majoritet att de är 
ganska nöjda, medan andelen mycket nöjda varje år högre i Eurobarometern än i SOM-
undersökningarna. Omvänt är andelarna ganska och icke nöjda något högre i SOM-undersökningarna. 
Se bilaga 1. Svarsmönstret visar att tekniken för datainsamlingen är av betydelse, då benägenheten att 
ge mer positiva svar är större vid personintervjuer än vid det anonyma besvarandet av denna typ av 
enkätfrågor. Samma tendens i svarsmönstren i de två undersökningarna har påvisats vid analys av 
frågorna om nöjd med demokratin i det egna landet och EU (Holmberg 1997). Dessutom har i SOM-
undersökningarna använts en direktöversättning av frågeformuleringen i det engelska formuläret 
medan undersökningsföretagen som genomfört Eurobarometerundersökningarna använt andra 
svarsalternativ vilket också kan ha påverkat svaren. Se bilaga 1. 	  

Att jämföra subjektiv livstillfredsställelse mellan länder är förknippat med stora svårigheter. 
Komparationen aktualiserar problem som är av både språklig och kulturell art; t.ex. vad innebär nöjd 
på olika språk och hur benägna är människor i olika kulturer att ge uttryck för sin personliga 
upplevelse av livet i intervju- eller enkätundersökningar? Problemen är generella för komparativa 
surveyundersökningar, men kanske sätts de på sin spets vid frågor om människors lycka och 
livstillfredsställelse. Undersökningarna i både tidigare Västtyskland och Östtyskland sedan 1990 är av 
speciellt intresse eftersom de rent språkliga skillnaderna i denna icke-politiska fråga bör vara små. 
Resultaten visar också på klara skillnader mellan de två delarna av Tyskland som överensstämmer 
med resultat från andra undersökningar. Däremot borde problemen vid jämförelser mellan 
näraliggande länder med kulturell gemenskap, som de nordiska länderna vara mindre än vid 
jämförelser mellan alla EU-länder. Problemområdet aktualiserar fördjupad forskning.  

I de tre avslutande tabellerna i bilaga 1 redovisas resultat från Eurobarometerns undersökningar av 
livstillfredsställelse i EU-länderna sedan 1996 och i diagrammen visas andelen mycket nöjda. 
Genomgående gäller emellertid att skillnaderna är mindre om jämförelserna avser andelen mycket och 
ganska nöjda. Denna jämförelse medger att förhållandena i Sverige och inom Sverige relateras till 
förhållandena i samtliga EU-länder. 

Danmark har sedan undersökningarna startade intagit en tätplats i Eurobarometern. Danskarna är mest 
tillfreds med sina liv med över 60 procent mycket tillfreds. Tillfreds är det ord som används i de 
danska undersökningarna,  jämför nöjd på svenska. Även när frågan avser lycka år 2007 intar 
Danmark tätplatsen, mycket lycklig 49 procent. Differensen till övriga länder minskar dock; andelen 
mycket lycklig uppgick i Sverige, på femte plats, till 38 procent. I Eurobarometer 66.3 användes 
samma fråga som i World Value Survey. 

Nederländerna och Luxemburg har också genomgående legat högt i detta avseende men på en 
väsentligt lägre nivå än Danmark. När Sverige första gången inkluderades i Eurobarometerns 
mätningar 1995 placerade sig svenskarna på fjärde plats och placeringen har varierat mellan fjärde och 
andra plats om man ser till andelen mycket nöjda. Levnadsåldern är i Danmark för både män och 
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kvinnor kortare än i Sverige men livstillfredsställelsen är markant högre (Nordisk statistisk årsbok). 
Finland ligger också över genomsnittet i EU och när Norge ingått i undersökningen har det legat i 
tätgruppen under Danmark.     

Även de anglosaxiska länderna Irland och Storbritannien ligger över eller på genomsnittet för EU-
länderna som varierat mellan 19 och 25 procent mycket nöjda. Av de EU-länder som blivit 
medlemmar under 2000-talet är det bara Cypern, Malta och Slovenien som ligger över genomsnittet.    

Frankrike och de sydeuropeiska länderna Spanien, Italien, Grekland och Portugal hamnar längst ner 
vid en rangordning av EU-länderna före utvidgningarna med genomgående lägst värden för Portugal. 
De nya medlemsländerna placerar sig lång ner och minst nöjda med sina liv är man i Rumänien och 
Bulgarien.   
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6 Sammanfattning 

I de nationella SOM-undersökningarna har värmlänningar sedan 1986 fått besvara frågor om samhälle, 
opinion och medier, som speglar åsikter, bedömningar och beteenden bland de boende i Värmland. 
Varje enskilt år har det varit för få från Värmland som ingått i undersökningen för att det skall vara 
möjligt att redovisa resultat för Värmland separat men det går att jämföra utvecklingen över tid i länet 
med trenderna för Västra Götaland och Sverige som helhet. Även vid denna typ av jämförelser skall 
emellertid resultaten tolkas med försiktighet. I föreliggande rapport har följande områden analyserats 
flernivådemokrati och politik, förtroende och service, livsstil, kultur- och medievanor samt 
livstillfredsställelse. Huvudresultatet är att det råder stora likheter mellan förhållandena i de tre 
undersökta geografiska områdena.  

Inom området flernivådemokrati och politik är bedömningen av hur demokratin fungerar i EU, i 
Sverige och i kommunerna i huvudsak sammanfallande liksom förtroendet för regeringen. För de 
politiska institutionerna slår valårseffekten igenom med högre värden valåren. Avvikelser förekommer 
vissa år men huvudmönstren och trenderna är desamma. När avvikelser förekommer är det främst 
värdena för Värmland som skiljer sig åt då antalet svarande är litet.  

Däremot avviker bedömningen av hur demokratin i landstinget i Värmland fungerar och där 
strukturförändringar inom sjukhusvården, som fick mycket stora effekter i valen 2002, slår igenom i 
en mer kritisk inställning med ett bottenvärde 2002. Effekter av strukturförändringar har också 
registrerats inom Västra Götalandsregionen i Fyrbodal och på andra berörda orter. Den ekonomiska 
och politiska krisen i Västra Götalandsregionen avsatte också spår i medborgarnas syn på regionen 
under flera år.  

Bedömningen av de politiska institutionerna i Värmland på regional och delvis också på lokal nivå har 
påverkats av förändringar i politiken. Däremot är förtroendet för sjukvården oförändrat högt under den 
aktuella perioden och bedömningarna är i detta avseende likartade över tid i de tre undersökta 
geografiska områden. Även trenderna för förtroendet för grundskolan och bedömningen av den 
kommunala servicen som helhet är i stor utsträckning sammanfallande.  

Livsstil och kulturvanor är likaså i stor utsträckning likartade men där den mer utbyggda kulturella 
infrastrukturen i storstadsregionerna slår igenom i kulturvanorna i Sverige som helhet. Omvänt är 
värdena för besök på arenaidrotter och motorsport högre i Värmland. Dessutom sysslar 
värmlänningarna mer med vissa former av eget skapande. Tidningsstrukturen påverkar medievanorna 
med fler som läser lokala tredagarstidningar i Värmland, medan tittande och lyssnade på public 
service är detsamma i hela Sverige. Utbyggnaden av nätet har varit mycket snabb men där tillgången 
till internet i hemmet är något lägre i Värmland.  

Eurobarometerns årliga mätningar gör att det är möjligt att jämföra hur medborgarna i de olika EU-
länderna ser på förhållanden i en rad avseenden. Genom att SOM-undersökningarna använder samma 
frågor kan dessutom Sverige och delar av Sverige relateras till hela EU området. På detta sätt är det 
möjligt att när det gäller livstillfredsställelse placera in Värmland i Sverige och Europa. Skillnaderna 
mellan olika EU-länder är i detta avseende mycket stora, där danskarna är mest tillfreds med sina liv 
och svenskarna har sedan 1995 genomgående legat högt, andra till fjärde plats när det gäller andelen 
mycket nöjd med livet. Omvänt ligger flertalet nya EU-länderna lägst tillsammans med några av de 
sydeuropeiska länderna. Inom Sverige är skillnaderna begränsade mellan olika landsändar men med 
betydande skillnader inom storstäderna. Värmland ligger under senare år som genomsnittet för hela 
Sverige dvs. värmlänningarna tillhör de som är mest nöjda med sina liv i Europa.  

I rapporten Värmland i Sverige och Europa har redan befintliga data bearbetats för att få underlag för 
jämförelser mellan Värmland, Västra Götaland och hela Sverige. Fördjupade analyser kräver en 
särskild undersökning i Värmland som kan jämföras med undersökningar i andra delar av landet. 
Medborgarundersökningen i Värmland 2010 kommer att skapa förutsättningar för denna typ av 
analyser. 
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