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Förord 
SOM-institutet vid Göteborgs universitet samverkar med Västra Götalandsregionen i syfte att följa 
utvecklingen i regionen och fördjupa kunskapen om regionens roll i den svenska 
samhällsorganisationen. Såväl den politiska och förvaltningsmässiga organisationen som det 
geografiska området står i centrum när regionens strategidokument följs upp i den västsvenska SOM-
undersökningen. Vision Västra Götaland – det goda livet är tänkt att fungera som en samlad 
utgångspunkt för hur Västra Götaland ska utvecklas till en attraktiv region att leva och verka i. En 
ekonomisk, en social och en ekologisk dimension utgör grunden för det goda livet. Fyra perspektiv ska 
genomsyra regionutvecklingen: den gemensamma regionen, jämställdhet, integration och 
internationalisering. I arbetet med visionen prioriteras fem fokusområden: näringsliv, kompetens, 
infrastruktur och kommunikationer samt kultur och hälsa.   

I arbetet med Vision Västra Götaland ingår att göra medborgarundersökningar för att studera hur de 
boende i Västra Götaland ser på livet, det egna boendet, de regionala verksamheterna och demokratin. 
SOM-institutet samverkar sedan 1998 med Västra Götalandsregionen om utvärderingar av 
medborgarnas relation till Västra Götaland med utgångspunkt i regionens strategidokument, och då 
särskilt Vision Västra Götaland. I föreliggande rapport analyseras frågor i den västsvenska SOM-
undersökningen som knyter an till hälsa, arbetsliv, infrastruktur och kultur, och också till den 
gemensamma regionen och integration. Rapporten är den sjunde i ordningen, den första 
visionsrapporten presenterades 2009. 

Fil. master Klara Bové, verksam som biträdande forskare vid SOM-institutet, har ensam bearbetat 
data och författat föreliggande rapport. Annika Bergström och Jonas Ohlsson, 
undersökningsledare vid SOM-institutet, har haft det övergripande ansvaret för den västsvenska 
SOM-undersökningen 2014 och har det samlade ansvaret för SOM-institutets samverkan med Västra 
Götalandsregionen. 

Göteborg i december 2015 

Annika Bergström och Jonas Ohlsson 



2 
 

 
  



3 
 

Vision Västra Götaland – ett medborgarperspektiv på 
det goda livet 
Vision Västra Götaland – det goda livet består av tre delar (Vision Västra Götaland 2005). Den första 
och övergripande delen har målsättningen att utvecklingen i Västra Götaland ska vara hållbar utifrån 
”ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter”. Den ekonomiska dimensionen handlar om 
ekonomisk utveckling, finansiell stabilitet och infrastruktur, den sociala dimensionen handlar om 
individens arbetsliv, hälsa och delaktighet och den miljömässiga dimensionen handlar om klimat och 
biologisk mångfald.  

Den andra delen i Visionen behandlar fyra perspektiv som enligt skrivningarna ska genomsyra hela det 
regionala utvecklingsarbetet; den gemensamma regionen, jämställdhet, integration och 
internationalisering. Den gemensamma regionen innebär att området Västra Götaland ska betraktas 
som en region och ingen del ska lämnas utanför det regionala utvecklingsarbetet. Jämställdhet innebär 
att kvinnor och män ska ha lika möjligheter att leva, bo och utvecklas i Västra Götaland, integration 
innebär att detsamma ska gälla personer som flyttat till Västra Götaland från andra länder. Det 
avslutande perspektivet framhåller internationaliseringens betydelse och målsättningen att de boende i 
Västra Götaland ska ha möjlighet och förutsättningar att verka såväl i som utanför Västra Götalands 
och landets gränser.  

I Visionens tredje del utvecklas fem områden dit fokus för utvecklingsarbetet ska riktas; livskraftigt 
näringsliv, kompetens och kunskapsutveckling, infrastruktur och kommunikation, kultur samt hälsa. 
Inom samtliga fem fokusområden är målsättningen att Västra Götaland ska vara en ledande region 
eller hålla en hög standard jämfört med andra regioner. Den tillväxtpolitiska ambitionen är viktig, det 
framhålls även att regionen som helhet ska leva upp till de klimatpolitiska målen och att områdets 
ekonomiska utveckling ska vara gynnsam. 

SOM-institutet vid Göteborgs universitet har sedan 1986 utfört regelbundna mätningar av svenskars 
vanor, värderingar och åsikter inom samhälle, opinion och medier (SOM). Undersökningarna sker 
med postenkäter som skickas ut till ett representativt slumpmässigt urval av befolkningen mellan 16 
och 85 år. Respondenterna har också sedan några år tillbaka möjlighet att svara på enkäten i 
webbversion.  

Utöver nationella undersökningar genomför SOM-institutet också en årlig västsvensk SOM-
undersökning med särskild inriktning mot frågor som rör Västra Götaland och dess invånare. 
Föreliggande rapport är en del av SOM-institutets uppdrag att analysera och följa upp Västra 
Götalandsregionens utveckling utifrån ett medborgarperspektiv. I Appendix A finns mer detaljerad 
information om metodiken bakom undersökningen. 

De västsvenska SOM-undersökningarna handlar om attityder, vanor, uppfattningar och värderingar 
hos de boende i Västra Götaland. SOM-institutets mätningar innehåller frågor som anknyter till 
Visionens fem fokusområden: Hur uppfattas infrastruktur, kulturutbud etc. i Västra Götaland? Hur ser 
kompetens- och kunskapsutvecklingen ut och hur bedömer befolkningen sin hälsa? SOM-
undersökningen gör det möjligt att analysera skillnader mellan olika grupper i befolkningen, till 
exempel efter socioekonomisk situation eller var de bor i Västra Götaland. 

Materialet från SOM-undersökningen passar bäst för att analysera den sociala dimensionen av 
Visionen, men är mer begränsat när det gäller de ekonomiska eller miljömässiga dimensionerna. 2014 
års västsvenska undersökning har fokuserat på olika aspekter av arbetsmarknaden så som vad som är 
viktigt i ett arbete och i en arbetssituation.  

Denna rapport bygger huvudsakligen på data insamlade i den västsvenska SOM-undersökningen 
2014.1 De har analyserats med utgångspunkt i tidigare undersökningar och följer upp de analyser som 
presenterats i tidigare visionsrapporter: Vision Västra Götaland det goda livet – ur ett 
                                                      
1 Svarspersoner från samtliga kommuner i Västra Götaland ingår i analysen. Kungsbacka ingår i den västsvenska SOM-
undersökningen men finns endast med i analyserna av Göteborgsregionen. 
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medborgarperspektiv (SOM-rapport 2009:24), Vision Västra Götaland Den regionala dimensionen – 
en gemensam region? (SOM-rapport 2011:1), Vision Västra Götaland – Det goda livet för alla? 
(SOM-rapport 2012:22), Vision Västra Götaland (SOM-rapport 2013:3) och Vision Västra Götaland 
(SOM-rapport 2014:28).2  Rapporten har fokus på hur befolkningen i Västra Götaland uppfattar 
tillståndet inom en rad av de områden och frågor som Visionen behandlar. Befolkningens 
uppfattningar kopplas i analyserna samman med visionens målsättningar i så stor utsträckning som 
möjligt. 

Då SOM-institutet även genomför nationella undersökningar finns det möjlighet till jämförelser med 
landet som helhet. Eftersom många frågor ställts i SOM-institutets västsvenska undersökningar ända 
sedan starten sedan 1992 finns det också goda möjligheter att följa utveckling och förändring i vanor 
och uppfattningar över tid, såväl som att specialstudera och göra ingående analyser av uppfattningar 
kring enskilda händelser. 

Rapporten innehåller sju kapitel och inleds med en översikt över Västra Götalands 
befolkningsutveckling. Inledningskapitlet analyserar också medborgarnas utbildningsnivå, en faktor 
som har stor betydelse för många av de vanor och attityder som redovisas i rapporten. Sedan följer en 
genomgång av synen på privat och offentlig ekonomi och en beskrivning av hur arbetsmarknaden 
uppfattas av olika befolkningsgrupper. Infrastrukturen behandlas i följande kapitel, med bedömningar 
av olika förslag på trafikåtgärder i Västra Götaland. Sedan följer ett kapitel som handlar om 
invånarnas fritid, med avsnitt om kultur- och fritidsvanor och föreningsliv. I kapitlet om hälsa och 
sjukvård analyseras först den subjektiva hälsan i olika befolkningsgrupper, därefter olika typer av 
bedömningar av sjukvården i regionen samt en beskrivning av den självupplevda livstillfredställelsen. 
Sedan följer ett kapitel där invånarnas åsikt om demokratin i Sverige, Västra Götalandsregionen, 
kommunen och EU redovisas.   

I rapportens sista kapitel kopplas resultaten till de mål och ambitioner som kommuniceras i Vision 
Västra Götaland – det goda livet. 

2 SOM-institutet (Samhälle Opinion Medier) är en undersöknings- och seminarieverksamhet som drivs gemensamt av 
Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG) och Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. 
För mer information se www.som.gu.se.  
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Västra Götalands befolkning 
I det här kapitlet redovisas den demografiska situationen och utvecklingen i Västra Götaland 
och dess delregioner under de senaste decennierna. Utöver befolkningsutveckling och 
åldersfördelning bland invånarna i Västra Götaland presenteras överskådlig fakta om bland 
annat utbildningsnivå, medborgarskap, språkanvändning och bakgrund.   

Befolkningstillväxten i Västra Götaland har sedan 1998 ökat i samma takt som Sveriges befolkning i 
övrigt. Drygt 1,6 miljoner människor var bosatta i regionen 2014, vilket motsvarar en ökning med 9,8 
procent sedan 1998. Vid en närmare titt på Västra Götalands delregioner kan det utläsas att 
Göteborgsregionens befolkningsökning enskilt står för en stor del av ökningen. Regionindelningen 
som används genomgående föreliggande rapport redovisas i tabell 1 där de kommuner som ingår i 
respektive region listas. Västra Götaland är indelat i fyra delregioner: Göteborgsregionen, Sjuhärad, 
Skaraborg och Fyrbodal. 

Tabell 1 Delregioner i Västra Götaland 

Göteborgs-
regionen Sjuhärad Skaraborg Fyrbodal 

Ale Bollebygd Essunga Bengtsfors 

Alingsås Borås Falköping Dals-Ed 

Göteborg Herrljunga Grästorp Färgelanda 

Härryda Mark Gullspång Lysekil 

Kungsbacka Svenljunga Götene Mellerud 

Kungälv Tranemo Hjo Munkedal 

Lerum Ulricehamn Karlsborg Orust 

Lilla Edet Vårgårda Lidköping Sotenäs 

Mölndal  Mariestad Strömstad 

Partille  Skara Tanum 

Stenungsund  Skövde Trollhättan 

Tjörn  Tibro Uddevalla 

Öckerö  Tidaholm Vänersborg 

  Töreboda Åmål 

    Vara   

   

I Skaraborg och Fyrbodal befinner sig dagens befolkningsmängd på liknande nivåer som för 16 år 
sedan medan Sjuhärad och framförallt Göteborgsregionen har ökat i invånarantal. Tabell 2 redovisar 
befolkningsutvecklingen i Sverige, Västra Götaland och dess delregioner från 1998 till 2014. År 2025 
beräknas befolkningen i hela Västra Götaland nå 1,75 miljoner vilket motsvarar en ökning sedan 1998 
på 17,7 procent. Befolkningsutvecklingen i Göteborgsregionen väntas även i det förlängda 
perspektivet stå för majoriteten av ökningen, från 831 428 till 1 107 321 personer år 2025.  
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Tabell 2 Befolkning i Sverige, Västra Götaland och de fyra delregionerna, 1998–2014 (antal) 

År Sverige Västra Götaland 
Göteborgs-

regionen Sjuhärad Skaraborg Fyrbodal 

1998 8 854 322 1 486 918 831 428 202 672 257 594 258 366 

1999 8 861 426 1 488 709 836 850 202 400 255 930 257 625 

2000 8 882 792 1 494 641 844 802 202 809 254 756 257 387 

2001 8 909 128 1 500 857 852 110 203 148 254 067 257 409 

2002 8 940 788 1 508 230 858 709 203 966 254 105 258 023 

2003 8 975 670 1 514 992 865 444 204 397 254 732 258 072 

2004 9 011 392 1 521 895 872 155 205 016 255 109 258 311 

2005 9 047 752 1 528 455 879 298 205 581 255 312 258 081 

2006 9 113 257 1 538 284 888 229 206 716 255 758 258 625 

2007 9 182 927 1 547 298 896 157 207 922 255 951 259 210 

2008 9 256 347 1 558 130 906 691 208 522 256 234 259 359 

2009 9 340 682 1 569 458 917 984 209 513 256 537 259 362 

2010 9 415 570 1 580 297 928 629 210 484 256 472 259 737 

2011 9 482 855 1 590 604 938 580 211 415 256 600 259 963 

2012 9 555 893 1 600 447 947 575 212 276 256 955 260 427 

2013 9 644 864 1 615 084 958 024 213 690 258 241 262 219 

2014 9 747 355 1 632 012 970 912 215 275 260 057 263 987 

Förändring 
1998–2014 +10,1 % +9,8 % +16,8 % +6,2 % ±0,0 % ±0,0 % 

Kommentar: I Göteborgsregionen ingår även Kungsbacka kommun. Avrundat till en decimal. 
Källa: SCB.  

Åldersfördelningen bland delregionernas invånare varierar i enlighet med nationella prognoser. 
Andelen arbetsföra invånare (20-64 år) är störst i Göteborgsregionen medan resterande tre regioner har 
en högre andel äldre invånare. I figur 1 visualiseras hur åldersfördelningen skiljer sig mellan 
delregionerna år 2014 och ansamlingen av yngre arbetsföra människor i Västra Götalands 
storstadsregion är tydlig.  För en fullständig metodredovisning för hur detta påverkar svarsmönster i 
2014 års västsvenska SOM-undersökningar och vilka demografiska utmaningar som SOM-institutets 
undersökningar möter, se Bové (2014). 
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Figur 1 Befolkningsandel i varje årskull och delregion, Västra Götaland 2014 (procent) 

 
Kommentar: Figuren visar hur stor andel av befolkningen i de olika delregionerna varje årskull utgör. I faktiska tal är befolkningen 3,5 
till 4,5 gånger större i Göteborgsregionen än i de övriga tre delregionerna.  
Källa: SCB. 

Utöver regionindelningen i Västra Götaland identifierar den västsvenska SOM-undersökningen 
ytterligare en geografisk indikator som används genomgående i föreliggande rapport. Respondenterna 
får själva ange i vilken typ av boendeområde de är bosatta i angivna alternativ. 16 procent av 
svarspersonerna uppger att de bor på ren landsbygd medan 30 procent anger att de bor i Göteborg. 
Tabell 3 visar den procentuella fördelningen mellan boende i centrum/periferi bland svarspersonerna.  

Tabell 3 Svarspersonernas boendeområde, Västra Götaland 2014 (procent och antal) 
Ren landsbygd Mindre tätort Stad eller större tätort Göteborg Summa procent Antal 

16 21 33 30 100 2 714 

Kommentar:  Frågan lyder: I vilken typ av område bor du? Personer som svarat något av alternativen ’storstad, centralt’, ’storstad, 
ytterområde/förort’, ’stad eller större tätort, centralt’ eller ’stad eller större tätort, ytterområde’) och enligt urvalsdata bor i Göteborg har 
förts till kategori Göteborg. Procentbasen består av de som besvarat frågan 
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2014. 

För boende i Göteborgs kommun finns underlag för en särskild gruppering av svarspersoner. 
Kategoriseringen av Göteborgs kommuns invånare efter i vilket resursområde de är bosatta bygger på 
registerdata från primärområdestillhörighet baserat på medelinkomst i området och andel som får 
ekonomiskt bistånd. Tabell 4 visar på fördelningen av respondenter boende i Göteborgs kommun 
uppdelat i resursområden.  

Tabell 4 Svarspersonernas resursområde, Göteborgs kommun 2014 (procent och antal) 
Resursstarka 

områden 
Medelresursstarka 

områden 
Medelresurssvaga 

områden 
Resurssvaga 

områden  
Summa procent Antal 

31 25 27 17 100 884 

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1,4%

1,6%

1,8%

0 år 5 år 10 år 15 år 20 år 25 år 30 år 35 år 40 år 45 år 50 år 55 år 60 år 65 år 70 år 75 år 80 år 85 år 90 år 95 år 100+
år

Göteborgsregionen Fyrbodal Skaraborg Sjuhärad
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92 procent av respondenterna i den västsvenska SOM-undersökningen 2014 är själva uppväxta i 
Sverige och 3 procent är uppväxta i land utanför Europa. 14 procent av svarspersonernas mor 
respektive far är uppväxta utanför Sverige och 4 procent av de samma i ett land utanför Europa. 
Vanligast är att ha växt upp i en mindre tätort i Sverige följt av en jämn fördelning mellan uppväxt på 
ren landsbygd, stad eller större tätort samt Stockholm, Göteborg och Malmö. Över tid är fördelningen 
stabil med en ökande andel som svarar att de växt upp i mindre tätort och en mindre andel som uppger 
att de själva växt upp på ren landsbygd. I tabell 5 redovisas fördelningen av svarspersonernas och 
deras föräldrars bakgrund. 

Tabell 5 Svarspersonernas bakgrund, Västra Götaland 2014 (procent) 

 
Växt upp någonstans - 

Själv 
Växt upp någonstans - 

Far 
Växt upp någonstans - 

Mor 

Ren landsbygd i Sverige 21 30 30 

Mindre tätort i Sverige 30 24 24 

Stad el större tätort i Sverige 21 16 16 

Stockholm, Göteborg eller Malmö 20 16 16 

Annat land i Norden 2 5 5 

Annat land i Europa 3 5 5 

Land utanför Europa 3 4 4 

Summa procent 100 100 100 

Andel uppvuxna utanför Sverige 8 14 14 

Kommentar:  Frågan lyder: Var någonstans har du, respektive din far och din mor, huvudsakligen vuxit upp? Procentbasen består av 
de som besvarat respektive delfråga. Andel uppvuxna utanför Sverige innefattar de som vuxit upp i annat land i norden, annat land i 
Europa eller annat land utanför Europa.  
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2014. 

97 procent av svarspersonerna i den västsvenska SOM-undersökningen uppger att de har svenskt 
medborgarskap, 4 procent av dem har även medborgarskap i ett annat land. Fördelningen mellan 
medborgarskap i delregionerna och hela Västra Götaland är likartad och andelen utländska 
medborgare i Västra Götaland liknar den i resten av landet. I tabell 6 redovisas fördelningen av 
respondenternas medborgarskap.  

Tabell 6 Svarspersonernas medborgarskap, Västra Götaland 2014 (procent) 

Medborgarskap 
Västra Götaland 

Göteborgs-
regionen 

Sjuhärad, 
Skaraborg och 

Fyrbodal 

Svensk medborgare 93 92 94 

Både svensk medborgare och medborgare i annat land 4 5   3 

Medborgare i annat land 3 3   3 

Summa procent 100 100 100 

Kommentar:  Frågan lyder: Är du…: Procentbasen består av de som besvarat frågan. Antalet utländska medborgare i delregionerna är 
för litet för att särredovisas.  
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2014. 

Svarspersonerna tillfrågas även om vilket språk som talas i deras hem och svaren redovisas i tabell 7. 
De två vanligaste språken i Västra Götalänningars hem utöver svenska är engelska följt av finska. 
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Tabell 7 Använt språk i hemmet, Västra Götaland 2014 (procent)  
Språk 

 
Svenska 95 

Annat språk 5 

Summa procent 100 

Kommentar:  Frågan lyder: Vilket språk talas huvudsakligen i ditt nuvarande hem? Procentbasen består av de som besvarat frågan. 
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2014. 

 
Svarspersonernas subjektiva klasstillhörighet används återkommande som en förklaringsfaktor i 
kartläggningen av de sociala aspekterna av Vision Västra Götaland. Respondenterna får själva uppge 
om deras nuvarande hem kan klassificeras som ett arbetarhem, jordbrukarhem, tjänstemannahem eller 
företagarhem. En inkludering av subjektiv klasstillhörighet i föreliggande analyser möjliggör ett 
synliggörande av individens egen uppfattning av familjeklass och hur den i sin tur hänger samman 
med utbildning, konsumtion av kultur och övriga vanor och attityder. Tabell 8 visar fördelningen av 
svarspersonernas subjektiva klasstillhörighet. Endast 88 respondenter identifierar sitt nuvarande hem 
som ett jordbrukarhem vilket begränsar slutsatserna en kan dra från jordbrukarhemmens vanor och 
värderingar. 

Tabell 8 Subjektiv klassindelning, Västra Götaland 2014 (procent) 
Subjektiv klass  

Arbetarhem 39 

Jordbrukarhem 3 

Tjänstemannahem 40 

Högre tjänstemannahem 10 

Företagarhem 8 

Summa procent 100 

Totalt antal 2 554 

Kommentar:  Frågan lyder: Om du skulle beskriva ditt nuvarande hem vilket av nedanstående alternativ stämmer då bäst? Samtliga 
alternativ redovisade. Procentbasen består av de som besvarat frågan. 
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2014. 

Utbildning  
Utbildning används ofta som en indikator på ett lands humankapital, ett mått på kunskaper och 
färdigheter sedda som en ekonomisk resurs och hänger samman med bland annat hälsa, deltagande i 
samhället och möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. I Västra Götaland finns två universitet, 
fyra högskolor och sex folkhögskolor. Göteborgs universitet är landets tredje största universitet med ca 
37 000 inskrivna studenter. 

En diskussion kring en populations utbildningsnivå och dess koppling till klassrörlighet pågår ständigt. 
Vision Västra Götaland (2005) uttrycker en strävan om att bryta könstraditionella utbildnings- och 
yrkesval samt att skillnader i utbildning på grund av kön och ursprung skall utjämnas. Sveriges 
konjunkturläge har historiskt sett visat sig påverka i vilken grad högre utbildning prioriteras av 
individer. I lågkonjunktur prioriteras utbildning, dels för kompetensutveckling men också som ett 
alternativ till arbetslöshet medan i högkonjunktur väljs arbete framför vidareutbildning då valet ges 
(Öhlin, 2010). 

I Västra Götaland har andelen respondenter med någon form av eftergymnasial - men inte hög -
skolutbildning legat stabilt sedan slutet av 1990-talet medan andelen med studier vid högskola och 
universitet har ökat från 28 procent 1998 till 39 procent 2014 (figur 2). En spegelvänd utveckling går 
att utläsa bland dem med låg utbildning, en grupp som minskat stadigt sedan mätningarna började.  
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Vision Västra Götaland (2005) lyfter fram värdet av att ha en välutbildad befolkning och har ett 
konkret mål om att varannan vuxen skall ha någon form av högskoleutbildning. En hög 
utbildningsnivå bland Västra Götalänningar väntas bland annat bidra till en mer attraktiv region för 
investeringar och en grund för en hållbar välfärd. Idag är ännu inte målet uppnått men de senaste 
årtiondens utveckling indikerar en stadigt ökande andel högutbildade. Anledningen till detta kan 
förklaras genom två perspektiv av en åldrande befolkning. Dels så blir Sveriges befolkning äldre och 
äldre och dels så vidarutbildar sig yngre idag i högre grad än tidigare generationer.  

Figur 2 Utbildningsnivå bland medborgare 16–85 år, Västra Götaland 1998–2014 
(procent)  

 

Kommentar: Utbildning: Låg: max grundskola eller motsvarande obligatorisk skola. Medel: allt över grundskola men ej studier 
vid universitet/högskola, Hög: studier vid/examen (inklusive forskarutbildning) från högskola/universitet. 
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 1998–2014.  

Sedan 2012 har svarspersonernas utbildningsnivå analyserats i fyra kategorier. Detta möjliggör en mer 
närsynt analys av utbildningens inverkan på vanor och attityder och som en socioekonomisk indikator. 
Det är den fyrdelade utbildningsvariabeln som används i analyserna i föreliggande rapport.  

Utbildningsnivå ses ofta som en nyckelindikator när invånares vanor och attityder i politiska frågor 
analyseras. Tabell 9 redogör för skillnader i utbildningsnivå mellan olika grupper i samhället och visar 
även att utbildningsnivån i hela Västra Götaland är snarlik den i hela landet. I Vision Västra Götaland 
(2005) finns ett mål formulerat att skillnader i utbildningsnivå mellan delregionerna inom Västra 
Götaland skall minska. Idag är andelen högutbildade ca 14 procentenheter högre i Göteborgsregionen 
än i Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodal där istället andelen svarspersoner med låg utbildning är högre. 
De i rapporten tidigare kartlagda demografiska skillnader mellan Göteborgsregionen och resterande 
regioner kan antas förklara en del av variansen i utbildning.  

Inom Göteborgsregionen finns även där tydliga skillnader i utbildningsnivå. Andelen högutbildade är 
störst i de mest resursstarka områdena medan andelen med låg utbildning är störst bland dem som bor 
i resurssvaga områden. Den goda tillgängligheten på högre utbildning till trots så indikerar tabell 9 att 
utbildningsnivå fortfarande kan kopplas till socialt arv och resurstillgångar.   

Regionens kvinnliga befolkning är mer välutbildad än den manliga. Gruppen med flest lågutbildade 
återfinns bland 65-85 åringar där 39 procent uppger att de som mest har fullgjort grundskola eller 
motsvarande obligatorisk skola. Bland respondenter från högre tjänstemannahem anger 59 procent att 
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de har minst examen från högskola eller universitet. I reella tal är dock andelen högutbildade högst 
bland svarspersoner från tjänstemannahem.  

Tabell 9 Utbildningsnivå i olika grupper, Sverige och Västra Götaland 2014 (procent) 
 Låg Medellåg Medelhög Hög Summa 

procent Antal svar 

Sverige 17 30 23 30 100 6 710 

Västra Götaland 18 31 22 29 100 2 675 

Kön       

Kvinna 15 29 23 33 100 1 393 

Man 21 32 21 26 100 1 275 

Ålder       

16–29 år 2 44 28 26 100 368 

30–49 år 4 29 27 40 100 773 

50–64 år 18 31 21 30 100 736 

65–85 år 39 26 16 19 100 797 

Subjektiv klass       

Arbetarhem 31 40 20 9 100 996 

Jordbrukarhem 37 40 14 9 100 86 

Tjänstemannahem 7 25 24 44 100 1 020 

Högre tjänstemannahem 2 16 23 59 100 253 

Företagarhem 15 31 26 28 100 188 

Delregion       

Göteborgsregionen 13 26 24 37 100 1 551 

 -Göteborg       

   -Resursstark 6 22 27 45 100 209 

   -Medelresursstark 10 22 23 45 100 261 

   -Medelresurssvag 13 22 32 33 100 219 

   -Resurssvag 17 29 34 20 100 133 

Sjuhärad 25 35 19 21 100 336 

Skaraborg 22 35 22 21 100 441 

Fyrbodal 24 36 17 23 100 466 

Kommentar: Lågutbildad - ej fullgjord eller fullgjord grundskola/obligatorisk skola, medellågutbildad – studier eller examen vid 
gymnasium, folkhögskola etc., medelhögutbildad - eftergymnasialutbildning (ej högskola/universitet) eller studier vid 
högskola/universitet, högutbildad – examen (inkl forskarutbildning) från högskola/universitet. Resursindelningen bygger på ett index av 
medelinkomst och andel familjer som erhåller ekonomiskt stöd på primärområdesnivå.  Procentandelar för undergrupperna kön, ålder, 
subjektiv klass och delregion gäller de svarande i Västra Götaland. Procentbasen utgörs av de som besvarat frågan. 
Källa: De nationella och västsvenska SOM-undersökningarna 2014. 

I föreliggande rapport kommer ett antal områden att beröras och analyseras utifrån den sociala 
dimensionen av Vision Västra Götaland (2005) och, där det är möjligt, även de ekonomiska eller 
miljömässiga dimensionerna. Som ett avstamp inför kommande kapitel redovisar tabell 10 en översikt 
av svarspersonernas uppfattning om hur väl Västra Götalandsregionen sköter sin uppgift på en 
övergripande nivå och på några specifika områden som berörs i rapporten. Domen är hård på områden 
som berör skapandet av jobb, planeringar av vägar och järnvägar samt hållbar utveckling där endast 1-
2 procent av svarspersonerna anser att Västra Götalandsregionen sköter sin uppgift mycket bra. 
Samtidigt anser endast 4 procent att hållbar utveckling och miljö sköts mycket dåligt. 
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Mest positiva utlåtanden om hur regionen sköter sin uppgift ges rörande områdena tandvård, kultur 
och hälso- och sjukvård. En mer detaljerad analys av sammansättningen av svarspersonerna bakom 
siffrorna inom olika områden kommer att göras i respektive avsnitt. 

Tabell 10 Uppfattning om hur Västra Götalandsregionen sköter sin uppgift inom olika 
områden, Västra Götaland 2014 (procent) 

 
Mycket 

bra 
Ganska 

bra 
Varken bra 
eller dåligt 

Ganska 
dåligt 

Mycket 
dåligt 

Ingen 
uppfattning 

Summa 
procent 

Antal 
svarande Balansmått 

Allmänt, regionstyrelsen 1 15 34 15 6 29 100 2 639 -5 

Att bidra till fler jobb 1 7 28 28 13 23 100 2 666 -33 

Hållbar utveckling och miljö 2 19 37 12 4 26 100 2 647 +5 

Kollektivtrafik 4 29 25 21 10 11 100 2 668 +2 

Planering av vägar och järnvägar 2 16 24 27 16 15 100 2 650 -25 

Kultur 4 28 31 8 3 26 100 2 649 +21 

Hälso- och sjukvård 6 34 23 23 8 6 100 2 684 +9 

Tandvård 9 40 23 8 3 17 100 2 655 +38 

Kommentar: Frågan lyder: Hur tycker du att regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen sköter sin uppgift? och Allmänt sett, hur tycker 
du att Västra Götalandsregionen sköter sin uppgift när det gäller:’? Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive delfråga . 
Balansmåttet visar andelen som tycker att förslaget är bra minus andelen som tycker förslaget är dåligt. Balansmåttet kan variera 
mellan +100 (alla tycker att förslaget är bra) och -100 (alla tycker att förslaget är dåligt). 
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2014. 

 

Sammanfattning 
• Västra Götalands befolkning ökar i samma takt som riket i stort. 
• Göteborgsregionen står för större delen av befolkningsökningen. Skaraborg och Fyrbodal 

ligger kvar på liknande befolkningsantal som 1998. Prognoser för framtiden indikerar att 
Göteborgsregionen även fortsatt kommer att stå för den största befolkningsökningen i 
regionen. 

• Göteborgsregionen har en högre andel befolkning i arbetsförålder än övriga delregioner. I 
Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodal kommer de närmaste åren andelen yrkesaktiva att minska.  

• Hälften av svarspersonerna uppger att de växt upp på ren landsbygd eller i en mindre tätort 
medan 37 procent uppger att de nu bor på landsbyggden eller i en mindre tätort. 

• Det är stora skillnader i utbildningsnivå inom regionen och inom resursområden i Göteborgs 
stad. 

• Andelen högutbildade i regionen fortsätter att öka samtidigt som andelen lågutbildade 
minskar, andelen med medellåg utbilning är störst och ligger kvar på liknande nivåer som 
tidigare år. 
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Ekonomi och arbetsmarknad 
Ekonomi och arbetsmarknad är starkt knutna till varandra. Förväntningar på den ekonomiska 
utvecklingen har visat sig kunna förvandlas till verklighet då dessa påverkar 
konsumtionsmönster bland individer, inversteringsvilja och nyanställningar bland företag som i 
sin tur påverkar ekonomins faktiska utveckling. I föreliggande kapitel ges först en översikt av 
Västra Götalänningarnas syn och förväntningar på ekonomin. Svarspersonernas 
arbetsmarknadssituation kommer sedan att presenteras. Kapitlet avslutas med att i detalj 
redovisa vilka aspekter av arbete och arbetslöshet som berör invånarna mest. 

Ekonomin i Västsverige och i landet i stort är på god bättringsväg efter den ekonomiska krisen även 
om ett ekonomiskt högtryck ännu inte har infunnit sig.  För tredje kvartalet 2015 rapporterades en 
tillväxt på 3,9 procent nationellt jämfört med samma kvartal 2014. Regional ekonomisk tillväxt i form 
av en ökning av bruttoregionprodukten (BRP, produktionsökning) är tätt förknippat med högre välfärd 
och förväntas ha en positiv inverkan på invånares hälsa och välstånd. Cykliska omlopp, där tillväxt 
och förutsättningar för tillväxt förändras, anpassas och självförverkligas är grundstenar i 
tillväxtmodeller (SCB). Västra Götalandsregionens ekonomi klassas i 2014 års årsredovisning som 
relativt god och kontrollerad med god likviditet och låg skuldsättning (Västra Götalandsregionen 
2014). 

Svarspersonerna den västsvenska SOM-undersökningen får ta ställning till påståenden rörande 
förändringar och förväntningar på privatekonomin och Sveriges ekonomi.  I SOM-institutets 
konjunkturindikator ställs frågan hur har enligt din mening nedanstående ekonomiska förhållanden 
förändrats under de senaste 12 månaderna? samt hur tror du att ekonomin kommer att förändras 
under de kommande 12 månaderna?  Under hösten 2014 rapporterade Konjunkturinstitutet om en 
ökad ekonomisk pessimism bland hushållen vilket även stödjs av data från den västsvenska SOM-
undersökningen (KI). Tabell 11 visar att synen på den svenska ekonomin är övervägande negativ då 
fler uppgett att de både under det senaste året uppfattat och under det kommande året förväntar sig en 
försämring av den svenska ekonomin. De flesta svarspersoner förväntar sig dock att både den svenska 
och den egna ekonomin förblir oförändrad de närmaste 12 månaderna. Såväl den nationella som den 
egna ekonomin har enligt majoriteten varit oförändrad de senaste 12 månaderna. Fler svarspersoner 
tror att den egna ekonomin kommer att förbättras än försämras det kommande året. Fler uppger också 
att de upplevt en förbättring snarare än en försämring av den egna ekonomin de senaste 12 månaderna. 

Tabell 11 Ekonomiska attityder och förväntningar, Västra Götaland 2014 (procent och 
balansmått)  

Uppfattad förändring under det gångna året  

 Förbättrats Oförändrad Försämrats Balansmått Summa Antal svar 

Personlig ekonomi 26 57 17 +9 100 2 781 

Den svenska ekonomin 18 61 21 -3 100 2 604 

Förväntad förändring under det kommande året    

 Förbättras Oförändrad Försämras Balansmått Summa Antal svar 

Personlig ekonomi 16 69 17 -1 100 2 767 

Den svenska ekonomin 9 53 38 -29 100 2 632 

Kommentar: Frågorna lyder; Hur har enligt din mening nedanstående ekonomiska förhållanden förändrats under de senaste 12 
månaderna? samt Hur tror du att ekonomin kommer att förändras under de kommande 12 månaderna? Procentandelar för bättre, 
oförändrad respektive försämrad ekonomi redovisas. Balansmåttet visar andelen som svarat bättre ekonomi minus andelen som svarat 
sämre ekonomi. Balansmåttet kan variera mellan +100 (alla anger att ekonomin förbättrats / kommer att förbättras) och -100 (alla anger 
att ekonomin försämrats / kommer att försämras). Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive delfråga   
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2014.  
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66 procent av dem som förväntar sig att den egna ekonomin kommer att försämras under de 
kommande 12 månaderna tror också att den svenska ekonomin kommer försämras under samma 
tidsperiod. Knappt 25 procent av dem som tror på en personlig förbättring av ekonomin de kommande 
12 månaderna tror också på en förbättring för den svenska ekonomin under samma tidsperiod. 
Andelen svarspersoner som tror på en försämrad framtida svensk och privat ekonomi är större än 
andelen som tror på en förbättring. Den negativa synen på framtida ekonomi förväntas påverka 
konsumtion och sparande negativt. 

När det gäller hur olika grupper i samhället ser på den egna och svenska ekonomin de kommande 12 
månaderna finns skillnader mellan både generationer och utbildningsnivå. Synen på den egna 
ekonomin de kommande 12 månaderna skiljer sig mest mellan generationer. Förväntningarna på den 
egna ekonomin är starkt kopplad till olika perioder i livet, en bild som förstärks och förtydligas i tabell 
12.  

Tabell 12 Syn på ekonomin under de kommande 12 månaderna, Västra Götaland 2014 
(balansmått)  

Kommentar: Frågan lyder; Hur tror du att ekonomin kommer att förändras under de kommande 12 månaderna?  Procentbasen utgörs 
av de som besvarat respektive delfråga  Balansmåttet visar andelen svarande som tror på en bättre ekonomi minus andelen som tror 
på en sämre ekonomi. Balansmåttet kan variera mellan +100 (alla anger att ekonomin kommer att förbättras) och -100 (alla anger att 
ekonomin kommer att försämras). 
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2014.  

 
Syn på den privata 

ekonomin Den svenska ekonomin Minsta antal svar 
Samtliga -1 -29 2 519 

Kön    

Kvinna ±0 -28 1 279 

Man -1 -28 1 235 

Ålder    

16–29 år +25 -17 351 

30–49 år +9 -27 750 

50–64 år -4 -30 702 

65–85 år -19 -32 716 

Utbildning    

Låg -13 -26 410 

Medellåg -1 -27 780 

Medelhög +5 -31 556 

Hög +4 -27 759 

Subjektiv klass    

Arbetarhem ±0 -20 923 

Jordbrukarhem -14 -26 77 

Tjänstemannahem -1 -30 983 

Högre tjänstemannahem -1 -38 248 

Företagarhem -1 -51 180 

Delregion    

Göteborgsregionen +2 -27 1 460 

Sjuhärad +1 -27 315 

Skaraborg -8 -30 413 

Fyrbodal -3 -30 442 
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Den yngsta generationen ser mest positivt på utvecklingen av den framtida egna ekonomin vilket kan 
härledas till att många unga i åldern 16–29 år går från att ha blivit försörjda av föräldrar eller 
studiemedel till förväntningar om att börja arbeta.  82 procent av de studerande befinner sig i gruppen 
16 till 29 år i den västsvenska SOM-undersökningen. Perioder av utbildning ses ofta som en 
investering i framtida ekonomi och sig själv men innebär ofta en (temporär) låg inkomst. Utbildningen 
förväntas resultera i en högre livslön genom bättre förutsättningar på arbetsmarknaden. Den mest 
pessimistiska synen på den egna ekonomin har de två, till stor del överlappande, grupperna 
svarspersoner mellan 65 och 85 år och de med låg utbildning samt svarspersoner från jordbrukarhem. 
Utav svarspersonerna mellan 65 och 85 år är drygt 95 procent ålders- eller avtalspensionärer i 
föreliggande undersökning vilket förklarar en stor del av den negativa synen på den framtida privata 
ekonomin.   

På delregionnivå ser Skaraborgsborna mest negativt på den privata ekonomin medan 
Göteborgsregionens invånare är mest positiva, med en knapp övervikt av respondenter som tror att den 
egna ekonomin kommer att förbättras de kommande 12 månaderna.  

Synen på den framtida svenska ekonomin är betydligt dystrare. För samtliga grupper i Västra Götaland 
är balansmåttet för synen på utvecklingen av Sveriges ekonomi negativt. Mest negativa är 
svarspersoner från företagarhem och minst negativ syn på framtida svensk ekonomi har den yngsta 
generationen. Invånare i olika delar av Västra Götaland har alla en liknande negativ syn på 
utvecklingen av det kommande årets ekonomi i Sverige.   

Utvecklingen över tid figur 3 visar på stora fluktuationer när det gäller synen på Sveriges framtida 
ekonomi medan de förväntade förändringarna i den egna ekonomin är mindre negativ men sedan 2006 
följer liknande mönster, om än med mindre dramatiska toppar och dalar. Sedan mätningens början har 
svarspersonernas syn på Sveriges framtida ekonomi i grova drag följt Konjunkturinstitutets 
barometerindikator.  

 

Figur 3 Syn på ekonomin under de kommande 12 månaderna, Västra Götaland 1998–2014 
(balansmått) 

 

Kommentar: Frågan lyder; Hur tror du att ekonomin kommer att förändras under de kommande 12 månaderna?  Procentbasen utgörs 
av de som besvarat respektive delfråga.  Balansmåttet visar andelen svarande som tror på en bättre ekonomi minus andelen som tror 
på en sämre ekonomi. Balansmåttet kan variera mellan +100 (alla anger att ekonomin kommer att förbättras) och -100 (alla anger att 
ekonomin kommer att försämras). 
Källa: De västsvenska SOM-undersökningarna 1998–2014. 
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När den personliga ekonomins inverkan på den allmänna nöjdheten med livet analyseras på en djupare 
nivå visar det sig att individens inkomst har en positiv betydelse för nöjdheten med livet. Starkare 
effekt finnes dock på nöjdheten med livet när svarspersonerna får ange hur väl de klarar sig på sin 
inkomst. När effekten av inkomst på livstillfredställelse analyseras i olika grupper blir det, föga 
förvånande tydligt att kopplingen mellan en bra ekonomi och god livstillfredställelse är starkast för 
dem som är arbetslösa och ensamstående i jämförelse med dem som är i sysselsättning eller sambor. 
Står en utanför arbetsmarknaden är ekonomin ofta ansträngd och är en ensamstående saknas ofta 
någon att dela ansvar för ekonomi med vilket kan leda till en mer ansträngd ekonomisk situation. Hur 
ser då Västra Götalänningarnas arbetssituation ut, hur ser de på sin arbetssituation och vad inom denna 
är mer och mindre angelägen? Följande avsnitt belyser just de aspekterna av livet. 

Arbetsmarknad och arbetslöshet 
Sysselsättning och arbetsmarknad har historiskt att alltid legat högt på listan över 
svarsrespondenternas viktigaste regionala frågor i den västsvenska SOM-undersökningen.  2014 angav 
11 procent av svarspersonerna sysselsättning eller arbetsmarknadsfrågor som någon av tre viktigaste 
regionala frågorna och 13 procent angav det samma som viktigaste kommunal fråga (se tabell 50 och 
51 i appendix). Invånarna i Västra Götaland anser dock inte att Västra Götalandsregionen gör ett bra 
jobb med att bidra till fler jobb i regionen. 42 procent av respondenterna tycker att Västra 
Götalandsregionen sköter sin uppgift ganska eller mycket dåligt när det gäller att bidra till flera jobb. 
Samtidigt visar arbetsmarknadsstatistiken från hösten 2014 att sysselsättningen stadigt ökar i Västra 
Götaland och förväntas fortsätta öka. Senast septemberstatistiken från 2015 visar att 
Göteborgsregionen har den lägsta arbetslösheten av Sveriges storstadsregioner (Gunnarsson 2015). 

56 procent av svarspersonerna i den västsvenska SOM-undersökningen 2014 var förvärvsarbetande 
och endast 3 procent angav att de var arbetslösa. Sammansätningen av svarspersonernas 
arbetsmarknadssituation över tid redovisas i figur 4. Medan andelen förvärvsarbetande legat stabilt så 
har andelen ålders- och avtalspensionärer ökad vilket förklaras främst av en åldrande befolkning men 
även av en minskad svarsfrekvens bland yngre (Bové 2014).  

Figur 4 Svarspersonernas arbetsmarknadssituation, Västra Götaland 1998–2014 (procent) 

 
Kommentar: Frågan lyder; Vilken av de här grupperna tillhör du för närvarande? med svarsalternativen Förvärvsarbetande (även 
sjukskriven, föräldraledig), ålderspensionär/avtalspensionär, har arbete i arbetsmarknadspolitiska åtgärder/ genomgår 
arbetsmarknadsutbildning, har sjuk-/aktivitetsersättning, studerande, arbetslös och annat (öppet svarsalternativ). Procentbasen utgörs 
av de som besvarat frågan. Figuren redogör för svarspersonernas arbetsmarknadssituation. SOM-undersökningarna har lägre 
svarsfrekvens bland ungdomar och personer med utländsk bakgrund. Siffrorna kan därför inte jämföras med arbetslöshetsstatistik från 
till exempel SCB eller Arbetsförmedlingen. 
Källa: De västsvenska SOM-undersökningarna 1998–2014. 

Andelen som anger att de är mycket eller ganska oroliga för att själva bli arbetslösa eller för att någon 
nära anhörig skall mista jobbet har inte förändrats mycket de senaste fem åren. Tabell 13 redogör för 
hur oron för arbetslöshet sett ut över tid. Oron är större för att någon nära anhörig skall förlora arbetet 
än oron för att själv bli arbetslös. Sedan 2010 har den säsongskorrigerade arbetslösheten sjunkit från 
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8,9 till 7,2 procent på nationell nivå, något som alltså inte reflekteras i den angivna oron för 
arbetslöshet. Andelen som inte är oroliga för att själv bli arbetslösa har legat stabilt kring 60 procent 
över tid medan de i någon grad oroliga uppgår till runt 13 procent. I gruppen som anger att det inte är 
aktuellt att oroa sig för arbetslöshet är 75 procent av de svarande pensionärer. 2014 uppger 15 procent 
av de förvärvsarbetande svarspersonerna att de i någon grad är oroliga för att bli arbetslösa medan den 
absolut största andelen oroliga för arbetslöshet återfinns bland de redan arbetslösa.  

Tabell 13 Oro för arbetslöshet, Västra Götaland 2010–2014 (procent) 
 Individen själv Nära anhörig 

 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

           

Mycket 
orolig 5 5 6 5 6 8 9 10 9 10 

Ganska 
orolig 8 8 7 7 8 16 16 17 17 18 

Inte särskilt 
orolig 25 24 26 25 26 40 38 36 36 36 

Inte alls 
orolig 34 35 31 33 31 26 26 24 27 26 

Ej aktuellt 28 28 30 30 29 10 11 13 11 10 

Summa 
procent 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

           

Antal svar 2876 2 743 2 764 2 638 2 602 2 939 2 739 2 773 2 667 2 642 

Kommentar: Frågan lyder; I vilken utsträckning oroar du dig för att du själv,någon nära anhörig eller någon bekant ska bli arbetslös? 
Svarsalternativen är formulerade i jag-form, ” Jag oroar mig mycket” och så vidare. Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive 
delfråga.   
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2010–2014. 
 

Oron för att själv bli arbetslös skiljer sig något mellan Västra Götalands delregioner (se tabell 14). 
Mest oroliga är invånarna i Göteborgsregionen. När de som uppgett att frågan ej är aktuell är 
exkluderade från uträkningarna visar det sig att boende i Göteborgsregionen och Fyrbodal oroar sig till 
lika hög grad för arbetslöshet, Skaraborgsborna oroar sig något mindre medan boende i Sjuhärad oroar 
sig minst.   

Tabell 14 Oro för egen arbetslöshet i olika delregioner, Västra Götaland 2014 (procent)  

 
Mycket 
orolig 

Ganska 
orolig 

Inte 
särskilt 
orolig 

Inte alls 
orolig Ej aktuellt 

Summa 
procent 

Antal 
svar 

Göteborgsregionen 7 9 26 33 25 100 1 453 

Sjuhärad 4 4 30 30 32 100 310 

Skaraborg 6 6 27 31 30 100 413 

Fyrbodal 5 8 22 27 38 100 424 
        

Kommentar: Frågan lyder; I vilken utsträckning oroar du dig för att du själv ska bli arbetslös? Svarsalternativen är formulerade i jag-
form, ” Jag oroar mig mycket” och så vidare. Procentbasen utgörs av de som besvarat  delfrågan.   
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2014. 
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Konsekvenserna av arbetslöshet kan vara många och se olika ut beroende på personen i frågas 
livssituation, hur många som är beroende av personens inkomst och hur personens liv ser ut för övrigt 
vad gäller engagemang och intressen. När svarspersonerna får ta ställning till ett antal påståenden om 
följder av arbetslöshet och uppge hur allvarliga konsekvenserna av arbetslöshet skulle vara på ett antal 
områden uppger 72 procent att konsekvenserna av att vara arbetslös och därmed inte kunna försörja 
sig är mycket allvarlig se tabell 15. 54 procent uttrycker att osäkerheten om framtiden skulle vara en 
mycket allvarlig konsekvens av arbetslöshet. Minst oroade är svarspersonerna andra ska se ner på en 
vid arbetslöshet. Att inte ha något meningsfullt att göra och att inte känna sig behövd anses vara 
mycket allvarligt av drygt 40 procent av svarspersonerna. Ganska allvarligt anses det framförallt vara 
att sakna kollegor och arbetskamrater till följd av arbetslöshet. 

Tabell 15 Konsekvenser av arbetslöshet, Västra Götaland 2014 (procent) 

 
Mycket 
allvarligt 

Ganska 
allvarligt 

Inte särskilt 
allvarligt  

Inte alls 
allvarligt 

Ingen 
uppfattning 

Summa 
procent 

Antal 
svarande 

Att sakna kollegor 
och arbetskamrater 

27 41 18 6 8 100 2 504 

Att inte känna sig 
behövd 

42 35 12 4 7 100 2 485 

Att inte ha något 
meningsfullt att göra 

44 35 10 4 7 100 2 484 

Att inte kunna 
försörja sig 

72 18 3 1 6 100 2 492 

Osäkerhet om den 
egna framtiden 

54 28 8 3 7 100 2 489 

Att andra ser ner på 
en 

19 23 30 17 11 100 2 479 

      
 

 

Kommentar: Frågan lyder; Man pratar ibland om arbetslösheten som ett av de stora samhällsproblemen. Om du ser till dig själv, hur 
allvarliga bedömer du följande konsekvenser av att vara arbetslös?  Samtliga svarsalternativ redovisade. Procentbasen utgörs av de 
som besvarat  respektive delfråga.   
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2014. 
 

Vem oroar sig för vad och vilka mönster kan tydliggöras från en fördjupande analys av resultaten i 
ovanstående tabell? Tabell 16 visar bland annat att kvinnor bedömer samtliga föreslagna konsekvenser 
av arbetslöshet som allvarligare än vad män gör. Störst är skillnaden mellan kvinnor och män gällande 
hur andra ser på en som arbetslös och rädslan av att inte känna sig behövd där 6 respektive 7 procent 
fler kvinnor än män uppger konsekvenserna som mycket eller ganska allvarliga. Allvarligheten av att 
på grund av arbetslöshet inte känna sig behövd bedöms högst bland 50–64 åringarna och lägst bland 
de yngsta. Skillnaden mellan hur unga och gamla bedömer konsekvenserna av arbetslöshet är störst 
när det gäller att inte kunna försörja sig och osäkerheten inför den egna framtiden där de yngre 
bedömer konsekvenserna vara allvarligast.  

Utbildningsnivå ger störst utslag på påståendet som berör meningsfullhet och osäkerhet där 15 procent 
fler högutbildade tycker att konsekvenserna är ganska eller mycket allvarliga jämfört med dem med 
lägst utbildning. Ålder och utbildning ger relativt linjära utslag där extremerna till stor del anger högst 
och lägst värden.  

Sjuhäradsborna bedömer genomgående konsekvenserna av arbetslöshet som minst allvarliga. Boende i 
Göteborgsregionen bedömer konsekvenserna av arbetslöshet högst bland regioninvånarna i samtliga 
fall undantaget avsaknaden av kollegor och arbetskamrater. De boende i Göteborgs kommuns 
resurssvagaste områden bedömer konsekvenserna som minst allvarliga gällande saknaden av kollegor, 
meningsfullhet, försörjning och att känna sig behövd medan de boende i kommunens resursstarkaste 
områden bedömer risken lägst gällande framtida osäkerhet och andras syn på den arbetslösa.  



19 
 

Tabell 16 Konsekvenser av arbetslöshet i olika grupper, Västra Götaland 2014 (procent) 
 

Att sakna 
kollegor och 

arbets- 
kamrater 

Att inte känna 
sig behövd 

Att inte ha 
något 

meningsfullt 
att göra 

Att inte kunna 
försörja sig 

Osäkerhet om 
den egna 
framtiden 

Att andra ser 
ner på en 

Minsta 
antal 

svarande 
Samtliga 68 77 79 90 82 42 2 479 

Kön        

Kvinna 71 81 81 92 85 45 1 277 

Man 67 74 78 88 80 39 1 196 

Ålder        

16–29 år 57 73 81 92 85 46 364 

30–49 år 70 80 84 93 88 39 752 

50–64 år 72 78 79 92 82 40 711 

65–85 år 70 74 75 81 74 47 648 

Utbildning        

Låg 67 68 70 80 72 43 368 

Medellåg 67 74 75 87 79 40 772 

Medelhög 68 80 85 94 88 42 559 

Hög 72 82 85 92 87 45 745 

Subjektiv klass        

 Arbetarhem 67 72 76 89 80 42 897 

Jordbrukarhem 66 78 73 85 72 46 72 

Tjänstemannahem 73 82 84 91 85 43 966 
Högre 
tjänstemannahem 73 81 85 92 87 47 242 

Företagarhem 62 76 79 82 73 31 177 

Delregion        

Göteborgsregionen 70 79 82 91 84 44 1 451 

Sjuhärad 64 73 74 85 76 39 308 

Skaraborg 70 77 80 89 81 43 399 

Fyrbodal 71 75 78 88 79 41 430 

Resursområde        

Resursstarka 67 80 81 89 81 37 250 

Medelresursstarka 71 80 86 92 88 48 194 

Medelresurssvaga  69 77 80 93 87 46 208 

Resurssvaga 60 73 77 86 82 48 126 
        

Kommentar: Frågan lyder; Man pratar ibland om arbetslösheten som ett av de stora samhällsproblemen. Om du ser till dig själv, hur 
allvarliga bedömer du följande konsekvenser av att vara arbetslös?   Tabellen visar andel i procent som bedömer konsekvenserna av 
att vara arbetslös som mycket eller ganska allvarliga. Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive delfråga.   
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2014. 
 

Synen på arbete 
De som i undersökningen uppgivit att de arbetar för närvarande ombads även att reflektera närmare 
över ett antal påståenden om deras nuvarande arbetssituation. Utfallet presenteras i tabell 17. Över 90 
procent av de svarande instämmer helt eller delvis i påståendet att de är nöjda med sitt nuvarande 
arbete och 98 procent anser att de helt eller delvis har tillräcklig kompetens för att utföra sitt arbete 
vilket ger grundläggande positiva signaler från arbetslivet. 37 procent uppger att de skulle vilja byta 
till ett arbete som passar dem bättre. En dryg tredjedel anser att de är överkvalificerade för sina 
uppgifter medan ungefär hälften tycker att det är svårt att finna ett arbete som passar där en bor. 
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Nästan fyra av fem anser att arbetet är en stor del av ens identitet. Flexibiliteten att välja var en utför 
sitt arbete varierar, 41 procent uppger att de delvis eller helt kan själv välja var deras arbete utförs.  

Tabell 17 Bedömning av nuvarande arbetssituation, Västra Götaland 2014 (procent) 

 
Instämmer 

helt 
Instämmer 

delvis 
Instämmer 
knappast 

Instämmer 
inte alls 

Summa 
procent Antal svar 

Jag är nöjd med mitt 
nuvarande arbete 

51 41 5 3 100 1 613 

Mitt arbete är en stor del 
av min identitet 

34 44 17 5 100 1 598 

Jag skulle vilja byta till ett 
arbete som passar mig 
bättre 

14 23 26 37 100 1 590 

Det är svårt att hitta ett 
arbete som passar mig 
bra där jag bor 

20 27 21 32 100 1 585 

Jag har tillräcklig 
kompetens för att klara av 
de krav mitt arbete ställer 
på mig 

78 20 1 1 100 1 584 

Jag är överkvalificerad för 
mina arbetsuppgifter 

11 23 40 26 100 1 583 

Jag kan ofta själv välja var 
jag utför mitt arbete 

15 26 24 35 100 1 589 

       

Kommentar: Frågan lyder; I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden om din nuvarande arbetssituation?  Samtliga 
svarsalternativ redovisade. Observera att svarande är dem som ej har angett i att de för närvarande inte arbetar. Procentbasen utgörs 
av de som besvarat  respektive delfråga.   
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2014. 
 

Västra Götalänningar är både nöjda med, och anser sig väl kvalificerade för sina arbeten. Tabell 18 
redogör för samtliga gruppers åsikter kring påståenden kring deras nuvarande arbetssituation. Den 
lägsta andelen nöjda med sitt nuvarande arbete återfinns i gruppen bosatta i resurssvaga områden i 
Göteborgs kommun, men även där uppger 84 procent att de är helt eller delvis nöjda med sina arbeten. 
Kvinnor och män är lika nöjda med sina arbeten och anser sig i samma grad vara väl kvalificerade att 
utföra sina arbetsuppgifter. De största skillnaderna mellan könen framkommer i frågorna som rör 
svårigheter att hitta arbete som passar i området där svarspersonen bor samt när det gäller friheten att 
själv välja var arbetet skall utföras. Även när det gäller uppfattningen om att vara överkvalificerad för 
sitt arbete skiljer det sig något mellan män och kvinnor då män i större grad anser sig 
överkvalificerade för sitt arbete.   Hälften av alla män anger att det är svårt att hitta ett passande arbete 
i området och samma andel anger att de själva kan välja var arbetet de har skall utföras. Flexibiliteten 
det innebär att själv kunna välja var ens arbetsuppgifter utförs uppges vara högst bland män, i 
storstadsregionen och bland personer i Göteborg kommuns mest resursstarka områden. Lägst 
flexibilitet anger de allra yngsta, de som bor i Göteborgs mest resurssvaga områden samt i Fyrbodal på 
delregionsnivå. 

Svarspersoner från arbetarhem anser sig i högst grad vara överkvalificerade för sina arbetsuppgifter 
samtidigt som 90 procent i samma grupp ändå är nöjda med sina nuvarande jobb. Graden av 
identifiering med arbetet är dock lägst i gruppen från arbetarhem. Även yngre personer uppger en 
lägre grad av identifiering med sitt arbete en andel som ökar linjärt med ökande ålder. Bland de yngsta 
kan detta ses som en indikation på en förändrad arbetsmarknad där kortare och mer otrygga 
anställningar blir vanligare men kanske framförallt som ett resultat av att de yngre generationerna inte 
har hunnit befästa sin position på arbetsmarknaden (LO).   

Den enskilt största spridningen av svar finner vi inom åldersvariabeln där 56 procent av 
svarspersonerna mellan 16 och 29 är vill byta till ett arbete som passar dem bättre. I den äldsta 
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gruppen är det endast 5 procent som uttrycker samma önskan. Skillnaden är emellertid väntad då de 
yngre generationerna har arbetslivet framför sig medan den äldre generationen har merparten av sin 
yrkesverksamma tid bakom sig.   

Tabell 18 Inställning till påståenden om nuvarande arbetssituation i olika grupper, Västra 
Götaland 2014 (andel som instämmer i procent) 

 

Jag är nöjd 
med mitt 

nuvarande 
arbete 

Mitt arbete 
är en stor 
del av min 
identitet 

Jag skulle 
vilja byta till 
ett arbete 

som passar 
mig bättre 

Det är svårt 
att hitta ett 
arbete som 
passar mig 
bra där jag 

bor 

Jag har 
tillräcklig 

kompetens för 
att klara av de 

krav mitt 
arbete ställer 

på mig 

Jag är över- 
kvalificerad 

för mina 
arbets- 

uppgifter 

Jag kan 
ofta själv 
välja var 
jag utför 

mitt arbete 

Minsta 
antal 

svarande 
Samtliga 92 78 37 47 98 34 41 1 583 

Kön         

Kvinna 92 76 38 44 98 30 34 797 

Man 91 79 35 50 96 36 49 783 

Ålder         

16–29 år 87 64 56 52 97 44 23 221 

30–49 år 91 79 39 47 97 34 42 666 

50–64 år 95 80 33 48 99 30 43 605 

65–85 år 91 85 5 22 95 22 68 87 

Utbildning         

Låg 91 84 25 47 94 38 50 130 

Medellåg 91 73 40 53 97 35 35 490 

Medelhög 91 77 40 47 98 36 41 360 

Hög 93 81 35 41 98 29 45 589 

Subjektiv klass         

 Arbetarhem 90 71 43 53 97 37 30 564 

Jordbrukarhem 89 79 24 37 95 16 40 37 

Tjänstemannahem 93 81 36 47 99 31 43 650 
Högre 
tjänstemannahem 92 84 28 36 97 29 56 163 

Företagarhem 94 83 30 40 96 30 59 103 

Delregion         

Göteborgsregionen 90 77 39 44 98 34 43 964 

Sjuhärad 93 75 39 51 97 37 42 200 

Skaraborg 95 82 31 50 98 29 40 253 

Fyrbodal 93 78 34 52 95 30 36 238 

Resursområde         

Resursstarka 91 80 29 25 98 31 52 168 

Medelresursstarka 90 79 44 34 99 39 44 139 

Medelresurssvaga  89 75 49 50 98 36 34 141 

Resurssvaga 84 83 42 43 96 54 34 70 
         

Kommentar: Frågan lyder; I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden om din nuvarande arbetssituation?  Tabellen visar 
andel i procent som instämmer helt eller delvis med redovisade påståenden. Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive 
delfråga.  
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2014. 
 

På en mer allmän nivå möjliggör SOM-institutets undersökning i Västsverige en analys av vad 
regionens invånare anser viktigt i ett arbete. Tabell 19 redogör för vad svarspersonerna anser om ett 
antal påståenden relaterade till arbete. Anställningstrygghet, ett arbete som ger glädje, god gemenskap 
på arbetsplatsen, kompetensmatchning, omväxling, förenligheten med privatliv och 
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utvecklingspotential anses till över 90 procent vara ganska eller mycket viktigt bland svarspersonerna. 
Minst viktigt i ett arbete anses möjligheten att kunna leda andra människor och att göra karriär, värden 
som kan tolkas som sekundära till att trivas på ett arbete i dess mest breda bemärkelse.  

Tabell 19  Hur viktigt för dig personligen är/var följande i ett arbete? Västra Götaland 2014 
(procent) 

 

Mycket viktigt Ganska viktigt 
Inte särskilt 

viktigt 
Inte alls 
viktigt 

Ingen 
uppfattning 

Summa 
procent 

Antal 
svarande 

Anställningstrygghet 64 26 5 2 3 100 2 585 

Hög inkomst 20 57 19 2 2 100 2 556 

Goda karriärmöjligheter 16 36 38 7 3 100 2 537 
Att man gör något som är 
viktigt för samhället 25 46 20 4 5 100 2 541 

Stor frihet att planera 
arbetet själv 37 50 10 1 2 100 2 568 

Ett arbete som ger 
livsglädje 57 38 4 0 1 100 2 575 

God gemenskap med 
arbetskamrater 66 30 3 0 1 100 2 586 

Att det jag gör märks och 
uppmärksammas 36 47 14 2 1 100 2 574  

Att arbetet motsvarar min 
kompetens 44 46 7 1 2 100 2 567 

Omväxlande 
arbetsuppgifter 46 46 6 1 1 100 2 568 

Att arbetet går att 
kombinera med privat- och 
familjeliv 

60 33 4 1 2 100 2 567 

Ett arbete där jag kan 
utvecklas 49 42 7 1 1 100 2 558 

Mycket kontakter med 
andra människor 40 41 15 3 1 100 2 575 

Flexibla arbetstider 29 43 22 4 2 100 2 559 
Ett arbete där man måste 
använda sin kreativitet 37 45 14 2 2 100 2 561 

Mycket lagarbete 21 43 26 7 3 100 2 542 
Ett arbete med mycket 
eget ansvar 34 49 13 3 1 100 2 566 

Lite stress 25 39 28 6 2 100 2 549 
Möjlighet att leda 
människor 14 32 39 11 4 100 2 555 

Ett arbete där man kan 
hjälpa andra människor 36 42 17 3 2 100 2 576 
        

Kommentar: Frågan lyder; Hur viktigt för dig personligen är/var följande i ett arbete?  Samtliga svarsalternativ redovisade. 
Procentbasen utgörs av de som besvarat  respektive delfråga.  
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2014. 
 

Vad som är viktigt i ett arbete visar sig skilja sig betydligt beroende på inom vilken sektor en är 
anställd och hur många timmar per vecka en arbetar. Tabell 20 redogör för skillnader i betydelsen av 
olika aspekter av ett arbete beroende på om en är anställd inom offentlig och privat sektor samt om en 
arbetar deltid eller heltid. Skillnaden mellan de som arbetar inom offentlig sektor och privat sektor är i 
några fall stora. Vikten av att göra något som är viktigt i samhället och att ha ett arbete där en hjälper 
andra människor är mycket viktigt för anställda inom offentlig sektor och mer blygsam för de 
anställda inom den privata sektorn.  Vikten av att ha kontakt med andra människor är också större hos 
anställda inom offentlig sektor, likaså är vikten av att ha en stressfri arbetsplats större bland 
offentliganställda.  
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Även bland deltids- och heltidsanställda finns skillnader gällande vad som är mer eller mindre viktigt 
på arbetsplatsen. Här visar det sig att deltidsanställda lägger mer vikt vid anställningstrygghet men 
lägger mindre vikt vid karriärmöjligheter. Att kunna planera sitt arbete själv är mindre viktigt bland 
deltidsanställda likaså vikten av att behöva använda sin kreativitet i arbetet. En möjlig slutsats att dra 
är att då deltidsanställda har mer tid fri från arbete har de möjlighet att vara kreativa och fria i sin 
planering vid sidan av arbetet. Störst skillnad mellan deltids- och heltidsarbetande finns när 
möjligheten att leda andra människor bedöms. De som jobbar heltid eller mer lägger betydligt mer vikt 
vid ledarskapsmöjligheter än de som arbetar deltid.  Frånvaro av stress anses mer viktigt bland dem 
som arbetar deltid än de som arbetar heltid eller mer.  

Tabell 20  Hur viktigt för dig personligen är/var följande i ett arbete? Västra Götaland 2014 
(balansmått) 

Samtliga 

Anställd inom.. Veckoarbetstid 

Offentlig sektor 

Privat- sektor/ 
egenföretagare/ 

ideell org. stiftelse 1–34 timmar 35–51+ timmar 
Anställningstrygghet +86 +92 +84 +92 +76

Hög inkomst +56 +54 +60 +54 +62

Goda karriärmöjligheter +7 ±0 +8 -6 +22

Att man gör något som är viktigt för samhället +50 +80 +26 +50 +50

Stor frihet att planera arbetet själv +76 +78 +78 +70 +88

Ett arbete som ger livsglädje +92 +96 +90 +92 +94

God gemenskap med arbetskamrater +94 +96 +94 +96 +94

Att det jag gör märks och uppmärksammas +68 +70 +66 +70 +64

Att arbetet motsvarar min kompetens +84 +88 +82 +84 +84

Omväxlande arbetsuppgifter +84 +88 +86 +84 +90
Att arbetet går att kombinera med privat- och 
familjeliv +90 +92 +88 +92 +88

Ett arbete där jag kan utvecklas +82 +86 +80 +82 +84

Mycket kontakter med andra människor +64 +76 +56 +62 +70

Flexibla arbetstider +48 +50 +48 +44 +56
Ett arbete där man måste använda sin 
kreativitet +68 +72 +64 +62 +80

Mycket lagarbete +32 +48 +22 +30 +38

Ett arbete med mycket eget ansvar +66 +74 +66 +64 +80

Lite stress +33 +52 +18 +44 +10

Möjlighet att leda människor -4 +4 -12 -16 +18

Ett arbete där man kan hjälpa andra människor +60 +84 +42 +60 +58

Minsta antal svarande 2 408 909 1 245 1 466 794

Kommentar: Frågan lyder; Hur viktigt för dig personligen är/var följande i ett arbete?  Balansmåttet baseras på dem som uppgett att de 
har en åsikt i frågan. Ett balansmått på +100 betyder att samtliga svarande  tycker att aspekten är mycket eller ganska viktigt. Minsta 
antal svarande finns i kategorin med tidsbegränsad anställning. Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive delfråga.  
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2014. 

Resultaten i tabell 21 baseras på frågan om en önskad högre eller lägre arbetstid och 
svarsrespondentens faktiska arbetstid. Önskan om att arbeta fler respektive färre timmar kan 
förutsättas vara starkt relaterat till livscykeln.  De ungas vilja att arbeta mer är troligtvis ett uttryck för 
deras ställning på arbetsmarknaden.  För många unga och nyutexaminerade kan utgångspunkten vara 
arbetslöshet eller deltidsarbete då den huvudsakliga sysselsättningen har varit en annan, tillexempel 
studier. Andelen svarspersoner som är nöjda med sitt arbete är hög vilket visade sig i tabell 18 men 
den tid svarspersonerna ägnar till att arbeta lämnar dock en del att önska enligt deras egen bedömning. 
41 procent av samtliga som anger att det är aktuellt önskar arbeta färre timmar än de gör för tillfället. 
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Fördelningen mellan män och kvinnor och mellan olika åldersgrupper reflekterar arbetsmarknaden i 
stort där kvinnor och unga är undersysselsatta (SCB).  

Bland de unga återfinns den enskilt största gruppen som önskar arbeta fler timmar. Bland de 41 
procent av samtliga svarspersoner som uppger att de önskar arbeta färre timmar märks framför allt de 
mellan 30–49 och 50–64 år. Pensionärer och de med låg utbildning uppger till högre grad en önskan 
om att arbeta färre timmar. 30 procent av svarspersonerna uppger att de är nöjda med sin nuvarande 
arbetstid. Störst avvikelse från samtliga svarande återfinns när boende i olika resursområden 
analyseras. 39 procent av de svarande från resursstarka områden i Göteborg är nöjda med sin 
nuvarande arbetstid till skillnad från endast 24 procent av dem boende i resurssvaga områden.  

Tabell 21  Önskan om att arbeta mer eller mindre i olika grupper, Västra Götaland 2014 
(procent) 

Fler timmar Färre timmar Samma som nu Ej aktuellt 
Summa 
procent 

Antal 
svarande 

Samtliga 5 41 30 24 100 2 446 

Kön 

Kvinna 6 40 29 25 100 1 256 

Man 4 41 32 23 100 1 184 

Ålder 

16–29 år 19 39 34 8 100 270 

30–49 år 5 55 34 6 100 745 

50–64 år 3 52 33 12 100 707 

65–85 år 2 14 23 61 100 723 

Utbildning 

Låg 3 22 28 47 100 414 

Medellåg 6 42 31 21 100 712 

Medelhög 7 42 30 21 100 544 

Hög 4 48 32 16 100 742 

Subjektiv klass 

 Arbetarhem 7 40 29 24 100 884 

Jordbrukarhem 4 32 37 27 100 74 

Tjänstemannahem 3 45 30 22 100 952 

Högre tjänstemannahem 5 40 35 20 100 237 

Företagarhem 5 33 31 31 100 172 

Delregion 

Göteborgsregionen 5 42 31 22 100 1 433 

Sjuhärad 5 38 30 27 100 308 

Skaraborg 5 42 30 23 100 399 

Fyrbodal 6 38 28 28 100 417 

Resursområde 

Resursstarka 2 36 39 23 100 244 

Medelresursstarka 6 43 32 19 100 190 

Medelresurssvaga  8 47 27 18 100 207 

Resurssvaga 10 41 24 25 100 123 

Kommentar: Frågan lyder;Om du kunde välja, skulle du då vilja arbeta fler eller färre timmar per vecka?  Samtliga svaralternativ 
redovisade. Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive delfråga.  
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2014. 
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I tabell 22 inkluderas svarspersonernas uppgivna arbetstid i relation till deras önskan om fler eller färre 
arbetade timmar bland dem som uppgett att frågan är aktuell.  Tabellen visar tydligt att majoriteten av 
dem som idag arbetar 1-19 timmar i veckan är den enda grupp som i sin helhet önskar att arbeta mer. 
Gruppen som är mest nöjd med sin nuvarande arbetstid är de som arbetar mellan 20–34 timmar i 
veckan medan majoriteten av samtliga som arbetar mer än 34 timmar i veckan önskar att arbeta färre 
timmar i veckan.   

Tabell 22 Uppgiven arbetstid och önskan om att arbeta mer eller mindre, Västra Götaland 
2014 (procent) 

 
Fler timmar Färre timmar Samma som nu Summa procent Antal 

Samtliga 7 53 40 100 1 859 

1-19 timmar/veckan 55 10 35 100 52 

20-34 timmar/veckan 24 20 56 100 184 

35-40 timmar/veckan 3 57 40 100 950 

41-50 timmar/veckan 2 62 36 100 538 

51 timmar eller mer 3 61 36 100 125 

Kommentar: Frågan lyder; Om du kunde välja, skulle du då vilja arbeta fler eller färre timmar per vecka?  De som uppgett att frågan ej 
är aktuell är borttagna ur basen. Procentbasen utgörs av de som besvarat  respektive delfråga.  
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2014. 
 

Ekonomi och arbetsliv är två viktiga byggstenar i människors vardag och är båda starkt kopplade till 
den allmänna livstillfredsställelsen (Brülde och Nilsson 2010). Förutsägbarhet när det gäller inkomst 
och en trygg arbetssituation och framförallt avsaknaden av osäkerhet och otrygghet leder inte bara till 
en lugnare vardag men även en säkerhet i inkomst och ekonomi. 83 procent av respondenterna uppger 
att de förväntar sig att deras personliga ekonomi kommer förbättras eller förbli densamma under de 
kommande 12 månaderna jämfört med 17 procent som förväntar sig att deras egen ekonomi kommer 
att försämras. Bland de som tror att den egna ekonomin kommer att försämras är nästan 50 procent 
också oroliga för att bli arbetslösa. 35 procent av dem som tror att ekonomin kommer att försämras 
uppger att frågan om att bli arbetslös inte är aktuell vilket sammanfaller med tidigare presenterade 
resultat om att den gruppen framförallt består av arbets- eller ålderspensionärer.  Oron för 
konsekvenser av arbetslöshet är starkast kopplad till att inte kunna försörja sig vilket befäster 
kopplingen mellan ekonomiska och arbetsrelaterade aspekter och i längden dess samlade betydelse för 
nöjdheten med livet.  

Arbetsförmedlingen rapporterar att sammansättningen av gruppen arbetslösa har förändrats under 
senare tid. Utbildningsnivån bland invånarna ökar samtidigt som kraven på att söka de jobb som 
utlyses oavhängigt de sökandes kvalifikationer gör att konkurrensen om de så kallade okvalificerade 
jobben ökar när matchningen av utbildning och arbetsmarknadens behov misslyckas. De som idag är 
arbetslösa under längre tid är i högre grad marginaliserade även inom andra områden enligt 
Arbetsförmedlingens rapport om arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014. Andelen arbetssökande som 
har en starkare ställning på arbetsmarknaden genom utbildning eller arbetserfarenhet har sjunkit i hela 
landet och en polarisering av arbetssökanden har identifierats.  
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Sammanfattning  
• 26 procent anser att den privata ekonomin har förbättrats under det senaste året, 17 procent 

anser att den har försämrats.  

• Bedömningen av den privata ekonomin varierar bl.a. beroende på ålder, utbildningsnivå och 
subjektiv familjeklass.  

• 56 procent av de svarande förvärvsarbetar, 30 procent är pensionärer, 8 procent studerar och 3 
procent är arbetslösa. 

• De allvarligaste konsekvenserna av arbetslöshet anses vara svårigheter att försörja sig och den 
osäkerhet om framtiden det förväntas innebära. 

• God gemenskap på arbetsplatsen och ett arbete som ger livsglädje är viktigast i ett arbete. 

• Att leda andra och ett arbete med goda karriärmöjligheter anses minst viktigast i ett arbete.  

• 53 procent av de svarspersoner som uppger at de arbetar önskar arbeta färre timmar i veckan. 
Dessa återfinns främst i gruppen som arbetar mer än 40 timmar i veckan. 
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Infrastruktur 
I följande kapitel behandlas medborgarnas åsikter om olika aspekter av infrastrukturen i 
Västra Götaland. Kapitlet har fyra delar. Först redovisas svarspersonernas åsikter om hur 
Västra Götalandsregionen sköter sin uppgift inom ett antal områden som är relaterade till 
infrastruktur. Sedan presenteras invånarnas uppfattning om aktuella infrastrukturprojekt. 
Efter det följer en analys av Västra Götalänningarnas pendlingssituation och kollektivtrafiken 
och sist presenteras nyttjandet av den digitala infrastrukturen. 

Det första av Vision Västra Götalands fyra generella mål är att verka för ett gemensamt Västra 
Götaland. Korta reseavstånd till arbete och fritidsaktiviteter minskar de upplevda avstånden inom 
regionen. För att minska de upplevda avstånden är det viktigt med en väl utvecklad infrastruktur där 
kommunikationer- både kollektivtrafik, godstransport och privatpendling är hållbar ifrån både 
infrastrukturella och miljömässiga mål. En långsiktigt hållbar utveckling av infrastruktur främjar 
investeringsviljan hos företag och är i linje med både nationella och regionala mål. Göteborgs hamn är 
tillexempel beroende av en väl fungerande infrastruktur för att vidare transportera inkommande varor. 
Boende i regionen är beroende av ett väl fungerande vägnät och kollektivtrafik för att hålla 
landsbygden levande och underlätta pendling mellan landsbygd och stad. Investeringar i infrastruktur 
är kopplade till ökad välfärd i form av tid och kostnadsbesparingar, ökad säkerhet inom 
transportsektorn och rent ekonomiska vinster i form av ekonomisk tillväxt och ett ökat antal 
arbetstillfällen (Snieska och Simkunaite 2015).  

2010 beslutades om stora investeringar i Västra Götalands infrastruktur genom det så kallade 
Västsvenska paketet. Utbyggd kollektivtrafik, Marieholmstunneln, en ny bro till Hisingen, en ny 
knutpunkt i Gamlestaden, Västlänken och inte minst trängselskatten i Göteborg är alla delar av det 
Västsvenska paketet. Delar av satsningen är redan genomförda medan några fortfarande befinner sig i 
planeringsstadiet. Den västsvenska SOM-undersökningen har sedan 2006 undersökt Västra 
Götalänningars attityder till planerade och föreslagna infrastruktursatsningar. Förslag som finansieras 
genom specifika avgifter, trängselavgifter och vägtullar har visat sig mindre populära än generella 
förslag på effektiviseringar och utbyggnader av transportnätet där finansiering inte är kopplad till 
förslaget. Detta är en trend som håller i sig även 2014 (se tidigare visionsrapporter).  

Infrastrukturen i Västra Götaland har under de senaste åren varit ett hett debatterat ämne. Västsvenska 
paketet, trängselskatt och tågunderhåll är frågor som engagerar regionens invånare. Under hösten 
2014, i samband med de nationella, regionala och kommunala valen hölls en folkomröstning i frågan 
om trängselskattens fortsatta varande i Göteborgs kommun. 57 procent röstade nej, 43 procent röstade 
ja och valdeltagandet var 73 procent. Folkomröstningen var rådgivande och det slutgiltiga beslutet om 
trängselskatt tas i riksdagen där det finns en stabil majoritet för trängselskattens fortsatta varande. 

I inledningskapitlet framkom invånarnas generella åsikter om hur de anser att Västra 
Götalandsregionen sköter sin uppgift. Fler är positiva än negativa till hur regionen sköter 
kollektivtrafiken och hållbarhet och miljö medan planeringen av vägar och järnvägar visar på en högre 
andel negativa. Tabell 23 visar hur människor i olika grupper ser på hur de olika uppgifterna sköts. 
Arbetet med miljö och hållbar utveckling är den av de tre infrastrukturella frågorna som får bäst betyg 
av regionens invånare. Ett flertal handlingsprogram för att uppnå målen gällande hållbar utveckling 
och miljö i Vision Västra Götaland har författas med fokus på att stimulera en omställning till en 
ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar utveckling. I maj 2014 sjösattes VG2020 strategin där 
hållbar utveckling och miljö har en övergripande roll i arbetet för en attraktiv, ansvarsfull och 
internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion. Kvinnor bedömer hur regionen sköter sin uppgift 
gällande miljö och hållbar utveckling mer positivt än män och yngre är betydligt mer positiva till det 
samma än de äldre. Utbildningsvariabeln ger ett tudelat utslag där de med låg och medellåg utbildning 
är mer skeptiska än genomsnittet och de med medelhög och hög utbildning värderar regionens arbete 
med miljö och hållbar utveckling mer positivt.  

Åsikterna om hur kollektivtrafiken sköts skiljer sig mellan invånarna i Västra Götaland. Kvinnor är 
något mer positiva än män till hur kollektivtrafiken sköts men störst utslag ger den demografikska 
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variabeln. Regionens äldsta befolkning bedömer regionens uppgift att sköta kollektivtrafiken 32 
enheter mer positivt än de yngsta svarspersonerna. Svarspersoner med låg utbildning sticker ut som 
enskilt mest positiva till hur regionen sköter sitt arbete med kollektivtrafiken jämfört med 
svarspersoner med högre utbildningsnivåer.   

Tabell 23 Uppfattning om hur Västra Götalandsregionen sköter sin uppgift, Västra 
Götaland 2014, i olika grupper (balansmått) 

 Hållbar utveckling och miljö Kollektivtrafik Planering av vägar och järnvägar 
Samtliga +5 +2 -25 
Kön    

Kvinna +7 +4 -19 

Man +2 +2 -29 

Ålder    

16–29 år +14 -12 -7 

30–49 år +7 -6 -31 

50–64 år +1 +1 -30 

65–85 år +2 +20 -20 

Utbildning    

Låg -1 +18 -21 

Medellåg +2 -1 -22 

Medelhög +8 -5 -27 

Hög +8 -2 -29 

Subjektiv klass    

 Arbetarhem +4 +6 -18 

Jordbrukarhem +15 +10 ±0 

Tjänstemannahem +3 -1 -28 

Högre tjänstemannahem +7 -10 -41 

Företagarhem +1 ±0 -34 

Delregion    

Göteborgsregionen +3 -5 -27 

Sjuhärad +7 +15 -14 

Skaraborg +5 +6 -36 

Fyrbodal +3 +11 -15 

Kommentar: Frågan lyder; Allmänt sett, hur tycker du att Västra Götalandsregionen sköter sin uppgift när det gäller:’? Procentbasen 
utgörs av de som besvarat respektive delfråga  Balansmåttet visar andelen som tycker att förslaget är bra minus andelen som tycker 
förslaget är dåligt. Balansmåttet kan variera mellan +100 (alla tycker att förslaget är bra) och -100 (alla tycker att förslaget är dåligt). 
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2014. 

Regionens planering av vägar och järnvägar får lågt betyg av regionens invånare. Tabell 24 visar den 
allmänna opinionen kring fyra beslutade infrastrukturåtgärder och tre föreslagna. Män är mer negativa 
än kvinnor och allra mest negativa är högre tjänstemän och Sjuhäradsbor. Minst negativa är 
svarspersoner från jordbrukarhem. Samtidigt som planeringen av vägar och järnvägar blir kritiserad så 
är Västra Götalänningarna till stor del nöjda med pågående och föreslagna intrastrukturprojekt. 
Trängselskatten i Göteborg är vad som möter mest motstånd följt av Västlänken. Trängselskatten är 
mer kritiserad än hyllad medan Västlänken når en svag övervikt av positiva röster. Den föreslagna 
utbyggnaden av E20 till motorväg, en snabbjärnväg mellan Oslo till Köpenhamn via Göteborg och en 
allmän utbyggnad av kollektivtrafiken har högt stöd bland invånarna. De allra flesta svarspersoner har 
en åsikt i frågan gällande utbyggnad av kollektivtrafiken och trängselskatten i Göteborg medan mellan 
en tredjedel och två femtedelar av svarspersonerna uppger att de inte har någon åsikt i frågan om 
Västlänken, Marieholmstunneln och dubbelspår för tåg mellan Borås och Göteborg. Några av 
förslagen kan tyckas mest relevanta för boende i storstadsregionen Göteborg och vid en analys av 
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svaren på delregionnivå är det tydligt att Göteborgarna i högre grad har en åsikt i frågorna gällande 
trängselskatt, Marieholmstunneln och Västlänken än invånare i övriga delregioner i Västra Götaland. 

Tabell 24 Uppfattning om aktuella infrastrukturprojekt, Västra Götaland 2014 (procent och 
balansmått) 

Bra förslag 
Varken bra 
eller dåligt 

Dåligt 
förslag 

Ingen 
uppfattning 

Summa 
procent 

Antal 
svarande Balansmått 

29 9 26 36 100 2 606 +3

44 9 4 43 100 2 684 +40

49 10 4 37 100 2 722 +45

30 13 39 18 100 2 737 -9

63 10 5 22 100 2 733 +58

64 10 4 22 100 2 728 +60

Västlänken (tågtunnel under Göteborg) 

Marieholmstunneln (ny älvtunnel) 

Dubbelspår för tåg mellan Göteborg och 
Borås 

Trängselskatt i Göteborg 

Bygga ut hela E20 mellan Göteborg och 
Örebro till motorväg 

Bygga snabbjärnväg mellan Oslo 
Köpenhamn via Göteborg 

Bygga ut kollektivtrafiken 74 11 2 13 100 2 728 +72

Kommentar: Frågan lyder; Vilken är din åsikt om följande förslag gällande trafiken? Procentbasen utgörs av de som besvarat 
respektive delfråga  Bra förslag består av alternativen Ganska bra förslag och Mycket bra förslag. Dåligt förslag består av alternativen 
Ganska dåligt förslag och Mycket dåligt förslag. Balansmåttet visar andelen som tycker att förslaget är bra minus andelen som tycker 
förslaget är dåligt. Balansmåttet kan variera mellan +100 (alla tycker att förslaget är bra) och -100 (alla tycker att förslaget är dåligt). 
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2014. 

Som tidigare nämnts tenderar svarspersonerna vara mer positiva till infrastruktursatsningar som inte 
presenteras tillsammans med dess tilltänkta finansiering i form av extra avgifter. Mest positiva ställer 
sig invånarna till det allmänna förslaget att bygga ut kollektivtrafiken där 74 procent har svarat att en 
utbyggnad av kollektivtrafiken är ett bra förslag. Frågans generella utformning och avsaknaden av 
koppling till finansiering gör påståendet lätt att hålla med om.  

En fördjupad analys av åsikterna i olika grupper i samhället (se tabell 25) visar att män i allmänhet är 
mer positiva till aktuella infrastrukturprojekt än kvinnor med undantag för utbyggnad av 
kollektivtrafiken. Utbildning och ålder visar inte på några konsekvent linjära samband utan verkar i 
högre grad skilja sig mellan de olika infrastruktursatsningarna. Svarspersoner från tjänstemannahem, 
de med hög utbildning, de allra yngsta samt de som nyttjar kollektivtrafik minst en gång i veckan är 
alla övervägande positiva till trängselskatten i Göteborg. De mest kritiska till trängselskatten återfinns 
i gruppen med låg utbildning och i den äldsta gruppen respondenter.   

En redovisning av åsikterna om infrastrukturprojekt på regionnivå uppdelat efter faktisk utnyttjande av 
transportmedel visar på förväntade mönster. En polarisering av invånarnas röster kan utläsas: är 
regionens invånare positiva till ett projekt är de mer positiva i delregionen det främst berör, och är 
invånarna negativa så är invånarna mer negativa i delregionen det främst berör. Motsatsen gäller 
västlänken och trängselskatten, förslag som båda möter störst skepsis i Göteborgsregionen.  

Användare av kollektivtrafik är genomgående mer positiva till infrastrukturprojekt som betyder en 
utveckling av kollektivtrafik och tågtrafik. De som kör bil minst en gång i veckan, 77 procent av 
samtliga svarande, skiljer sig nämnvärt från samtliga svarande i frågorna som berör trängselskatt och 
utbyggnad av E20 till motorväg. Gruppen bilister ställer sig mer negativt till trängselskatt i Göteborg 
och utbyggnad av kollektivtrafiken och mer positivt till utbyggnaden av E20 till motorväg. 
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Tabell 25 Uppfattning om aktuella infrastrukturprojekt i olika grupper, Västra Götaland 2014 
(balansmått) 

Bygga ut 
kollektiv-
trafiken 

Bygga 
snabbjärnväg 
mellan Oslo 

och 
Köpenhamn 
via Göteborg 

Bygga ut 
hela E20 till 
motorväg 

Bygga 
dubbelspår 

för tåg 
mellan 

Göteborg 
och Borås 

Marieholms-
tunneln (ny 
älvtunnel) 

Västlänken 
(tågtunnel 

under 
Göteborg) 

Trängsel-
skatt i 

Göteborg 
Minsta 

antal svar 

Samtliga +72 +60 +58 +45 +40 +3 -9 2 564 

Kön 

Kvinna +73 +55 +53 +41 +30 +2 -9 1 317 

Man +69 +65 +67 +52 +49 +6 -6 1 240 

Ålder 

16–29 år +73 +64 +39 +45 +27 +14 +7 358 

30–49 år +75 +65 +60 +50 +43 +13 -6 757 

50–64 år +71 +62 +64 +48 +43 +3 -6 705 

65–85 år +67 +51 +67 +42 +39 -9 -19 743 

Utbildning 

Låg +63 +41 +64 +36 +28 +1 -22 407 

Medellåg +68 +55 +55 +40 +37 +8 -17 787 

Medelhög +70 +60 +55 +47 +38 -6 -11 566 

Hög +81 +75 +63 +58 +50 +7 +14 751 

Subjektiv klass 

 Arbetarhem +66 +53 +57 +40 +29 +6 -16 921 

Jordbrukarhem +40 +29 +42 +27 +25 +6 -11 76 

Tjänstemannahem +80 +67 +61 +52 +47 +3 +2 981 

Högre 
tjänstemannahem +76 +74 +71 +58 +49 -8 -10 245 

Företagarhem +60 +58 +61 +45 +47 -2 -18 182 

Delregion 

Göteborgsregionen +75 +67 +57 +52 +52 -11 -10 1484 

Sjuhärad +67 +50 +52 +64 +29 +28 -2 325 

Skaraborg +63 +39 +79 +26 +19 +14 -3 420 

Fyrbodal +69 +67 +53 +35 +33 +23 -9 452 

Resvanor 

Åkt kollektivtrafik 
minst en gång i 
veckan 

+85 +67 +50 +53 +42 +1 +5 833 

Kört bil minst en gång 
i veckan +71 +60 +65 +47 +43 +3 -14 1 968 

Kommentar: Frågan lyder: Vilken är din åsikt om följande förslag gällande trafiken? Procentbasen utgörs av de som besvarat 
respektive delfråga  Balansmåttet visar andelen som tycker att förslaget är bra minus andelen som tycker förslaget är dåligt. 
Balansmåttet kan variera mellan +100 (alla tycker att förslaget är bra) och -100 (alla tycker att förslaget är dåligt). 
Frågan om resvanor lyder; Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande? Åkt kollektivtrafik. Kört bil.. Minst en gång i 
veckan består av alternativen flera gånger i veckan samt någon gång i veckan. Övriga alternativ är: Någon gång i månaden, någon 
gång i kvartalet, någon gång i halvåret, någon gång de senaste 12 månaderna, ingen gång.  
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2014. 
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Trots en fortsatt skepsis så visar mätningar över tid att motståndet mot trängselskatten är lägre år 2014 
än det tidigare varit (se tabell 26). Västlänken möts dock numera med större skepsis än tidigare år 
vilket sannolikt speglar en intensifierad debatt där bland annat skenande kostnader, Göteborgs 
geotekniska olämplighet samt ökad sårbarhet kritiseras, argument som möts och besvarats av bland 
annat Trafikverket. 

Tabell 26 Uppfattning om aktuella infrastrukturprojekt, Västra Götaland 2006–2014 
(balansmått) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Bygga ut E20 till motorväg +70 +69 +59 +59 +61 +63 +70 +65 +60

Bygga ut kollektivtrafiken i Västsverige - +81 +82 +72 +71 +72 +74 +73 +72

Bygga tågtunnel under centrala 
Göteborg (Västlänken) +30 +31 - +33 +27 +34 +21 +20 +2

Finansiera utbyggnaden av motorväg 
genom vägavgifter - - -14 -10 -28 -18 -16 -7 -

Införa trängselavgift (biltull) i Göteborg -34 -38 -21 -10 -30 -29 -35 -14 -9

Minsta antal svar 2 989 2 977 2 897 2 995 2 913 2 855 2 856 2 730 2 728 

Kommentar: Frågan lyder: Vilken är din åsikt om följande förslag gällande trafiken? Procentbasen utgörs av de som besvarat 
respektive delfråga.  Balansmåttet visar andelen som tycker att förslaget är bra minus andelen som tycker förslaget är dåligt. 
Balansmåttet kan variera mellan +100 (alla tycker att förslaget är bra) och -100 (alla tycker att förslaget är dåligt). 2008 löd frågan Vilken 
är din åsikt om följande förslag? 2006–2007 fanns inte alternativet ingen uppfattning med. 2008-2011 löd delfrågan om vägavgifter och 
motorväg Finansiera utbyggnaden av motorväg i hela Bohuslän genom vägavgifter.(-)= frågan ej ställd. 
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2006–2014. 

Pendling och bedömning av kollektivtrafiken  
Utbyggnaden av transportnätet i Västra Götaland förväntas föra regionens invånare närmare varandra 
genom effektiviserad pendling och kortare restider. Att minska pendlingstiden mellan hem och arbete 
är en viktig faktor i att vidga arbetsmarknaden utöver det närmaste geografiska området.  Tabell 27 
redogör för hur lång tid det, enligt respondenternas bedömning, tar att pendla en distans i kilometer 
beroende på vilket färdmedel en använder i Västra Götaland. Kollektivpendlingen tar minst dubbelt så 
lång tid jämfört med bilpendlingen på distanser upp till 10 kilometer, en skillnad i tid som minskar 
succesivt ju längre distanser som avverkas. 

Tabell 27 Snitt tid pendling, samtliga och i olika grupper, 2014 (minuter) 

0-2km 3-5km 6-10km 11-30km 31-60km 61-100km 100+km 

Samtliga 9 min 13 min 19 min 25 min 41 min 65 min 73 min 

Kollektiv-
pendlare 16 18 31 38 55 78 79 

Bilpendlare 7 8 13 22 36 59 69 

Gång-/cykel 
pendlare 9 17 24 36 56 56 90 

Övriga 11 18 22 35 51 67 79 

Antal 212 270 279 424 197 81 39 

Kommentar: Tabellen är en sammanställning av tre frågor där respondenterna anger hur långt de har i kilometer till arbete/studier hur 
lång tid det tar samt vilket färdmedel de använder.  
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2014.  

Lång restid till arbete presenteras ofta som något negativ för pendlaren. I en mer detaljerad analys av 
pendlingsavståndens inverkan på den allmänna livstillfredsställelsen har en svagt negativ inverkan på 
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nöjdheten med livet, en effekt som dock försvinner när andra aspekter tas i beaktan. Tabell 27 ger även 
en indikation på hur långt Västra Götalänningar har tillarbete eller studier och slutsatsen kan dras att 
79 procent av Västra Götalänningarna har i snitt kortare än 25 minuters restid. 

I tabellen nedan redovisas uppfattningar om service och användning av kollektivtrafiken i Västra 
Götaland. 41 procent håller helt eller delvis med om att de använder sig av kollektivtrafiken av 
miljömässiga skäl. 48 procent anser att kollektivtrafiken helt eller delvis inte är ett rimligt alternativ 
för transport i vardagen. Samtidigt har samma påstående flest svarspersoner i kategorin som uppger att 
påståendet är helt felaktigt. Fler än hälften av svarspersonerna uppger att det är helt eller delvis riktigt 
att de alltid kommer i tid när de använder kollektivtrafiken.  

Tabell 28 Uppfattning om kollektivtrafiken, Västra Götaland 2014 (procent) 
Helt 

riktigt 
Delvis 
riktigt 

Delvis 
felaktigt 

Helt 
felaktigt 

Ingen 
uppfattning 

Summa 
procent 

Antal 
svarande Balansmått 

Jag kommer alltid i tid när jag 
använder kollektivtrafiken 15 36 15 6 28 100 2 796 +30

Det är krångligt att betala för min resa 29 27 11 13 20 100 2 784 +32

Jag blir väl bemött av 
kollektivtrafikens personal 24 36 12 3 25 100 2 779 +45

Kollektivtrafik är inte ett rimligt 
alternativ för mig i min vardag 32 16 10 25 17 100 2 778 +13

Jag väljer kollektivtrafiken för att det 
är ett miljövänligt färdmedel 15 26 10 20 29 100 2 785 +11

Kommentar: Frågan lyder: Vilken är din bedömning av följande när det gäller kollektivtrafiken i Västra Götaland ? Samtliga 
svarsalternativ är redovisade. Balansmåttet visar andelen som tycker att påståendet är riktigt  minus andelen som tycker påståendet är 
felaktigt. Balansmåttet kan variera mellan +100 (alla tycker att påståendet är riktigt) och -100 (alla tycker att påståendet är felaktigt). 
Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive delfråga 
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2014. 

I tabell 29 inkluderas endast de svarspersoner som uppger att de använt sig av kollektivtrafik minst en 
gång i veckan under de senaste 12 månaderna och resultaten är föga förvånande. Brukarna av 
kollektivtrafik anser i lägre grad att det är krångligt att betala för sin resa samt håller i lägre grad med 
om påståendet att användandet av kollektivtrafik inte är ett alternativ i den egna vardagen. 

Tabell 29 Uppfattning om kollektivtrafiken bland brukare av kollektivtrafik minst en gång i 
veckan, Västra Götaland 2014 (procent) 

Helt 
riktigt 

Delvis 
riktigt 

Delvis 
felaktigt 

Helt 
felaktigt 

Ingen 
uppfattning 

Summa 
procent 

Antal 
svarande Balansmått 

Jag kommer alltid i tid när jag använder 
kollektivtrafiken 22 51 19 6 2 100 899 +48

Det är krångligt att betala för min resa 24 31 20 22 3 100 894 +13

Jag blir väl bemött av kollektivtrafikens 
personal 32 43 14 4 7 100 897 +57

Kollektivtrafik är inte ett rimligt alternativ 
för mig i min vardag 9 12 15 59 5 100 894 -53

Jag väljer kollektivtrafiken för att det är 
ett miljövänligt färdmedel 

30 39 12 13 6 100 900 +44

Kommentar: Frågan lyder: Vilken är din bedömning av följande när det gäller kollektivtrafiken i Västra Götaland ? Samtliga 
svarsalternativ är redovisade. Balansmåttet visar andelen som tycker att påståendet är riktigt  minus andelen som tycker påståendet är 
felaktigt. Balansmåttet kan variera mellan +100 (alla tycker att påståendet är riktigt) och -100 (alla tycker att påståendet är felaktigt). 
Procentbasen utgörs av de som angett att de användet kollektivtrafik minst 1 gång i veckan under de senaste 12 månaderna och svarat 
på respektive delfråga. 
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2014. 
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Framför allt är det andelen utan åsikt som förändras när de två tabellerna jämförs vilket förändrar 
utfallet av balansmåtten. 69 procent av dem som använder kollektivtrafik regelbundet uppger att det är 
helt eller delvis på grund av att det är ett miljövänligt färdmedel. Personalens bemötande får däremot 
högt betyg av både de regelbundna brukarna och samtliga svarande då 75 respektive 60 procent uppger 
att de helt eller delvis blir väl bemötta av kollektivtrafikens personal.  

Uppfattningen om olika aspekter av kollektivtrafiken skiljer sig mellan olika grupper i samhället. I 
tabell 30 redovisas dessa skillnader. Balansmåtten avser samtliga som svarat på respektive fråga samt 
slutligen de som åker kollektivtrafik minst en gång i veckan samt de som kört bil minst en gång i 
veckan. Kvinnor är genomgående mer positiva till olika aspekter av kollektivtrafiken än män.  

Tabell 30 Uppfattning om kollektivtrafiken, Västra Götaland 2014 (balansmått) 

Jag kommer alltid i 
tid när jag använder 

kollektivtrafiken 

Det är krångligt 
att betala för min 

resa 

Jag blir väl 
bemött av 

kollektivtrafikens 
personal 

Kollektivtrafik är 
inte ett rimligt 

alternativ för mig i 
min vardag 

Jag väljer 
kollektivtrafiken 
för att det är ett 

miljövänligt 
färdmedel 

Minsta 
antal 

svarande 

Samtliga +30 +32 +45 +13 +11 2 658 
Kön 
Kvinna +33 +31 +48 +7 +21 1 363 

Man +27 +30 +42 +18 +2 1 279 
Ålder 
16–29 år +20 +12 +28 -38 +18 371 

30–49 år +27 +37 +41 +18 +5 772 

50–64 år +28 +40 +48 +30 +8 727 

65–85 år +41 +27 +52 +14 +17 781 
Utbildning 
Låg +27 +27 +34 +23 +10 440 

Medellåg +25 +28 +38 +18 +1 802 

Medelhög +29 +27 +45 +5 +9 576 

Hög +39 +37 +56 +3 +22 769 
Subjektiv klass 
 Arbetarhem +23 +26 +37 +14 +8 968 

Jordbrukarhem +13 +14 +32 +42 +3 79 

Tjänstemannahem +37 +35 +52 +6 +21 1 005 

Högre tjänstemannahem +34 +42 +55 +18 +4 251 

Företagarhem +22 +33 +35 +19 -11 184 

Delregion 

Göteborgsregionen +32 +36 +48 -3 +16 1534 

Sjuhärad +26 +23 +34 +29 +8 331 

Skaraborg +18 +21 +47 +35 ±0 433 

Fyrbodal +31 +29 +41 +32 +7 470 

Resvanor 
Åkt kollektivtrafik minst en 
gång i veckan +48 +13 +57 -53 +44 897 

Kört bil minst en gång i 
veckan +26 +36 +42 +28 +3 1 997 

Kommentar: Frågan lyder: Allmänt sett, vilken är din uppfattning om kollektivtrafiken i Västra Götaland i följande avseenden? 
Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive delfråga  Balansmåttet visar andelen som tycker att förslaget är bra minus andelen 
som tycker förslaget är dåligt. Balansmåttet kan variera mellan +100 (alla tycker att förslaget är bra) och -100 (alla tycker att förslaget är 
dåligt).Procentbasen utgörs av andelen svarande på respektive fråga. Frågan om resvanor lyder; Hur ofta har du under de senaste 12 
månaderna gjort följande? Åkt kollektivtrafik. Kört bil.. Minst en gång i veckan består av alternativen flera gånger i veckan samt någon 
gång i veckan. Övriga alternativ är: Någon gång i månaden, någon gång i kvartalet, någon gång i halvåret, någon gång de senaste 12 
månaderna, ingen gång.  
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2014. 
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Störst skillnad mellan kvinnor och män finnes när frågan om anledningen till användandet av 
kollektivtrafik analyseras. Andelen av kvinnorna som väljer kollektivt resande för att det är ett 
miljövänligt färdmedel är mycket högre än andelen bland män och en högre andel män än kvinnor 
anser inte att kollektivtrafiken är ett rimligt alternativ i vardagen.  

Just rimligheten i att använda kollektivtrafiken i vardagen är det påstående som visar på mest spridda 
resultat. Förutom skillnaderna mellan kvinnor och män håller inte de yngsta svarspersonerna alls med 
om att det inte är rimligt att använda kollektivtrafik i vardagen. Även de med medelhög eller hög 
utbildning, svarspersoner från tjänstemannahem, boende i Göteborgsregionen och logiskt nog de som 
uppger att de åker kollektivt minst en gång i veckan motsäger sig påståendet i högre grad. Att komma i 
tid vid användning av kollektivtrafik uppges vara mer sannolikt om en bor i Göteborgsregionen eller i 
Fyrbodal än i Skaraborg och Sjuhärad. Krångligast att betala för resan anses det vara i 
Göteborgsregionen, troligen på grund av flera betalzoner. Personalens bemötande upplevs positivt av 
fler i Göteborgsregionen och i Skaraborg än i de andra två delregionerna och miljön är en anledning 
till att använda kollektivtrafiken störst utsträckning i Göteborgsregionen och minst i Skaraborg.  

Den digitala infrastrukturen 
Infrastruktur är ett brett begrepp som bland annat även inkluderar regionens elnät, bredband och 
telefoni. Vision Västra Götaland (2005) nämner digital infrastruktur i form av höghastighets-bredband 
och bredbandskapacitet som en viktig faktor i regionens fortsatta utveckling.  Personlig utveckling, 
delaktighet och service presenteras som aspekter av den digitala infrastrukturen som skall bidra till att 
främja regionens konkurrenskraft. Användningen av internet har mätts i de västsvenska SOM-
undersökningarna sedan 1998 och andelen som använt internet åtminstone varje vecka har ökat stadigt 
och är nu uppe på mycket höga nivåer. 2014 angav 84 procent av invånarna i Västra Götaland att de 
använt internet minst en gång i veckan (se tabell 31). Det finns en tydlig skillnad mellan 
internetanvändningen mellan boende i storstadsregionen jämfört med resterande delregioner i Västra 
Götaland. 87 procent av de boende i Göteborgsregionen uppger att de använder internet minst varje 
veckan medan 81 procent uppger samma frekventa användning i Sjukhärad, Skaraborg och Fyrbodal. 
Boende i Göteborgsregionen besöker Västra Götalandsregionens hemsida mer flitigt än boende i 
övriga delregioner medan hemkommunens hemsida besöks mest frekvent av boende i kommuner som 
ingår i Sjuhäradregionen.  

Tabell 31 Internetanvändandning och besök på regionens respektive hemkommunens 
hemsida, Västra Götaland 1998 och 2014 (procent av samtliga)  

Använder internet 
åtminstone varje 

vecka 

Besökt Västra 
Götalandregionens 
hemsida åtminstone 

någon gång under året 

Besökt 
hemkommunens 

hemsida åtminstone 
någon gång under 

året Antal svar 

Samtliga svarande 
1998 34 2 17 3 342 
2014 84 37 63 2 770 
Delregioner 2014 
Göteborgsregionen 87 38 63 1 598 
Sjuhärad 81 35 65 352 
Skaraborg 81 33 64 458 
Fyrbodal 81 30 62 489 

Kommentar: Frågan lyder: Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna: använt internet?/varit inne på någon av följande hemsidor 
på internet?  Procentbasen i respektive kolumn utgörs av samtliga som deltagit i undersökningen. 
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 1998 och 2014. 

En del av digitaliseringsprocessen i Västra Götaland har handlat om att nå ut med information till 
regionens invånare genom regionens hemsida. Även på kommunnivån har satsningar gjorts på att 
digitalisera informationsspridningen till dess invånare. Figur 5 visar på hur internetanvändandet och 
besök på regionens respektive kommunens hemsida har utvecklats från 1998 till idag. Andelen som 
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uppgett att de tagit del av information från regionens och kommunens hemsidor någon gång under de 
senaste 12 månaderna har liksom det allmänna internetanvändandet ökat sedan mätningarnas början. 
1998 svarade endast 2 procent att de besökt Västra Götalandsregionens hemsida någon gång under året 
och 2014 uppgav 37 procent att de gjort det samma. Ökningen är lika kraftig när det gäller besök på 
hemkommunens hemsida där 17 procent svarade att de besökt hemkommunens hemsida 1998 och 63 
procent 2014.  

Vid en närmare analys av internetanvändandet och besök på regionens och kommunernas hemsidor 
noteras en tydlig generationsskillnad. 94 procent av svarspersonerna mellan 16 och 29 år uppger att de 
använder internet minst en gång i veckan medan samma siffra för svarspersoner i pensionsåldern är 65 
procent. 

Figur 5 Internetanvändning och besök på den egna kommunens respektive Västra 
Götalandsregionens hemsidor, Västra Götaland 1998–2014 (procent) 

Kommentar: Frågan lyder: Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna: använt internet?/varit inne på någon av följande hemsidor 
på internet? Procentandelarna för hemkommunens och VG-regionens sajter visar andelen som besökt sajterna någon gång  under de 
senaste 12 månaderna. Procentbasen för internetanvändning  utgörs av de som besvarat undersökningen medan procentbasen för 
besök på hemkummunens och VG-regionens sajter utgörs av dem som besvarat respektive fråga. 
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 1998–2014. 

Utbildningsnivå spelar också in i användningen av internet då 55 procent av dem med lägst utbildning 
använt internet minst en gång i veckan under det senaste året och samma siffra för svarande med minst 
medellåg utbildning samtliga överstiger 90 procent.  En hög grad av digitalisering anses vara positivt 
för samhället. SOM-institutets undersökningar visar att de äldsta och de med lägst utbildningsnivå 
riskerar att bli exkluderande från det allt mer digitaliserade informationsflödet.  
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Sammanfattning 
• Infrastrukturprojekt finansierade av vägavgift och biltullar är mindre populära än generella

förslag på infrastrukturprojekt.
• Egenintresset slår igenom då föreslagna projekt intresserar främst dem som bor i delregionen

det berör.
• Högutbildade är mer positiva än lågutbildade till nästan alla infrastrukturprojekt.
• Frekventa kollektivtrafikanter är mer positiva till utökad kollektivtrafik, bilister vill oftare

bygga ut motorväg och är mer negativa till trängselskatt.
• Boende i Skaraborg är minst nöjda med tillgången på kollektivtrafik.
• Byggnaden av Västlänken möter större motstånd nu än tidigare år.
• 84 procent använder internet varje vecka. Användningen är mer utbrett i Göteborgsregionen

och Sjuhärad än i Skaraborg och Fyrbodal.
• 63 procent har besökt hemkommunens egen sajt under det senaste året, 37 procent har besökt

Västra Götalandregionens sajt.
• Äldre och lågutbildade använder internet mycket mindre frekvent än andra delar av

befolkningen. Liknande tendenser finns när det gäller besök på kommunens och regionens
hemsidor.
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Kultur och fritid 
Ett av Vision Västra Götalands fem fokusområden är att regionen skall vara ledande inom 
kultur. Kultur är ett begrepp som rymmer många konstnärliga uttrycksformer liksom natur- 
och kulturarv och kulturhistoria. I följande kapitel redovisas först invånarnas i Västra Götaland 
kulturvanor. Sedan introduceras föreningsengagemang som en del av en bredare definition av 
kultur och kapitlet belyser ett engagemang och ett interagerande med omvärlden som, liksom 
kulturkonsumtion kopplas till en högre självuppskattad livskvalité och bidragande till 
medborgarnas personliga utveckling.  

Vad som inkluderas i definitinonen kulturkonsumtion är föränderligt och i SOM-undersökningarna i 
första hand begränsat till de mer klassiska formerna så som museibesök och scenkonst.  Effekterna av 
kulturkonsumtion på hälsan och välbefinnandet mäts till stor del i mjuka och subjektiva värden som är 
svåra att fastställa. Trots detta finns det en allmän acceptans att ett rikt kulturliv har en positiv 
inverkan på livstillfredställen (Weibull, Oscarsson Bergström 2012). En aktiv kulturkonsument är 
nöjdare med livet men vid en närmare analys så äts de positiva effekterna av att vara en aktiv 
kulturbrukare upp av andra faktorer som tillexempel den självuppskattade hälsan eller hur väl en klarar 
sig på sin inkomst.   

SOM-institutets västsvenska undersökningar har mätt kulturvanor sedan regionens bildande 1998. 
Tabell 32 redogör för hur stor andel av invånarna i Västra Götaland som uppger att de utövat någon av 
de redovisade kulturformerna eller gått på något av de nämnda kulturarrangemangen minst någon gång 
i månaden och minst någon gång i kvartalet under det senaste året.  Biobesök och sång i kör toppar 
liksom tidigare år listan på mest utövade kulturella aktiviteter 2014. 12-13 procent uppger att de gått 
på bio eller sjungit i kör någon gång i månaden under det senaste året. Biobesöken har inte visat någon 
nämnvärd dipp efter hemmabions och streamingtjänsternas intåg på marknaden.  

Tabell 32 Kulturvanor minst en gång i månaden samt minst fyra gånger per år i Västra 
Götaland, 1998–2014 (procent) 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

A
ntal 

svar 
2014 

Minst en gång i månaden 
Gått på bio 11 13 13 14 14 14 12 11 11 9 13 10 11 9 11 13 12 2 700 
Sjungit i kör eller spelat 
musikinstrument 27 25 25 27 25 24 25 25 24 26 12** 12 12 11 10 12 13 2 696 

Tecknat, målat, skrivit poesi - - - - - - - - - 13 11 9 10 9 10 11 - - 

Gått på museum - - - - 4 4 5 5 4 - 3 6 6 7 7 7 5 2 697 

Gått på teater 3 3 3 3 3 2 2 3 3 - 3 2 3 2 2 3 3 2 701 

Gått på pop/rockkonsert - 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 701 

Gått på opera/musikal/balett - - - - 2 2 2 2 2 - 1 1 1 1 1 2 1 2 701 

Gått på klassisk konsert - - - - 3 3 3 3 2* - 2 1 1 2 1 1 2 2 698 

Minst en gång per kvartal 

Gått på museum - - - 14 14 14 14 13 - 12 16 17 18 18 19 16 2 697 

Gått på teater 9 11 11 11 11 9 10 9 10 - 12 10 11 8 7 11 12 2 701 

Gått på pop/rockkonsert - 6 5 6 6 7 6 8 8 8 7 8 5 6 6 7 8 2 701 

Gått på opera/musikal/balett - - - - 6 6 5 5 6 - 6 5 4 5 4 6 4 2 701 

Gått på klassisk konsert - - - - 9 9 9 10 5* - 4 3 3 3 3 3 4 2 698 

Kommentar: Frågan lyder: Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande? Tabellen visar med undantag för de fem 
nedersta raderna andelen som svarat att de gör de olika aktiviteterna någon gång i månaden, någon gång i veckan eller flera gånger i 
veckan. * Gått på klassisk konsert hette innan 2006 endast ’Gått på konsert. **2008 ändrades frågan från Sjungit eller spelat 
musikintrument. (-) =frågan ej ställd. Procentbasen utgörs av dem som besvarat frågan.   
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 1998–2014. 
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När kulturvanorna mäts per kvartal visar resultaten att 16 procent av svarspersonerna besökt ett 
museum och 12 procent gått på teater en gång per kvartal under det senaste året. Västra Götalands 
invånares kulturvanor har varit stabila sedan slutet av 2000-talet. När resultaten beaktas och 
kulturvanor används som den generella termen för att mäta kulturell aktivitet bör noteras att de vanor 
som mäts i många fall har finkulturella konnationer. De mätningar av kulturvanor som görs i de 
västsvenska SOM-undersökningarna lämnar bland annat idrottssupportrar utanför statistiken.  

Utbildningsnivå påverkar kulturvanorna 
När kulturvanor bryts upp i olika grupper finns skillnader som kan kopplas till klassiska 
förklaringsfaktorer så som klass, ålder och utbildning. Tabell 33 visar på stora skillnader i 
kulturkonsumtion mellan olika grupper i samhället. Kvinnor och män skiljer sig när det gäller 
biobesök då 9 procent fler kvinnor än män anger att de gått på bio minst någon gång i kvartalet under 
de senaste 12 månaderna. Även teater lockar fler kvinnor än män. I övrigt är skillnaderna små i 
kulturkonsumtionen mellan könen.  

Åldersskillnaderna som framträder följer förväntade mönster där yngre är mer frekventa besökare på 
evenemang så som bio och rock- och pop-konserter medan äldre mer frekvent besöker 
teaterföreställningar, operan och konserter med klassisk musik. När det gäller besök på museer är det 
istället dem mellan 50 och 64 år som sticker ut, och då som jämförelsevis mindre frekventa besökare. 

Utbildningsnivå visar sig vara den bästa indikatorn på hur frekvent invånarna i Västra Götaland 
besöker kulturevenemang. Samtliga besöksmål visar en tydlig linjär trend där de med låg utbildning 
besöker undersökta evenemang i betydligt lägre utsträckning än de med hög utbildning. Svarspersoner 
med låg utbildningsnivå sammanfaller i stor utsträckning med de äldsta invånarna. När kulturvanor 
granskas visar det sig att utbildnings variabeln även har genomslag i musei- och teaterbesök där äldre 
är de mest frekventa besökarna. Effekten av utbildning på kulturkonsumtion kan därför inte 
fullständigt förklaras av en äldre befolkning.  De med hög utbildning skiljer ut sig som dem med mest 
frekventa kulturvanor. Vision Västra Götaland (2005) har tydliga jämställdhetsmål inom alla delar av 
sin verksamhet och just inom de studerade kulturvanorna finns tydliga tecken på ojämlikhet.  

Jordbrukare är den grupp som minst frekvent besöker något av de undersökta kulturevenemangen 
medan 63 procent av respondenterna från högre tjänstemannahem uppger att de besökt desamma. 
Svarspersoner fån arbetarhem är även de i lägre grad representerade som kulturbesökare, även här 
indikerar resultaten det att det finns en klassaspekt på Västra Götalänningarnas kulturvanor. Invånare i 
storstadsregionen Göteborg är mer frekventa besökare av kulturarrangemang än invånarna i övriga 
delregioner, något som kan förklaras av det större utbudet av kultur i Göteborgsregionen. 
Göteborgsoperan, Göteborgs konserthus och Stadsteatern är några exempel på stora aktörer inom 
scenkonst.  

Svarspersoner som är nöjda med livet visar sig mer frekvent besöka kulturella evenemang. 
Kausaliteten mellan livstillfredställelse och hög respektive låg kulturkonsumtion kan emellertid 
diskuteras, blir en lyckligare av att konsumera kultur eller konsumerar lyckliga personer mer kultur? 
Som tidigare nämnts så försvinner den positiva effekten på livstillfredsställelse av att vara aktiv 
kulturbrukare vid kontroll för aspekter som utbildning, ålder, hälsa och privatekonomi.  
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Tabell 33 Kulturvanor i olika grupper i Västra Götaland, 2014 (procent, minst en gång i 
kvartalet) 

Kommentar: Frågan lyder: Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande? Tabellen visar andelen som svarat att de 
gör de olika aktiviteterna någon gång i månaden, någon gång i veckan eller flera gånger i veckan. Procentbasen utgörs av de som 
besvarat frågan.  
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2014. 

Biblioteken är en viktig del av det västsvenska kulturutbudet, inte bara för att biblioteken 
tillgängliggör litteratur i olika former utan också då bibliotek ofta erbjuder andra former av 
kulturaktiviteter så som bokcirklar och föreläsningar för allmänheten. Biblioteken utgör en viktig länk 
mellan medborgarna och kulturlivet i dess bredaste bemärkelse. Nära 50 procent av de svarande i den 
västsvenska SOM-undersökningen uppger att de besökt ett bibliotek minst någon gång i halvåret under 
det senaste året och 27 procent minst någon gång i månaden. Sammansättningen av 

Gått 
på bio 

Gått på 
museum 

Sjungit i 
kör eller 
spelat 
musik-

instrument 

Gått 
på 

teater 

Gått på 
rock-/ pop-

konsert 

Gått på 
opera/ 

musikal/ 
balett 

Gått på 
konsert 

med 
klassisk 
musik 

Besökt/gjort 
minst något 

av 
alternativen 

Minsta 
antal svar 

Samtliga 32 16 15 12 8 4 4 50 2 696 

Kön 

Kvinna 36 16 14 14 7 5 4 52 1 400 

Man 27 15 16 9 9 3 4 48 1 288 

Ålder 

16–29 år 59 18 28 8 13 2 2 73 371 

30–49 år 31 17 14 7 11 2 1 52 774 

50–64 år 27 12 13 13 9 4 4 45 737 

65–85 år 23 17 10 16 2 7 7 43 810 

Utbildning 

Låg utbildning 14 8 6 6 3 1 2 28 467 

Medellåg utbildning 31 11 12 8 8 3 2 47 811 

Medelhög utbildning 33 13 17 11 8 4 2 54 578 

Hög utbildning 41 27 21 19 11 8 8 64 772 

Subjektiv klass 

Arbetarhem 26 10 13 6 8 2 2 42 981 

Jordbrukarhem 9 7 8 5 2 0 1 24 88 

Tjänstemannahem 36 19 17 14 9 5 4 57 1 005 

Högre 
tjänstemannahem 44 23 14 25 8 12 12 63 250 

Företagarhem 33 17 13 16 9 9 5 53 186 

Delregion 

Göteborgsregionen 39 20 18 14 10 6 5 58 1 515 

Sjuhärad 24 8 12 8 5 2 1 40 333 

Skaraborg 22 8 12 10 6 3 2 37 432 

Fyrbodal 25 15 12 9 5 2 3 44 460 

Livstillfredsställelse 

Mycket nöjd med livet 36 17 16 16 7 6 5 55 1 026 

Ganska nöjd med livet 29 15 13 9 8 3 3 47 1 443 

Inte nöjd med livet 24 12 21 6 11 3 3 43 187 



40 

biblioteksbesökarna följer samma mönster som övriga kulturnyttjare med en högre representation av 
personer med hög utbildning.  

Besöksmål 
Frekvensen i kulturvanor är nu kartlagd och vidare presenteras specifika besöksmål i Västra Götaland. 
Besöksmål med finkulturell prägel liksom mer folkliga evenemang och nöjesmål kartläggs och 
breddar därmed kulturbegreppet något. Under 2014 var Göteborgsoperan det mest frekvent besökta 
besöksmålet bland svarspersonerna. 19 procent anger att de besökt Göteborgsoperan minst någon gång 
under det senaste året. På andra plats kommer besök på Gamla Ullevi vilket i praktiken innebär 
besökare på arenans olika sportarrangemang vilket traditionellt klassas som mer folkliga arrangemang.  

Tabell 34 Boende i Västra Götaland som har besökt olika anläggningar/utflyktsmål i 
regionen, 1999–2014 (procent) 

1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Liseberg 60 61 61 63 60 58 58 58 56 58 55 51 52 - 

Gekås i Ullared - - - - - - - - - - - 40 - - 

Scandinavium 32 - - - 33 35 36 37 34 34 - - - - 

Göteborgs botaniska trädgård - - - - - - - 32 32 35 36 - - -

Universeum - 24 29 29 30 29 29 28 28 30 29 28 - - 

Göteborgsoperan 25 25 21 23 22 22 23 21 21 22 22 19 21 19 

Gamla Ullevi 18 18 17 21 17 17 - - 18 21 - 17 19 16 

Läckö slott 18 19 18 20 18 20 17 20 17 18 20 17 18 - 

Göteborgs konstmuseum 17 16 14 14 14 16 16 12 13 16 - - - 16 

Lorensbergsteatern - - - - - - - - - - - 16 - - 

Göteborgs stadsteater - - 14 16 14 14 13 14 12 13 14 13 14 14 

Konserthuset i Göteborg 16 16 15 17 17 17 17 16 16 18 18 14 16 14 

Göteborgs stadsmuseum - 12 10 11 12 191 11 12 12 14 15 14 - - 

Världskulturmuséet i 
Göteborg - - - - 12 14 14 13 13 14 - - - - 

Borås djurpark 17 18 17 19 19 19 18 15 16 16 18 16 14 13 

Havets hus i Lysekil 18 16 14 15 12 14 14 13 13 14 14 12 11 13 

Nordens Ark 16 15 14 14 13 15 14 14 14 14 15 13 - - 

Nordiska akvarellmuseet  - 14 13 16 14 14 14 11 14 14 15 - 12 - 

Bohusläns museum 15 13 12 13 11 13 12 11 11 12 11 - - 12

Rondo - - - - - - - - - - - 11 - 11

Håverudsakvedukten - - - - - - - 17 - - 14 10 - - 

Skara sommarland 13 - - 12 11 13 11 - 11 11 12 9 9 - 

Konserthuset i Vara - - - 4 92 92 - 8 7 7 10 - 9 8 

Folkteatern Göteborg - - - - - - - - - 8 9 - - -

Borås Arena - - - - - - - - - - - 8 - - 

Åbytravet - - - - - - - - - - - 7 - - 

Borås konstmuseum - - - - - - - - - 6 6 - - -

Vitlycke museum 9 10 - - - - 5 5 5 4 - - - - 

Kommentar: Frågan lyder: Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande? Tabellen visar andelen som besökt 
respektive anläggning/utflyktsmål minst någon gång under de senaste 12 månaderna. Från och med 2012 inkluderades även 
svarsalternativet ”känner ej till” vilket påverkat hur frågan besvarats. 1Frågan endast ställd i Göteborgsregionen, gäller t.o.m 2009. 
2Frågan endast ställd utanför Göteborgsregionen. Procentbasen utgörs av dem som besvarat respektive delfråga. Streck (-) = frågan ej 
ställd. 
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 1999–2014. 
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Andelen som besöker respektive besöksmål kan härledas till dess geografiska placering.  I den 
västsvenska SOM-undersökningen har svarande även möjlighet att uttrycka att de önskar besöka ett 
besöksmål som de inte besökt. När det gäller Göteborgsbaserade besöksmål finns en stor potential av 
besökare framför allt ifrån Fyrstadsområdet där befolkningen genomgående uttrycker en önskan högre 
än dess proportionella andel av befolkningen att besöka Göteborgs Stadsteater och Göteborgsoperan 
(Scenkonst i Västsverige SOM-rapport 2015:15).   

Turismnäringen är viktig för regionen och Liseberg, vars besöksandel inte undersöktes i 2014 års 
undersökning lockar en bred publik och över 50 procent av svarspersonerna uppgav 2013 att de besökt 
Liseberg någon gång under året.  

Den geografiska och demografiska sammansättningen av besökarna på ett antal olika besöksmål 
redovisas i tabell 35. Finkulturella besöksmål så som Göteborgsoperan, konserthuset i Göteborg, 
Göteborgs konstmuseum och Stadsteatern visar alla på liknande mönster.  Kvinnor är mer frekventa 
besökare än män. Demografimässigt bryts den annars linjära trenden där de yngre konsumerar mindre 
finkultur än äldre genom att de svarande mellan 30 och 49 år är de som minst frekvent besöker 
nämnda besöksmål. Gamla Ullevi, den arena för sportevenemang som undersöks i 2014 års 
västsvenska SOM-undersökning är tillsammans med Göteborgs konstmuseum det enda besöksmålet 
där de mellan 16 och 29 år är de mest frekventa besökarna. 23 procent av de svarande mellan 16 och 
29 år anger att de besökt Gamla Ullevi och 21 procent att de besökt Göteborgs konstmuseum minst 
någon gång under det senaste året.  
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Tabell 35 Boende i Västra Götaland som har besökt olika anläggningar/utflyktsmål i 
regionen de senaste 12 månaderna, 2014 (procent) 

Kommentar: Tabellen visar andelen som besökt respektive anläggning/utflyktsmål minst någon gång under de senaste 12 
månaderna. Procentbasen utgörs av dem som besvarat respektive delfråga. 

Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2014.  
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Samtliga 19 16 16 14 14 13 13 12 11 8 
Kön 
Kvinna 23 11 19 17 15 12 13 13 11 9 

Man 15 21 12 10 13 13 13 10 12 8 

Ålder 
16-29 år 17 23 21 17 12 14 11 6 5 3 

30-49 år 15 20 13 8 8 19 13 7 13 5 

50-64 år 19 13 14 14 16 10 10 11 14 11 

65-85 år 24 10 17 18 19 8 16 20 10 12 

Utbildning
Låg utbildning 7 12 7 8 7 10 13 15 11 10 

Medellåg utbildning 15 18 10 9 9 13 14 10 12 7 

Medelhög utbildning 19 18 18 14 14 13 12 8 11 7 

Hög utbildning 30 14 25 22 23 13 13 14 10 9 

Subjektiv klass 

Arbetarhem 9 16 11 9 8 14 12 10 10 7 

Jordbrukarhem 7 5 3 4 4 9 14 15 11 22 

Tjänstemannahem 25 16 17 16 16 13 12 11 13 8 

Högre tj.mannahem 35 16 32 26 28 13 18 16 12 6 

Företagarhem 23 13 15 15 18 9 11 9 12 10 

Delregion 
Göteborgsregionen 27 22 24 20 21 12 11 7 12 3 

Sjuhärad 12 8 6 6 5 26 7 3 9 5 

Skaraborg 5 7 2 3 3 7 10 4 7 28 

Fyrbodal 12 11 6 8 7 9 27 37 14 7 

Resursområde 

Resursstarka 39 25 32 28 30 12 12 8 14 2 

Medelresursstarka 34 24 37 30 27 10 12 8 15 4 

Medelresurssvaga 27 20 35 26 27 9 10 8 8 3 

Resurssvaga 17 23 27 15 13 14 6 2 8 2 

Politiskt intresse  
Mycket intresserad av 
politik 26 21 29 23 24 13 13 13 8 7 

Ganska intresserad av 
politik 21 15 16 16 15 12 13 12 11 9 

Inte särskilt intresserad 
av politik 13 13 8 5 7 13 13 10 13 8 

Inte alls intresserad av 
politik  7 15 10 7 5 12 11 9 9 8 
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Föreningsmedlemskap och engagemang 
Genom att inkludera föreningsengagemang i kulturkonceptet breddas tolkningen av begreppet kultur 
ytterligare. Föreningslivet kanaliserar invånarnas engagemang och kan möjliggöra möten och 
interaktion mellan människor med olika bakgrund baserat på gemensamma intressen eller värderingar. 
Svenskars ideella engagemang i föreningar och organisationer har historiskt sett varit högt och den 
västsvenska SOM-undersökningen har mätt föreningsmedlemskap och engagemang i olika former 
sedan bildandet av regionen 1998. Över tid har andelen som är medlem i minst någon av föreslagna 
föreningar stabiliserats efter en dipp i mitten av 2000-talet (se figur 6). 

Figur 6 Medlemskap i någon typ av förening, Västra Götaland 1998–2014 (procent) 

Kommentar: Frågan lyder: Är du medlem i någon typ av förening/organisation? med svarsalternativen Nej, Ja samt …och jag deltar 
aktivt i verksamheten och ...och jag har någon typ av uppdrag. Samtliga Ja alternativ har slagits ihop till Medlem. Diagrammet visar 
andelen som svarat att de är medlemmar i minst någon typ av förening. Procentbasen utgörs av de som besvarat frågan. 
Källa: De västsvenska SOM-undersökningarna 1998–2014. 

Föreningsmedlemskap indikerar ett samhälleligt engagemang som identifierats som en aspekt av det 
goda livet. Tabell 36 redogör västsvenskarnas medlemskap och engagemang i ett antal olika typer av 
föreningar. Störst andel medlemmar har fackliga organisationer trots en nedåtgående trend inom de 
fackliga rörelserna sedan början av 2000-talet (Boije 2014). 

Idrotts-/friluftsföreningar kommer på andra plats med 34 procent av respondenterna uppger att de är 
medlemmar i en sådan. De allra yngsta i samhället omfattas inte av SOM-undersökningarna och just 
medlemskap i idrottsföreningar är mycket högt bland barn och ungdomar i Sverige. 2014 var 79 
procent av flickor och 75 procent av pojkar mellan 6 och 12 år aktiva inom föreningsidrott 
(Riksidrottsförbundet, SCB).  

I föreningar och organisationer som representerar ett intresse för miljö, politik, kultur eller idrott har 
andelen medlemmar legat stabilt över tid undantaget medlemskapet i fackföreningar.  Föreningar som 
representerar en icke intressebaserad förening så som pensionärs- eller hyresgästföreningar har istället 
ökat något sedan mätningarna började (Boije 2014). Medlemskapet i en förening är på intet sätt 
exkluderande från medlemskap i en annan vilket blir tydligt när en ser på den sammanlagda andelen 
medlemmar i figur 6 och tabell 37.  
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Tabell 36 Medlemskap i olika typer av föreningar, Västra Götaland 2014 (procent) 

Typ av förening Andel medlemmar …och har någon 
typ av uppdrag Antal svar 

Facklig organisation 43 3 2 575 

Idrotts-/friluftsorganisation 34 7 2 589 

Hyresgäst-/bostadsrätts-/villaförening 32 2 2 570 

Välgörenhetsorganisation 21 2 2 566 

Lokal samhällsförening 16 3 2 560 

Kulturförening 13 2 2 558 

Pensionärsorganisation 13 1 2 598 

Politiskt parti/förbund 8 1 2 562 

Miljöorganisation 6 1 2 556 

Patient- och anhörigförening 4 0 2 554 

Invandrarförening 2 1 2 557 

Annan typ av förening/organisation 25 6 2 527 

Kommentar: Frågan lyder: Är du medlem i någon typ av förening/organisation? med svarsalternativen Nej, Ja, ..och deltar aktivt i 
verksamheten  och …och jag har någon typ av uppdrag. Respondenterna får ange medlemskap för var och en av de tolv olika 
föreningstyperna i tabellen.  
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2014. 

Liksom inom andra områden i föreliggande rapport finns det både demografiska och geografiska 
skillnader inom föreningsmedlemskap och engagemang. Tabell 37 redogör för dessa och visar att 
kvinnor och män är medlemmar i föreningar i samma grad medan män till något högre grad har någon 
form av uppdrag i föreningen. Utbildningsnivån visar sig även här vara en viktig indikator. 20 procent 
fler svarspersoner med hög utbildning är medlemmar i någon typ av förening än dem med låg 
utbildning. Det är just de med lägst utbildning som skiljer sig från resten av svarspersonerna då även 
de med medellåg och medelhög utbildning i betydligt högre grad är medlemmar i en förening. Vid en 
mer detaljerad syning av resultaten visar det sig att det är bland de aktiva och dem med uppdrag som 
de stora skillnaderna mellan lågutbildade och resterande utbildningsgrupper finns. 
Föreningsmedlemskap kan, liksom tidigare presenterade kulturvanor, inte förklaras av 
demografivariabeln utan istället är utbildningsnivå är den tydligaste indikatorn på den här typen av 
engagemang. 

De regionala skillnaderna är små, endast Fyrbodal sticker ut som en delregion med lägre andel 
föreningsmedlemmar. Inom Göteborgsregionen finns dock stora skillnader mellan boende i olika 
resursområden. De svarspersonerna bosatta i Göteborgs mest resursstarkaområden är i högst 
utsträckning medlemmar i någon förening. Andelen som utöver medlemskapet också är aktiva inom 
föreningen sticker speciellt ut som högre inom de resursstarka områdena. Benägenheten att ha ett 
uppdrag inom föreningen visar också starka samband med resursområde. De ifrån de svagaste 
resursområdena är också sämst representerade inom gruppen som har föreningsuppdrag.  

Även politiskt intresse visar sig vara en indikator på både medlemskap och aktivitet inom 
föreningslivet. Ett stort politiskt intresse sammanfaller med ett högre engagemang och en högre 
representation på föreningarnas uppdragsposter. De med lågt politiskt intresse är dem som är allra 
sämst representerade både som medlemmar men framförallt bland dem inom föreningslivet som har 
någon typ av uppdrag 
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Tabell 37 Medlemskap i förening i olika grupper, Västra Götaland 2014 (procent) 

Ej medlem Medlem 
Enbart 

medlem 
Deltar aktivt i 
verksamheten 

Har någon form 
av uppdrag Antal svar 

Samtliga 18 82 51 14 17 2 406 

Kön 

Kvinna 19 81 52 14 15 1 229 

Man 17 83 51 13 19 1 171 

Ålder 

16–29 år 28 72 45 15 12 351 

30–49 år 12 88 53 16 19 730 

50–64 år 16 84 54 12 18 666 

65–85 år 21 79 50 12 17 658 

Utbildning 

Låg utbildning 31 69 52 8 9 386 

Medellåg utbildning 19 81 52 13 16 736 

Medelhög utbildning 16 84 51 15 18 529 

Hög utbildning 11 89 49 18 22 707 

Subjektiv klass 

Arbetarhem 24 76 54 10 12 879 

Jordbrukarhem 13 87 58 11 18 71 

Tjänstemannahem 12 88 52 16 20 910 

Högre tj.mannahem 16 84 44 17 23 235 

Företagarhem 21 79 37 20 22 169 

Delregion 

Göteborgsregionen 17 83 53 14 16 1 373 

Sjuhärad 19 81 48 15 18 307 

Skaraborg 16 84 49 15 20 403 

Fyrbodal 22 78 50 12 16 425 

Resursstyrka, områden i Göteborg 

Resursstarka 14 86 50 18 18 231 

Medelresursstarka 16 84 57 11 16 183 

Medelresurssvaga  15 85 60 11 14 193 

Resurssvaga 25 75 54 11 10 116 

Politiskt intresse  

Mycket intresserad av politik 13 87 46 18 23 420 

Ganska intresserad av politik 15 85 52 13 20 1 162 

Inte särskilt intresserad av politik 22 78 54 12 12 691 

Inte alls intresserad av politik  40 60 44 11 5 117 

Kommentar: Frågan lyder: Är du medlem i någon typ av förening/organisation? med svarsalternativen Nej, Ja samt … och deltar aktivt 
i verksamheten och …och jag har någon typ av uppdrag. Samtliga Ja alternativ har slagits ihop till Medlem. Tabellen visar andelen som 
svarat att de är medlemmar i minst någon typ av förening. Procentbasen utgörs av de som besvarat frågan. 
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2014. 
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Vad betyder det att kulturvanor i Västra Götaland, liksom i resten av Sverige är så präglat av 
utbildning, politiskt intresse och ekonomiska resurser?  Målet att ha ett inkluderande kultur verkar 
vara svårt att uppnå. De klassiskt finkulturella besöksmålen är fortsatt mest besökta av dem med hög 
utbildning och goda ekonomiska förutsättningar. Besöksmål som ligger utanför Göteborgsregionen så 
som Borås djurpark och Havets hus i Lysekil visar inte samma tendenser utan är istället mest besökta 
av de invånare som bor i samma region som besöksmålet ligger i. 

Inom föreningslivet ses samma socioekonomiska mönster om än ännu tydligare då inte bara 
medlemskap i föreningar kartläggs utan även aktiviteten hos medlemmar och de uppdrag som finns 
inom föreningslivet. Samma strukturer som ses i resten av samhället verkar även vara befästa inom 
civilsamhället.  Föreningslivet representerar i teorin en plats där människor möts på ett horisontalt plan 
där ett gemensamt intresse förenar och inte vertikalt strukturella sociala mönster och klassrelaterade 
förutsättningar är avgörande (Boije 2014).  I dagens samhälle är den ekonomiska tryggheten en annan 
än den var när det klassiska klassbegreppet myntades i slutet på 1800-talet. I och med detta anses ens 
fritidsintressen och aktivitet utanför arbetsplatsen, snarare än yrke ha större betydelse för hur 
invånarnas värderingar och ideal formas (Offe 1985 i Oskarson, Bengtson och Berglund 2010). 
Ojämlikheten inom kulturvanor indikerar att det finns tydliga skillnader i social klass. Det sociala 
arvet verkar i högre grad än vad som kanske vill erkännas färga ens intressen och föreningsvärlden 
speglar, istället för att bryta invanda mönster, de strukturer som finns i samhället i stort. 

Sammanfattning 
• Biobesök är den vanligaste formen av kulturaktivitet i SOM-institutets mätningar. 37 procent

har gått på bio under det senaste kvartalet, för personer mellan 16 och 29 år är siffran 62
procent.

• Det finns ett tydligt samband mellan kulturvanor och utbildningsnivå, där högutbildade är mer
aktiva inom samtliga kulturvanor som mäts i SOM-undersökningen.

• Även tjänstemän, kvinnor och unga människor är grupper som har en större kulturkonsumtion
inom undersökta områden.

• Besöksmål i storstadsregionen visar tydligast samband med socioekonomiska förklaringar så
som utbildningsnivå och subjektiv klass.

• 83 procent är medlemmar i någon typ av förening. Vanligast är medlemskap i fackförening
(43 procent) och Idrotts-/friluftsorganisation (34 procent).

• Män, äldre, tjänstemän, högutbildade och politiskt intresserade är oftare föreningsmedlemmar
och har även uppdrag inom föreningen i större utsträckning.
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Hälsa och sjukvård 
Att tillgodose invånarnas hälso- och sjukvårds behov är ett av regionens huvuduppdrag och 
största budgetposter.  En god folkhälsa är en förutsättning för många aspekter av det goda livet 
när det gäller att skapa goda ekonomiska, sociala och fysiska miljöer. Följande kapitel redovisar 
hur invånarna i Västra Götaland själva skattar sin hälsa, hur fysiskt aktiva de är och hur olika 
grupper uppfattar tillgänglighet, bedömning och service inom olika vårdinstanser. I kapitlet 
redovisas även skillnader på bedömningen av vårdinstanser mellan dem som har haft kontakt 
med vården och dem som inte har det. 

Svarspersonerna i den västsvenska SOM-undersökningen har sedan mätningarnas början fått ange 
vilka tre regionala och lokala samhällsfrågor som de anser viktigast. 2014 uppgav flest svarspersoner 
sjukvård som en viktig regionala fråga och på kommunal nivå var den sjukvård näst mest nämnda 
samhällsfrågan (se tabell 50 och 51 i appendix). Sjukvård har legat i topp bland viktiga regionala- och 
kommunala samhällsfrågor sedan mätningarnas början. Den goda hälsan är ett centralt inslag i Vision 
Västra Götaland och är starkt kopplad till allmänna livstillfredställelsen. När nöjdhet med livet mäts i 
de västsvenska SOM-undersökningarna visar det sig i likhet med internationell forskning att den 
egenuppskattade hälsan är den enskilt starkaste indikatorn på hur nöjd en är med livet (Brülde och 
Nilsson 2010).  

Figur 7 visualiserar fördelningen av hur respondenterna skattade sin egen hälsa 2004 och 2014 och 
visar en näst intill identisk fördelning av svaren de två åren. Små variationer till trots så var 
medelvärdet 2004 och 2014 det samma, 7,4 på skalan där 0 betyder mycket dåligt hälsotillstånd och 
betyder 10 mycket gott hälsotillstånd. Att använda den självuppskattade hälsan som mätinstrument ger 
en indikation på invånarna i Västra Götalands fysiska och psykiska välmående vilket visar sig vara 
både gott och stabilt över tid.  

Figur 7 Bedömning av personlig hälsa, 2004 och 2014 (fördelning av svar mellan 0 och 10) 

Kommentar: Frågan lyder: Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Svara med hjälp av nedanstående skala. Skalan går från 0 till 
10. Procentbasen utgörs av de som besvarat frågan. Antal svarande 2014: 2 781. Antal svarande 2004: 3 373.
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2004 och 2014.

Tabell 38 redovisar andelen av svarspersonerna som tränat, motionerat, varit ute i naturen, idkat 
friluftsliv eller cyklat minst någon gång i veckan under de senaste 12 månaderna. Även olika gruppers 
medelvärde i bedömningen av sitt eget hälsotillstånd redovisas. Vid en närmare analys av den 
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självuppskattade hälsan finns små skillnader mellan könen, där kvinnor uppskattar sin hälsa något mer 
positivt än män. De största skillnaderna återfinns istället bland människor med olika lång utbildning 
där medelvärdet för svarande med låg utbildning är nästan ett helt skalsteg lägre än hos dem med 
högst utbildning. Liknande skillnader finns också mellan svarspersoner med olika subjektiv klass. 
Jordbrukare och arbetare uppskattar sin hälsa som sämre än genomsnittet medan högre tjänstemän 
bedömer sin hälsa som bäst av alla.   

Tabell 38 Motionsvanor, andel som utför aktiviteterna minst en gång i veckan, Västra 
Götaland 2014 (procent) 

Tränat/ 
motionerat 

Varit ute i 
naturen/friluftsliv Cyklat 

Minst någon 
form av aktivitet 

Minsta antal 
svar 

Medelvärde 
bedömning av hälsa i 

olika grupper 
Samtliga 70 66 33 85 2 635 7,40 

Kön 

Kvinna 74 71 33 87 1 358 7,43 

Man 66 61 33 82 1 267 7,36 

Ålder 

16–29 år 74 58 32 85 371 7,58 

30–49 år 69 59 36 83 765 7,59 

50–64 år 70 71 33 86 726 7,34 

65–85 år 69 73 30 85 768 7,20 

Utbildning 

Låg 58 66 28 78 437 6,87 

Medellåg 67 63 32 83 802 7,32 

Medelhög 74 66 32 87 573 7,45 

Hög 77 69 39 90 768 7,82 

Subjektiv klass 

Arbetarhem 65 63 34 82 956 7,05 

Jordbrukarhem 45 76 28 83 80 6,98 

Tjänstemannahem 74 66 35 87 997 7,65 

Högre 
tjänstemannahem 79 70 32 89 247 8,01 

Företagarhem 74 72 26 85 183 7,64 

Delregion 

Göteborgsregionen 70 65 32 85 1 513 7,52 

Sjuhärad 72 70 24 85 331 7,43 

Skaraborg 70 69 46 87 440 7,31 

Fyrbodal 69 67 30 83 463 7,26 

Hälsotillstånd 

Dålig hälsa 54 58 24 75 280 – 

Medelgod hälsa 62 62 28 81 749 – 

God hälsa 77 70 37 89 1 556 – 

Kommentar: Fråga lyder: Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna.. Andel som har utfört aktiviteterna minst en gång i veckan 
under de senaste 12 månaderna.  Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive delfråga. Definition av hälsa: Självskattad hälsa 
0–4= dålig hälsa, 5–7=medelgod hälsa, 8–10=god hälsa.  Medelvärdet kan variera mellan 0 och 10. 
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2014. 
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Kvinnor visar sig vara mer fysiskt aktiva då 8 procent fler kvinnor än män uppger att de tränat eller 
motionerat minst en gång i veckan och 10 procent fler kvinnor än män har varit ute i naturen eller 
idkat friluftsliv under samma tidsperiod. Utöver könsskillnaderna finns skillnader med koppling till 
både utbildningsnivå och ålder. Yngre tränar och motionerar mer än äldre medan äldre är mer frekvent 
ute i naturen och idkar friluftsliv. På delregionnivå återfinns endast små skillnader gällande 
självuppskattad hälsa men en större skillnad när det gäller cykling. 46 procent av Skaraborgsborna 
uppger att de cyklat minst en gång i veckan medan 24 procent av Sjuhäradsborna cyklar lika ofta.  

Andelen som gjort någon typ av fysisk aktivitet minst en gång i veckan under det senaste året är 
genomgående hög i alla grupper. Högst är den fysiska aktiviteten bland de högutbildade och lägst hos 
dem med låg utbildning. Tabell 38 visar på ett linjärt samband mellan fysisk aktivitet i minst någon av 
de redovisade formerna och självuppskattad hälsa, ett samband som består vid vidare 
signifikanstestning.  

Regelbunden fysisk aktivitet har i forskning visats minska riskerna för stroke, diabetes och även 
mental ohälsa, något som bemöts av regionens riktlinjer genom bland annat Fysisk aktivitet på Recept 
(FaR) där vårdtagare ordineras av läkare att regelbundet motionera. Västra Götalandsregionen ligger i 
topp gällande antalet förskrivna recept på fysisk motion vilket visat positiva resultat(VGR). Fysisk 
aktivitet är traditionellt kopplat till ett ökat psykisk och fysisk välmående. Kopplingen mellan 
motionsvanor och hälsa gör invånarnas motionsvanor relevanta för regionen i en välfärdsstat där 
hälso- och sjukvården bekostas av offentliga medel. 

Många nöjda med vården 
Världshälsoorganisationen har i samstämmighet med forskning slagit fast att en väl utvecklad 
primärvård är den mest kostnads- och hälsoeffektiva lösningen för befolkningen och i förlängningen 
för välfärdsstaten (WHO, Andersson 2015).  Åsikter om hur organiseringen av vården skall se ut för 
att uppnå bästa möjliga primärvård ser dock olika ut. 2010 infördes lagen om valfrihetssystem (LOV) 
och etableringsfrihet för vårdcentraler i Västra Götaland med målet att uppnå ökad valfrihet och 
tillgänglighet för patienten. Riksrevisionen utvärderade införandet av det fria vårdvalet fyra år efter 
införandet och kom fram till både positiva och negativa slutsatser. Kontaktbarheten ökade i och med 
införandet av LOV och fler vårdcentraler är etablerade nu än tidigare. Samtidigt slår Riksrevisionen 
fast att det fria vårdvalet främst har gynnat dem med mindre vårdbehov och högre socioekonomisk 
status (Riksrevisionen 2014). 

När regionens uppgift att sköta hälso- och sjukvården utvärderas har de allra flesta en åsikt i frågan. 
Sex procent anser att regionen sköter sin uppgift mycket bra respektive mycket dåligt medan den 
största andelen, 34 procent, tycker att uppgiften sköts ganska bra. Balansmåttet visar en positiv 
övervikt av invånarnas bedömning av regionens insatser (+9, se tabell 10 ). Bedömningen av service 
på sjukhus och vårdcentraler i olika former presenteras i tabell 39 och visar på en allmänt mycket 
positiv bedömning av både sjukhusvård och vård på vårdcentral. Andelen mycket missnöjda med 
servicen inom sjukhusvård och på vårdcentral varierar mellan tre och sex procent. 

Primärvården i Sverige möter 70 procent av befolkningen varje år (SFAM 2015). 61 procent av dem 
som i den västsvenska SOM-undersökningen svarat på frågan om hur de uppfattar servicen på 
vårdcentral i kommunen har besökt en vårdcentral någon gång under de senaste 12 månaderna, 27 
procent av dem har nyttjat både privata och offentlig vårdcentraler. De svarspersoner som själva varit i 
kontakt med vården i olika former bedömer servicen på de olika instanserna betydligt mer positivt än 
den allmänna utvärderingen. Notera dock att gällande sjukhusvård och vård på vårdcentral minskar de 
som inte har någon uppfattning i frågan av naturliga skäl vilket förändrar basen för bedömningen. Den 
största skillnaden mellan brukare och samtliga svarande ligger i andelen som är mycket nöjda med 
servicen. 21 procent av brukarna av akutsjukhusvård och annan sjukhusvård jämfört med 14 procent 
av samtliga är mycket nöjda med servicen inom sjukhusvården. Brukare av offentlig vårdcentral är 
nöjdare med servicen än dem som varit i kontakt med ett privat alternativ.   
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Tabell 39 Bedömning av service: sjukhusvård och vårdcentral, bland samtliga och brukare, 
Västra Götaland 2014 (procent) 

Kommentar: Frågan lyder: Vad anser du om servicen i den kommun där du bor på följande områden? Balansmåttet visar andelen 
nöjda minus andelen missnöjda inom de olika serviceområden som undersökts. Balansmåttet kan variera mellan +100 (alla är nöjda) 
och -100 (alla är missnöjda). Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive delfråga.  
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2014.  

Bedömningen av service inom sjukhusvård och på vårdcentral har mätts över tid. Efter en stadigt 
uppgående trend i bedömningen av service på vårdcentraler fram till 2010 noteras en nedåtgående 
trend sedan fyra år tillbaka (se figur 8). Servicen på vårdcentraler bedömts något bättre än servicen 
på sjukhus de senaste åren samtidigt som den positiva bedömningen av service på både sjukhus och 
vårdcentral har sjunkit under samma period. Början på den sjunkande bedömningen av service på 
vårdcentral sammanfaller med införandet av vårdvalet. Bedömningen av sjukhusvårdens service har 
blivit mindre positiv under samma period vilken inte påverkades av införandet av vårdvalet, 
slutsatser om att det fria vårdvalet haft negativ inverkan på servicen på vårdcentraler kan därför inte 
dras utan att undersökas ytterligare.
Figur 8 Bedömning av service: sjukhusvård och vårdcentral, Västra Götaland 1992–2014 

(samtliga, balansmått) 

Kommentar: Frågan lyder: Vad anser du om servicen i den kommun där du bor på följande områden? Balansmåttet visar andelen 
nöjda minus andelen missnöjda inom de olika serviceområden som undersökts. Balansmåttet kan variera mellan +100 (alla är nöjda) 
och -100 (alla är missnöjda). Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive delfråga. 
Källa: De västsvenska SOM-undersökningarna 1992–2014. 
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Bedömningen av service inom vården varierar mellan olika grupper i samhället (se tabell 40). Minst 
nöjda med den sjukhusvården som finns tillgänglig i hemkommunen är de mellan 16 och 29 år 
(+19). Minst nöjda med servicen på vårdcentraler inom kommunen är den yngsta gruppen 
svarspersoner (+22) följt av de med sämst egenuppskattad hälsa (+31). Inom Västra Götalands 
delregioner bedömer invånarna i Fyrbodal sjukhusvården minst tillfredsställande. 
Skaraborgsborna är mest nöjda med sjukhusvården och Sjuhäradsborna är mest nöjda med 
vårdcentralerna. På regionnivå är skillnaderna mellan delregionerna mindre i bedömningen av 
vårdcentraler än av sjukhusvården. Demografin visar störst variation i bedömningen av service vid 
vårdcentraler och sjukhusvård där de yngre är minst nöjda och de äldre mest nöjda i båda fallen.   

Tabell 40 Bedömning av sjukhusvård och vård på vårdcentral, Västra Götaland 2014 
(balansmått) 

Sjukhusvård Vårdcentral Minsta antal svar 

Samtliga +38 +44 2 641 

Kön 

Kvinna +36 +45 1 358 

Man +39 +45 1 276 

Ålder 

16–29 år +19 +22 373 

30–49 år +32 +36 770 

50–64 år +34 +43 722 

65–85 år +54 +63 769 

Utbildning 

Låg +45 +52 436 

Medellåg +33 +40 800 

Medelhög +36 +42 574 

Hög +38 +46 769 

Subjektiv klass 

Arbetarhem +31 +40 955 

Jordbrukarhem +42 +47 80 

Tjänstemannahem +42 +50 1 002 

Högre tjänstemannahem +41 +37 250 

Företagarhem +39 +50 186 

Delregion 

Göteborgsregionen +38 +44 1 529 

Sjuhärad +44 +47 334 

Skaraborg +48 +45 430 

Fyrbodal +25 +44 466 

Hälsotillstånd 

Dålig hälsa +29 +3 290 

Medelgod hälsa +37 +39 751 

God hälsa +39 +49 1 545 

Kommentar: Frågan lyder: Vad anser du om servicen i den kommun där du bor på följande områden? Balansmåttet visar andelen 
nöjda minus andelen missnöjda inom de olika serviceområden som undersökts. Balansmåttet kan variera mellan +100 (alla är nöjda) 
och -100 (alla är missnöjda). Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive delfråga. Definition av självskattad hälsa 0–4= dålig 
hälsa, 5–7=medelgod hälsa, 8–10=god hälsa.   
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2014. 
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Svarspersonerna i den västsvenska SOM-undersökningen ombeds ta ställning till fyra aspekter av 
sjukvård. Tabell 41 redovisar hur invånarna i Västra Götaland ställer sig till de olika perspektiven av 
sjukvård som undersöks. Personalens bemötande får högst betyg (+70) följt av den medicinska 
kvaliteten (+57). Tillgången till vård bedöms även den övervägande positivt av invånarna i Västra 
Götaland (+16). Organisationen av sjukvården och dess effektivitet i Västra Götaland bedöms med 
störst skepsis och en övervägande andel av svarspersonerna uppfattar organisationens effektivitet som 
ganska eller mycket dålig (-23).  De som själva varit i kontakt med vården utvärderar generellt 
funktionaliteten av de olika aspekterna mer positivt än genomsnittet för hela befolkningen. Speciellt 
den medicinska kvaliteten och personalens bemötande bedöms mer positivt av dem som själva varit i 
kontakt med vården. Mest negativa är de som inte själva varit i kontakt med vården men som har en 
nära anhörig som har det undantaget när det gäller den medicinska kvaliteten där de som inte alls varit 
i kontakt med vården bedömer den medicinska kvaliteten minst positivt.  

Tabell 41 Uppfattning om sjukvården i Västra Götaland i relation till nyttjande av vård, 2014 
(balansmått) 

Den medicinska 
kvaliteten 

Tillgången till 
vård 

Organisationens 
effektivitet 

Personalens 
bemötande 

Minsta antal 
svar 

Samtliga +57 +16 -23 +70 2 661 

Nyttjar själv +60 +18 -23 +74 1 176 

Nyttjar ej själv, men nära anhörig +50 +8 -28 +64 891 

Nyttjar ej själv, inte heller nära anhörig +46 +25 -11 +50 538 

Kommentar: Frågan lyder: Allmänt sett, vilken är din uppfattning om sjukvården i Västra Götaland i följande avseenden: 
Svarsalternativen är Mycket bra, Ganska bra, Varken bra eller dåligt, Ganska dåligt, Mycket dåligt och Ingen uppfattning. Balansmåttet 
visar andelen nöjda minus andelen missnöjda inom de olika serviceområden som undersökts. Balansmåttet kan variera mellan +100 
(alla är nöjda) och -100 (alla är missnöjda). Bland dem som inte själva och inte heller någon nära anhörig som nyttjat vården är andelen 
utan uppfattning mycket högre än i resterande kategorier vilket påverkar balansmåttet. Procentbasen utgörs av de som besvarat 
respektive delfråga.Nyttjande av vård baseras på andelen som angivit att de nyttjat minst något av alternativen som innefattar sjukvård 
eller vårdcentral. 
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2014. 

Frågan om de ovan presenterade aspekterna av sjukvården har ställts i de västsvenska SOM-
undersökningarna sedan 2007. Figur 9 redovisar hur bedömningen av de olika områdena har sett ut 
över tid. Personalens bemötande bedöms mer positivt nu än det gjorde för åtta år sedan och den 
medicinska kvaliteten bedöms marginellt sämre 2014 jämfört med 2007. Inga stora fluktuationer 
noteras på de båda områdena. Tillgången till vård är det utav de fyra områdena där uppfattningarna 
varierat mest under tidsperioden. Bottennoteringen nåddes under mätningarnas första år 2007 (+9) och 
toppnoteringen av bedömningen av tillgängligheten noterades 2010 (+31) för att sedan sjunka igen, en 
nedåtgående trend som fortsatt fram till 2014. Toppnoteringen för bedömningen av tillgänglighet till 
vård nåddes samtidigt som införandet av det fria vårdvalet och den fria etableringsrätten för 
vårdcentraler vilket i Västra Götaland innebar en drygt 40 procentig ökning av antalet registrerade 
vårdcentraler i regionen (Konkurrensverket 2014). Organisationens effektivitet har under hela 
mätperioden bedömts övervägande negativt. Minst negativt bedömdes organisationens effektivitet 
2010 för att 2014 bedömas mest negativt (-23) sedan mätningarna började 2007. 

Skillnad i uppfattning om sjukvården på de olika områdena mellan hela befolkningen och de som varit 
i kontakt med vården följer samma mönster som redovisades mer i detalj för 2014 där brukarna av 
vård i någon form generellt bedömer de olika aspekterna av sjukvården något mer positivt än 
genomsnittet (se tabell 32). De streckade linjerna i figur 9 avser bedömningen bland dem som själva 
varit i kontakt med vården. 
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Figur 9 Uppfattning om sjukvården i Västra Götaland i relation till nyttjande av vård, 2007–
2014 (balansmått) 

Kommentar: Frågan lyder: Allmänt sett, vilken är din uppfattning om sjukvården i Västra Götaland i följande avseenden: 
Svarsalternativen är Mycket bra, Ganska bra, Varken bra eller dåligt, Ganska dåligt, Mycket dåligt och Ingen uppfattning. Balansmåttet 
visar andelen nöjda minus andelen missnöjda inom de olika serviceområden som undersökts. Balansmåttet kan variera mellan +100 
(alla är nöjda) och -100 (alla är missnöjda. Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive delfråga. Nyttjande av vård baseras på 
andelen som angivit att de nyttjat minst något av alternativen som innefattar sjukvård eller vårdcentral. 
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2007–2014. 

Svarspersonerna i den västsvenska SOM-undersökningen 2014 ombeds ta ställning till samma fyra 
aspekter som redovisats gällande sjukvården i förhållande till Folktandvården. Tabell 42 redovisar 
uppfattningen om tandvården i Västra Götaland i relation till nyttjande av tandvård.  Bedömningen av 
tandvården skiljer sig från den av sjukvården på flera punkter. Personalens bemötande bedöms något 
mindre positivt likaså den medicinska kvaliteten. Nyttjare av Folktandvården bedömer samtliga 
aspekter något bättre än den totala befolkningen medan de som inte haft någon kontakt bedömer 
samtliga avseenden av Folktandvården som betydligt sämre 

Tabell 42  Uppfattning om Folktandvården i Västra Götaland i relation till nyttjande av 
tandvård, 2014 (balansmått) 

Den medicinska 
kvaliteten 

Tillgången till 
vård 

Organisationens 
effektivitet 

Personalens 
bemötande 

Minsta antal 
svar 

Samtliga +45 +45 +25 +52 2 667 

Nyttjar själv +47 +47 +25 +54 1 961 

Nyttjar ej själv, men nära anhörig +43 +44 +25 +58 376 

Nyttjar ej själv, inte heller nära anhörig +27 +28 +17 +37 278 

Kommentar: Frågan lyder: Allmänt sett, vilken är din uppfattning om folktandvården i Västra Götaland i följande avseenden: 
Svarsalternativen är Mycket bra, Ganska bra, Varken bra eller dåligt, Ganska dåligt, Mycket dåligt och Ingen uppfattning. Balansmåttet 
visar andelen nöjda minus andelen missnöjda inom de olika serviceområden som undersökts. Balansmåttet kan variera mellan +100 
(alla är nöjda) och -100 (alla är missnöjda). Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive delfråga.Nyttjande tandvård baseras 
på andelen som angivit att de nyttjat minst något av alternativen folktandvården eller privattandläkare. 
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2014. 

Tandvården bedöms genomgående mer negativt av dem som varken själv eller genom en nära anhörig 
varit i kontakt med tandvården jämfört med hela befolkningen. Även gällande tandvård är andelen som 
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inte har någon åsikt betydligt större bland dem som inte varit i kontakt med tandvården i någon form 
vilket påverkar basen i balansmåttet.   

Livstillfredsställelse 
Vision Västra Götaland (2005) har underrubriken Det goda livet där föregående avsnitts översikt av 
den självuppskattade hälsan är en given mätpunkt. En allmän fråga ställs till svarspersonerna i den 
västsvenska SOM-undersökningen gällande deras allmänna livstillfredsställelse. Liksom frågan om det 
allmänna hälsotillståndet är frågan om livtillfredställelse bred i sin utformning. Frågan lyder: hur nöjd 
är du på det hela taget med det liv du lever?  Fyra svarsalternativ ges och då endast ett fåtal 
svarspersoner anger att de är ganska eller mycket missnöjda med livet redovisas dessa i en 
sammanslagen kategori. Den absoluta majoriteten av de boende i Västra Götaland är nöjda med det liv 
de lever. Andelen som är mycket nöjda med livet har ökat med 10 procentenheter sedan mätningarnas 
början samtidigt som andelen som inte är nöjda med sitt liv minskat något under samma tidsperiod. 

 Figur 10 Allmän livstillfredsställelse, Västra Götaland 1998–2014 (procent) 

Kommentar: Frågan lyder: Hur nöjd är du på det hela taget med det liv du lever?. Svarsalternativen är ‘mycket nöjd’, ‘ganska nöjd’, inte 
särskilt nöjd’ och inte alls nöjd’. Alternativet ‘inte nöjd’ redovisar andelarna ‘inte särskilt nöjd’ och ‘inte alls nöjd’. Procentbasen är 
samtliga som deltagit i undersökningen. 2014 valde 4 procent att inte svara på frågan. 
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 1998–2014. 

89 procent av samtliga personer i de västsvenska SOM-undersökningarna är ganska eller mycket nöjda 
med det liv de lever. Tabell 43 visar hur livstillfredställelsen skiljer sig mellan grupper i samhället. 
Mest nöjda är svarspersoner från högre tjänstemannahem och företagarhem medan jordbrukarna är den 
minst nöjda gruppen där subjektiv klass redogörs. Gruppen med minst andel mycket nöjda med livet är 
de som uppger att deras allmänna hälsotillstånd är dåligt. En djupare analys av vad som gör att en är 
lycklig med det liv en lever bekräftar bilden av att en god hälsa är vad som enskilt starkas ger 
förutsättningar för en hög livstillfredställelse. Kvinnor är något lyckligare än män och de äldsta 
svarspersonerna i den västsvenska SOM-undersökningen utmärker sig som nöjdare med livet än resten 
av befolkningen. Utbildningsnivån verkar också påverka livstillfredställelsen, ett samband som vid 
närmare analys ofta försvinner till förmån för de privilegier som visats komma med en högre 
utbildning så som bättre ekonomi och bättre arbetsförhållanden. Andelen som uppger att de inte är 
nöjda med livet är högst bland dem med dålig hälsa följt av de yngsta i undersökningen. 
Livstillfredsställelsen skiljer sig inte nämnvärt mellan Västra Götalands delregioner, endast 
befolkningen i Sjuhärad utmärker sig med en något mindre andel av befolkningen som är mycket 
nöjda med livet.   
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Tabell 43 Allmän livstillfredsställelse i olika grupper, Västra Götaland 2014 (procent) 
 Mycket nöjd Ganska nöjd Inte nöjd Ingen åsikt Antal svar 

Samtliga 37 52 7 4 2 770 
Kön      
Kvinna 39 52 6 3 1 439 
Man 35 53 8 4 1 324 
Ålder      
16–29 år 33 50 10 7 390 
30–49 år 34 56 7 3 791 
50–64 år 37 53 7 3 752 
65–85 år 42 50 4 4 836 
Utbildning      
Låg 32 58 6 4 484 
Medellåg 37 52 8 3 822 
Medelhög 37 54 7 2 587 
Hög 43 50 6 1 779 
Subjektiv klass      
Arbetarhem 30 59 8 3 1 002 
Jordbrukarhem 28 62 7 3 88 
Tjänstemannahem 40 53 5 2 1 021 
Högre tjänstemannahem 51 43 4 2 253 
Företagarhem 53 41 4 2 188 
Delregion      
Göteborgsregionen 39 50 7 4 1 596 
Sjuhärad 34 58 5 3 351 
Skaraborg 38 55 5 2 458 
Fyrbodal 37 52 6 5 488 
Hälsotillstånd      
Dålig hälsa 10 58 28 4 302 
Medelgod hälsa 23 66 9 2 779 
God hälsa 50 46 2 2 1 603 

Kommentar: Frågan lyder: Hur nöjd är Du på det hela taget med det liv du lever? Svarsalternativen är ‘mycket nöjd’, ‘ganska nöjd’, inte 
särskilt nöjd’ och inte alls nöjd’. I kolumnen ‘inte nöjd’ redovisas andelarna ‘inte särskilt nöjd’ och ‘inte alls nöjd’. Kolumnen ‘ingen åsikt’ 
avser de som inte besvarat frågan. Procentbasen är samtliga som deltagit i undersökningen.   
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2014. 

 

 

Sammanfattning  
• Det allmänna hälsotillståndet bedöms som bra och ligger på samma nivå 2014 som det gjorde 

2004. 
• 85 procent utför någon fysisk aktivitet varje vecka. Yngre, högutbildade och personer i 

tjänstemanna- och företagarhem motionerar oftare.  
• 49 procent är nöjda med sjukhusvården i Västra Götaland, 13 procent missnöjda. Motsvarande 

siffror för vårdcentraler är 58 procent nöjda och 16 procent missnöjda. 
• Andelen nöjda är högre bland de som själva har besökt sjukhus eller vårdcentral under det 

senaste året. 
• Äldre är mer positiva i sin bedömning av vården än yngre. 
• Organisationens effektivitet inom sjukvården bedöms som övervägande dålig av både brukare 

och anhöriga. 
• Lågutbildade är mer nöjda med vårdcentral och sjukhusvård än de med hög utbildning.  
• Boende i högre tjänstemannahem är mest nöjda med sina liv boende i jordbrukarhem är minst 

nöjda. 
• Sambandet mellan god hälsa och hög livstillfredställelse är starkt.  
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Demokrati och politiskt förtroende 
I detta kapitel ligger först fokus på Västra Götalands befolknings bedömning av demokratin i 
EU, Sverige, regionen och i hemkommunen. Vidare redovisas invånarnas bedömning av 
möjligheterna att påverka politiska beslut på motsvarande beslutsnivåer av demokrati. Till slut 
redogörs hur förtroendet för kommunens och regionens politiker ser ut i olika grupper 2014 och 
över tid och invånarnas åsikt om hur kommun- och regionstyrelsen sköter sitt arbete.  

Det goda livet som förespråkas i Vision Västra Götaland (2005) kan kopplas till invånarnas nöjdhet 
med demokratin och förtroende för politiska beslutandenivåer och dess politiker. Internationell 
forskning kopplar goda demokratiska förutsättningar och möjligheten att påverka demokratiska beslut 
till god livstillfredställelse, en koppling som undersökts även på regionnivå i Västra Götaland. En 
upplevd möjlighet att kunna påverka demokratin visar sig ha positiv inverkan på nöjdhet med livet. 
Upplevelsen att ens röst räknas och att systemet en lever i är byggt på demokratiska grunder där en 
människas röst har betydelse ökar livstillfredställelsen (Layard 2005).   

Demokrati 
2014 valde Västra Götalänningarna personliga representanter till fyra beslutsnivåer. I juni valdes 
svenska representanter till Europaparlamentet och i september valdes representanter i respektive 
kommun, regionen samt till Sveriges riksdag. De västsvenska SOM-undersökningarna har sedan 1998 
mätt invånarnas nöjdhet med demokrati. Tabell 44 visar att invånarna till stor del är nöjda med 
demokratin. Sammanslaget är ca 70 procent mycket eller ganska nöjda med demokratin i regionen och 
i kommunen där de bor. Motsvarande siffra för nöjdheten med demokratin i Sverige är 75 procent. 
Nöjdheten med hur demokratin fungerar i EU är betydligt lägre och är den enda av de demokratiska 
nivåerna vars balansmått är negativt, vilket indikerar att fler är missnöjda med hur demokratin 
fungerar än andelen som är nöjda med demokratin i EU.  

Tabell 44 Nöjd med demokratin i EU, Sverige, Västra Götalandsregionen respektive 
hemkommunen, 2014 (procent) 

Mycket nöjd Ganska nöjd Inte särskilt 
nöjd Inte alls nöjd Summa 

procent Balansmått Antal svar 

EU 3 45 41 11 100 -4 2 552 

Sverige 13 62 20 5 100 +50 2 611 
Västra 
Götalandsregionen 8 59 27 6 100 +34 2 571 

Hemkommunen 9 59 25 7 100 +36 2 595 

Kommentar: Frågan lyder: ’På det hela taget, hur nöjd är du med det sätt på vilket demokratin fungerar i: EU / Sverige / Västra 
Götalandsregionen / Den kommun där du bor?’. Balansmåttet visar andelen nöjda minus andelen inte nöjda. Balansmåttet kan variera 
mellan +100 (alla är nöjda) och -100 (ingen är nöjd).Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive delfråga. 
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2014. 

Över tid har nöjdheten med demokratin visat en uppgång på alla mätta nivåer. Figur 11 visar andelen 
som är mycket eller ganska nöjda med hur demokratin fungerar på de olika nivåerna över tid. 
Nöjdheten med demokratin i EU har under hela mätperioden legat omkring 20 enheter lägre än 
nöjdheten med demokratin på övriga nivåer. Samtidigt kan noteras att andelen som är nöjda eller 
mycket nöjda med hur demokratin fungerar i EU har ökat från 22 procent 1998 till 48 procent 2014 
vilket är den största uppmätta förändringen över tid på de fyra demokratiska nivåerna. Nöjdheten med 
demokratin i hemkommunen och på nationell nivå har sedan 1998 legat på liknande höga nivåer. 
Sedan mitten av 2000-talet har dock nöjdheten med demokratin i hemkommunen halkat efter 
bedömningen av den nationella demokratin något. I figur 11 har åren då nationella val ägt rum i 
Sverige markerats med ”valår”. Under tidigare år har nöjdheten med hur den svenska demokratin 
fungerar ökat vid varje val. Den demokratiska ”halo-effekten” har noterats även på regional nivå och 
vittnar om att de allmänna valen har förtroendeskapande institutionella effekter på utvärderingen av 
demokratin (Holmberg & Weibull 2014). 2014 återhämtade sig inte nöjdheten med demokratin från 
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mellanvalsåren som de tidigare gjort utan mattades istället av något. Den långsiktiga uppåtgående 
trenden i nöjdheten med demokratin kan dock ännu inte avskrivas. 2010 uppmättes den hittills högsta 
nivån av nöjdhet med demokratin på samtliga nivåer.  

Figur 11 Mycket eller ganska nöjd med demokratin i: EU, Sverige, Västra Götalandsregionen 
respektive hemkommunen, 1998–2014 (andel mycket/ganska nöjd i procent) 

 

 
Kommentar: Frågan lyder: ’På det hela taget, hur nöjd är du med det sätt på vilket demokratin fungerar i: EU / Sverige / Västra 
Götalandsregionen / Den kommun där du bor?’ Figuren visar den andel som svarat mycket nöjd eller ganska nöjd. Procentbasen 
utgörs av de som besvarat respektive delfråga. 
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 1998–2014. 

Politiskt självförtroende  
Kopplingen mellan individer och de som regerar är viktig för upprätthållandet av en god demokrati. 
Ett sätt att mäta hur välfungerande den kopplingen är, är att undersöka invånarnas politiska 
självförtroende3. I mitten av 1950-talet formulerade Campbell et al. det politiska självförtroendet som 
”känslan att politisk och social förändring är möjlig och att medborgarna kan vara delaktiga i en sådan 
förändring” och begreppet politiskt självförtroende har utforskats på internationell nivå sedan dess 
(Campbell et al. 1954). Forskning har visat att det finns ett samband mellan politiskt självförtroende 
och politiskt engagemang och deltagande (Niemi et al. 1991). SOM-institutet har i de västsvenska 
SOM-undersökningarna ställt frågan om hur invånarna uppfattar möjligheten att påverka politiska 
beslut på olika nivåer i den svenska demokratin. Liknande frågor har använts som underlag för att 
analysera det politiska självförtroendet i en internationell kontext men då ofta som del i ett batteri av 
frågor. Frågan som ställs i den västsvenska SOM-undersökningen ger en indikation på det politiska 
självförtroendet i Västra Götaland.  

Tabell 45 visar på en ganska dyster bild av medborgarnas syn på möjligheterna att påverka 
demokratiska beslut. Samtliga balansmått är negativa och möjligheten att påverka demokratiska beslut 
i EU uppfattas vara sämst.  EU skiljer ut sig som den nivå av demokratin där flest uppgett att 
möjligheten att påverka demokratiska beslut är mycket dåliga. På övriga demokratinivåer är andelen 
störst som tycker att möjligheterna att påverka varken är goda eller dåliga. Mest positiva, eller minst 
negativa är invånarna i Västra Götaland till möjligheterna att påverka politiska beslut i den kommun 
där de bor.  

                                                      
3 Political efficacy på engelska. 
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Tabell 45 Möjlighet att påverka politiska beslut på olika nivåer, 2014 (procent och 
balansmått) 

 

Mycket 
goda 

möjligheter 

Ganska 
goda 

möjligheter 

Varken 
goda eller 

dåliga 
 

Ganska 
dåliga 

möjligheter 

Mycket 
dåliga 

möjligheter 
Ingen 

uppfattning 
Summa 
procent Balansmått 

Antal 
svar 

EU 0 5 19 23 40 13 100 -58 2 653 

Sverige 2 21 28 23 16 10 100 -16 2 647 
Västra 
Götalandsregionen 

2 18 31 22 16 11 100 -18 2 638 

Den kommun där 
du bor 3 25 30 19 13 10 100 -4 2 652 

Stadsdelen/den 
del av kommunen 
där du bor 

3 21 31 18 13 14 100 -7 2 629 

Kommentar: Frågan lyder: Vilka möjligheter anser du att du har att påverka politiska beslut i: EU / Sverige / Västra Götalandsregionen / 
Den kommun där du bor / stadsdelen/den del av kommunen där du bor? Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive delfråga.  
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2014. 

Tabell 46 visar hur det själv politiska förtroendet ser ut i olika grupper i samhället. När det gäller 
möjligheten att påverka politiska beslut i EU är kvinnor mindre negativa än män, yngre mindre 
negativa än äldre medan utbildningsnivå inte är en klar indikator på åsikten om påverkansmöjligheter. 
Mellan Västra Götalands delregioner finns inga nämnvärda skillnader. Politiskt intresse, som enligt 
teorin skall visa samband med politiskt självförtroende, visar sig också ha betydelse undantaget för 
dem som inte alls är intresserade av politik, vilka i bedömningen av samtliga demokratiska nivåer 
bryter en annars klar trend om högt intresse och högst politiskt självförtroende. Vid en närmare analys 
av de 119 svarspersoner som uppger att de inte alls är intresserad av politik så noteras att ca 50 procent 
svarar att de inte har någon åsikt i frågan om möjligheter att påverka i EU, en trend som är 
genomgående för samtliga politiska nivåer. Det leder till något förvirrande resultat när de redovisas 
som balansmått.  

Det politiska självförtroendet på nationell och regional nivå följer liknande mönster.  Kvinnor har 
högre politiskt självförtroende än män och yngre ser mer positivt på sina påverkansmöjligheter än de 
äldre. Det politiska självförtroendet visar sig vara kopplat till utbildningsnivå för Sverige där de med 
låg utbildning har lägst politiskt självförtroende och de med hög utbildning har högst politiskt 
självförtroende. I utvärderingen av påverkansmöjligheter i Västra Götalandsregionen är det de med 
medellåg utbildning som uppger lägst politiskt självförtroende. På delregionsnivå är skillnaderna små 
med undantag för boende i Skaraborg som har en dystrare syn på sina påverkansmöjligheter både i 
Sverige och i regionen jämfört med invånarna i andra delregioner.  

Påverkansmöjligheterna i kommunen och stadsdelen/den del av kommunen som svarspersonen bor i 
följer liknande mönster som dem för i Sverige och regionen. Det politiska självförtroende är dock 
genomgående högre på dessa två nivåer. På delregionnivå är det Fyrbodalborna som sticker ut med ett 
lägre självförtroende angående de två demokratiska nivåerna närmast invånarna.  

Tabell 46 visar att det överlag finns en koppling mellan mellanmänsklig tillit och politiskt 
självförtroende, på så sätt att svarspersoner som anser att det i hög grad går att lita på människor 
allmänhet också har högre politiskt självförtroende. Kopplingen mellan mellanmänsklig tillit och 
förtroende för politiker kommer att redovisas vidare i anslutning till redovisningen av 
politikerförtroende.  
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Tabell 46 Möjlighet att påverka politiska beslut på olika nivåer, 2014 (balansmått) 

 EU Sverige 
Västra 

Götalandsregionen 
Den kommun 

där du bor 
Stadsdelen/ den del av 
kommunen där du bor 

Minsta antal 
svarande 

Samtliga -58 -16 -18 -4 -7 2 629 

Kön       

Kvinna -51 -13 -15 -4 -5 1 355 

Man -64 -17 -23 -3 -8 1 268 

Ålder       

16–29 år -45 -3 -4 +3 +5 370 

30–49 år -56 -13 -16 ±0 -2 762 

50–64 år -58 -11 -19 -1 -6 723 

65–85 år -63 -26 -30 -15 -16 764 

Utbildning       

Låg -58 -23 -23 -12 -14 430 

Medellåg -60 -22 -25 -12 -14 790 

Medelhög -58 -12 -17 -3 -7 572 

Hög -55 -4 -11 +10 +5 762 

Subjektiv klass       

Arbetarhem -58 -23 -23 -13 -14 945 

Jordbrukarhem -63 -21 -23 ±0 -5 78 

Tjänstemannahem -63 -12 -16 +3 ±0 997 

Högre tjänstemannahem -43 -3 -13 +5 +1 248 

Företagarhem -55 -13 -21 -4 -3 184 

Delregion       

Göteborgsregionen -57 -12 -17 -3 -5 1 522 

Sjuhärad -58 -15 -19 -3 ±0 332 

Skaraborg -57 -21 -25 -2 -6 427 

Fyrbodal -56 -15 -18 -6 -13 466 

Politiskt intresse       

Mycket intresserad -53 +3 -9 +9 +6 460 

Ganska intresserad -59 -14 -17 -1 -5 1 288 

Inte särskilt intresserad -60 -28 -29 -17 -17 744 

Inte alls intresserad -27 -15 -22 -12 -12 119 

Mellanmänsklig tillit       

Låg -61 -33 -35 -28 -26 359 

Medel -59 -19 -21 -7 -10 1 153 

Hög -55 -4 -11 +6 +3 1 029 

Kommentar: Frågan lyder: Vilka möjligheter anser du att du har att påverka politiska beslut i: EU / Sverige / Västra Götalandsregionen / 
Den kommun där du bor / stadsdelen/den del av kommunen där du bor? Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive delfråga.  
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2014. 

Figur 12 visar på en trend av ökat politiskt självförtroende sedan mätningarna började 2000 för 
samtliga politiska nivåer. Figuren visar även att möjligheten att påverka i Sverige och regionen har 
följts åt över tid liksom utvärderingen av påverkansmöjligheten i kommunen och 
stadsdelen/kommunen där en bor. Möjligheten att påverka politiska beslut i EU har under hela 
mätperioden bedömts betydligt sämre än på övriga nivåer. Avståndet till EU:s beslutande makt är 
längst både geografiskt och känslomässigt. Återkopplingen mellan beslutandemakten inom EU och 
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medborgarna upplevs av många som begränsad och valdeltagandet i Europaparlamentsvalet är lågt. 
Avståndet mellan de styrande och de styrda är störst på EU-nivån.  

Figur 12 Möjlighet att påverka politiska beslut på olika nivåer, 2000–2014 (balansmått) 

 
Kommentar: Frågan lyder: Vilka möjligheter anser du att du har att påverka politiska beslut i: EU / Sverige / Västra Götalandsregionen / 
Den kommun där du bor / stadsdelen/den del av kommunen där du bor? Balansmåttet kan variera mellan +100 (alla anser att 
möjligheterna att påverka är mycket goda) och -100 (alla anser att möjligheterna att påverka är mycket dåliga). Procentbasen utgörs av 
de som besvarat respektive delfråga.  
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2000–2014. 

Förtroende för politiker 
Kopplingen mellan mellanmänsklig tillit och det politiska självförtroendet introducerades i tabell 46. 
Mellanmänsklig tillit och förtroende mellan människor och institutioner har även de visat sig hänga 
samman. Tillit mellan människor kan betecknas som ett horisontellt förtroende medan förtroendet 
mellan människor och institutioner kan benämnas ett vertikalt förtroende. Det finns bekräftade 
kopplingar mellan den mellanmänskliga tilliten och det politiska självförtroendet. En hög 
mellanmänskligt tillit sammanfaller med ett gott politiskt självförtroende. Vad som driver vad är inte 
fastställt utan det finns teorier som hävdar att det horisontella förtroendet skapar förutsättningar för det 
vertikala förtroendet och tvärt om (Holmberg Weibull 2007). Klart är att det finns en koppling mellan 
det horisontella och det vertikala förtroendet och att båda är viktiga i en väl fungerande demokrati.  

Begreppet förtroende har av Holmberg och Weibull (2007) beskrivits som skillnaden mellan förväntan 
och förverkligande.  Tabell 47 visar på stora skillnader i förtroendet för kommunens och regionens 
politiker mellan Västra Götalands delregioner. Balansmåttsenheterna visar bland annat att 
Fyrbodalborna uttrycker lägst förtroende för både kommunens och regionens politiker av alla boende i 
Västra Götaland. Högst förtroende för regionpolitikerna har boende i Skaraborg. Kvinnor har högre 
förtroende för politiker än män. Demografi visar inga tydliga skillnader i förtroende gällande politiker 
på riksnivå och EU-parlamentariker. Regionpolitikerna inger högst förtroende hos undersökningens 
yngsta svarspersoner medan kommunpolitikerna inger högst förtroende bland undersökningens äldsta 
svarspersoner. Utbildningens koppling till förtroende för politiker är i samtliga fall undantaget för 
kommunens politiker sådan att de med låg utbildning har lägst förtroende för politiker medan de med 
hög utbildning hyser högst förtroende för politiker. Förtroendet för kommunpolitiker är splittrat i 
relation till utbildning.  

Svarspersonernas subjektiva klass visar sig även den påverka förtroendet för politiker. EU-
parlamentariker och rikspolitiker inger lägst förtroende i arbetarhem och högst förtroende i 
tjänstemannahem. Svarsperoner från företagarhem har lägst förtroende för Västra Götalandsregionens 
politiker och hyser även lågt förtroende för hemkommunens politiker. Ett av Västra 
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Götalandsregionens ansvarsområden är näringsutveckling och det lägsta förtroendet för regionens 
politiker finns i företagarhem.  

Tabell 47 Förtroende för hur EU-parlamentariker, rikspolitiker, Västra Götalandsregionens 
politiker samt hemkommunenspolitiker sköter sitt arbete, 2014 (balansmått) 

 EU-
parlamentariker Rikspolitiker 

Västra 
Götalandregionens 

politiker 
Kommunens 

politiker Minsta antal svar 
Samtliga -5 +12 -9 -6 2 639 
Kön      
Kvinna +5 +13 -4 -2 1 353 
Man -17 +9 -15 -9  1 276 
Ålder      
16–29 år -3 +10 -3 -8 367 
30–49 år -8 +12 -12 -11 770 
50–64 år -7 +11 -11 -6 719 
65–85 år -4 +9 -9 ±0 789 
Utbildning      
Låg -17 -7 -17 -3 450 
Medellåg -14 ±0 -15 -11 792 
Medelhög -5 +13 -12 -8 570 
Hög +10 +32 +2 +1 765 
Subjektiv klass      
Arbetarhem -21 -7 -14 -11 951 
Jordbrukarhem -8 +2 -12 +10 84 
Tjänstemannahem +2 +25 -2 +3 994 
Högre tjänstemannahem +20 +32 -3 -14 249 
Företagarhem -1 +13 -22 -13 182 
Delregion      
Göteborgsregionen -2 +14 -9 -10 1 522 
Sjuhärad -10 +6 +5 -7 331 
Skaraborg -10 +12 +16 -6 432 
Fyrbodal -10 +5 -18 -15 470 
Politiskt intresse      
Mycket intresserad +2 +27 -6 -6 462 
Ganska intresserad -2 +26 -7 -1 1 282 
Inte särskilt intresserad -13 -7 -14 -11 747 
Inte alls intresserad -17 -17 -15 -21 127 
Mellanmänsklig tillit      
Låg -30 -21 -33 -33 356 
Medel -13 ±0 -17 -12 1 144 
Hög +12 +36 +9 +10 1 018 

Kommentar: Balansmåttet visar andelen som har mycket eller ganska stort förtroende för politikerna i kommunen och regionen minus 
dem som har ganska eller mycket litet förtroende för politikerna i kommunen och regionen. Balansmåttet kan variera mellan +100 (alla 
har förtroende) och -100 (ingen har förtroende). Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive delfråga. 
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2014. 

Figur 13 visar hur förtroendet för politiker bland invånare i Västra Götaland har förändrats sedan 
1998. I översikten över förtroende för politiker kan, liksom vid bedömningen av hur väl demokratin 
fungerar, valårseffekter noteras. Förtroendet för samtliga politiker sjönk betydligt efter valet 2010 för 
att nästan återhämta sig vid valet 2014. Tabell 48 visar på skillnader i förtroende mellan Västra 
Götalands delregioner. Skillnader i förtroende för politiker över på delregionnivå består över tid. 
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Figur 13 Förtroende för hur EU-parlamentariker, rikspolitiker, västra götalandsregionens 
politiker samt kommunpolitiker sköter sitt arbete, 1998–2014 (balansmått) 

 
Kommentar: Balansmåttet visar andelen som har Mycket eller ganskas tort förtroende för politikerna i kommunen och regionen minus 
dem som har ganska eller mycket litet förtroende för politikerna i kommunen och regionen. Balansmåttet kan variera mellan +100 (alla 
har förtroende) och -100 (ingen har förtroende). Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive delfråga. 
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 1998–2014. 

Åsikter om regionalt och kommunalt styre 
Svarspersonerna i den västsvenska SOM-undersökningen var nöjda eller mycket nöjda med hur 
demokratin fungerar i regionen och i svarspersonernas respektive kommuner (se tabell 44). Det visar 
sig dock att bedömningen av hur styrelsen sköter sig i kommunen och i regionen inte värderas lika 
positivt. I tabell 48 redovisas hur svaren fördelade sig i 2014 års undersökning på frågan om hur 
kommunstyrelsen respektive regionstyrelsens sköter sitt arbete.   

Tabell 48 Bedömning av hur kommunstyrelsen respektive regionstyrelsen sköter sin uppgift, 
2014 (procent) 

 
Mycket 

bra 
Ganska 

bra 

Varken 
bra 

eller dåligt 
Ganska 
dåligt 

Mycket 
dåligt 

Ingen 
uppfattning 

Summa 
procent Balansmått Antal svar 

Kommunstyrelsen 3 26 26 17 10 18 100 +2 2 676 

Regionstyrelsen 1 15 34 15 6 29 100 -5 2 639 

Kommentar: Frågan lyder: ’Hur tycker du att kommunstyrelsen i den kommun där du bor / regionstyrelsen i Västra Götaland sköter sin 
uppgift?’ Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive delfråga.  
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2014. 

Hur styrelserna sköter sin uppgift visar sig vara svårt för invånarna att bedöma. Andelen som bedömer 
att kommunstyrelsens och regionstyrelsens varken sköter sig bra eller dåligt alternativt inte har någon 
åsikt i frågan är 44 procent för kommunstyrelsen och 63 procent för regionstyrelsen. 
Kommunstyrelsens arbete bedöms mer positivt än regionstyrelsen trots att andelen som har en åsikt 
och bedömer dess arbete som ganska eller mycket dåligt är högre än för regionstyrelsen.  

Tabell 49 visar hur bedömningen av region- och kommunstyrelsens arbete skiljer sig mellan olika 
grupper i samhället. Kommunstyrelsen utvärderas mest positivt av personer i jordbrukarhem och 
boende i Skaraborg och mest negativt bland dem med låg mellanmänsklig tillit och de som bor i högre 
tjänstemannahem. Inom regionen är Fyrbodalborna mest negativt inställda till hur regionstyrelsen 
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sköter sin uppgift, medan boende i Skaraborg är mest positiva. Mest negativ bedömning av 
regionstyrelsen gör de med låg mellanmänsklig tillit och svarspersoner från företagarhem.  

Tabell 49 Bedömning av hur kommunstyrelsen respektive regionstyrelsen sköter sin uppgift, 
2014 (balansmått) 

 Kommunstyrelsen Regionstyrelsen Minsta antal svar 

Samtliga +2 -5 2 639 

Kön    

Kvinna +3 -1 1 353 

Man +1 -8  1 276 

Ålder    

16–29 år +1 +1 367 

30–49 år -4 -7 770 

50–64 år -1 -9 719 

65–85 år +10 -1 789 

Utbildning    

Låg +10 -1 450 

Medellåg -1 -5 792 

Medelhög -1 -5 570 

Hög -1 -8 765 

Subjektiv klass    

Arbetarhem +4 -1 951 

Jordbrukarhem +23 -4 84 

Tjänstemannahem +1 -6 994 

Högre tjänstemannahem -10 -14 249 

Företagarhem -7 -17 182 

Delregion    

Göteborgsregionen -3 -8 1 522 

Sjuhärad +13 +1 331 

Skaraborg +29 +6 432 

Fyrbodal -7 -12 470 

Politiskt intresse    

Mycket intresserad -6 -9 462 

Ganska intresserad +5 -5 1 282 

Inte särskilt intresserad +2 -3 747 

Inte alls intresserad -2 ±0 127 

Mellanmänsklig tillit    

Låg -16 -15 356 

Medel -1 -7 1 144 

Hög +10 +1 1 018 

Kommentar Balansmåttet visar andelen som anser att arbetet sköts bra minus andelen som anser att arbetet i regionstyrelsen 
respektive kommunstyrelsen sköts dåligt. Balansmåttet kan variera mellan +100 (alla anser att arbetet sköts bra) och -100 (alla anser 
att arbetet sköts dåligt). Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive delfråga. 
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2014. 

Figur 14 visar hur region- och kommunstyrelsens arbete bedömts över tid och liksom i åsikterna hur 
demokratin fungerar ses valårseffekter där styrelsernas arbete bedöms mer positivt under valår. Vid 
mätningarnas start var skillnaderna mellan utvärderingen av styrelsernas arbete stora. 
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Kommunstyrelsens arbete utvärderades betydligt mer positivt än regionstyrelsen. Gapet mellan 
bedömningen av de två styrelsernas arbete har minskat betydligt sedan 1999.  Sedan 2008 har 
avståndet i bedömningen av kommun- och regionstyrelsen hållit i stort sett samma avstånd och följt 
samma trend. Regionstyrelsens arbete bedöms dock genomgående som något mindre väl utfört.  
 

Figur 14 Bedömning av hur kommunstyrelsen respektive regionstyrelsen sköter sitt 
arbete, 1999–2014 (balansmått) 

 
Kommentar: Balansmåttet visar andelen som anser att arbetet i regionstyrelsen respektive kommunstyrelsen sköts bra minus andelen 
som anser att arbetet sköts dåligt. Balansmåttet kan variera mellan +100 (alla anser att arbetet sköts bra) och -100 (alla anser att 
arbetet sköts dåligt). Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive delfråga. 
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 1999–2014. 

Sammanfattning 
• Andelen nöjda med demokratin ökar sett över längre tid, men har på nationell, kommunal och 

regional nivå minskat något de senaste tre åren.  
• Det politiska självförtroendet är högst hos de yngre och dem med hög mellanmänsklig tillit 
• Över tid har det politiska självförtroendet ökat på samtliga demokratiska nivåer men är 

fortfarande genomgående lågt. 
• Kommunstyrelsernas sätt att sköta sitt arbete bedöms generellt mer positivt än 

regionstyrelsens, men bedömningarna har blivit mer negativa sedan mitten av 2000-talet. 
• Äldre människor, Skaraborgare och lågutbildade är mer nöjda än andra med hur 

kommunstyrelsen i hemkommunen sköter sitt arbete. 
• Män, medelålders och boende i företagarhem är mest negativa till regionstyrelsens arbete. 
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Slutdiskussion  
I föreliggande rapport presenteras en stor mängd tabeller och figurer i syfte att bidra till en 
utvärdering av hur väl Västra Götalandsregionen lyckas att uppnå sina visioner för Västra 
Götaland. Med utgångspunkt i den västsvenska SOM-undersökningen har invånarnas hälsa, 
kultur- och idrottsvanor, åsikter om sjukvården och infrastrukturprojekt kartlagts på 
detaljerad nivå för 2014 och på aggregerad nivå över tid. Resultaten visar på stora skillnader i 
regionen, varav många är direkt kopplade till socioekonomiska faktorer, utbildning och ålder. I 
ett avslutande kapitel kommer rapportens resultat nu att sammanfattas och relateras till Vision 
Västra Götaland- det goda livet. 

Befolkningstillväxten i Västra Götaland liknar den i resten av landet men inom regionen finns stora 
skillnader. Storstadsregionen står för majoriteten av befolkningsökningen och har ökat med 16,8 
procent sedan 1998. De stora skillnaderna i befolkningstillväxt mellan delregionerna befäster de redan 
stora strukturella variationerna i regionen. Skattebasen stärks i Göteborgsregionen med sin höga och 
växande andel arbetande befolkning medan den åldrande befolkningen i övriga delregioner ökar. 

Vision Västra Götaland presenterar ett antal punkter som definierar det goda livet. En god hälsa, arbete 
och utbildning, delaktighet i samhällslivet samt ett rikt kulturliv är några aspekter av det goda livet. 
Visionen om en gemensam region ämnar minska avstånd mellan stad och ladsbygd genom goda 
infrastrukturella förutsättningar för pendling i olika former, förse samtliga invånare i regionen med 
goda förutsättningar för ett rikt kulturliv, god vård och hälsa, en tillgänglig arbetsmarknad och 
ekonomisk- och befolkningstillväxt som främjar hela regionen.  

De västsvenska SOM-undersökningarna kartlägger flera av dessa och bidrar därmed till utvärderingen 
av hur väl visionen uppnås i regionen. Speciellt lämplig är undersökningen för ett utvärdera visionens 
sociala dimension utifrån målet om en gemensam och jämställd region. Jämställdhetsperspektivet är 
närvarande i rapportens samtliga analyser genom redovisningen av eventuella skillnader mellan 
kvinnor och män gällande attityder, vanor och åsikter. 

En alltmer välutbildad befolkning 
I Vision Västra Götaland eftersträvas en jämn utbildningsnivå vilket visat sig vara svårt att uppnå. Den 
välutbildade befolkningen liksom andelen i arbetsför ålder är överrepresenterade i Göteborgsregionen. 
Anledningen till uppmätta skillnaderna i demografi och utbildningsnivå mellan storstadsregionen och 
övriga delregioner kan i många fall förklaras av att såväl regionens största lärosäten som en majoritet 
av de arbetstillfällen som kräver högre utbildning återfinns i Göteborgsregionen vilket lockar både 
unga och välutbildade invånare. Utbilningsnivån visar sig ha starka kopplingar till klass och ålder. 
Andelen invånare som har låg utbildning minskar i takt med att andelen, framförallt de äldsta 
svarspersonerna utan fullständig grundskoleutbildning minskar.  

Förväntningarna på den ekonomiska utvecklingen i privatekonomin och den nationella ekonomin är 
dyster bland Västra Götalänningarna. Speciellt dyster är synen på den framtida svenska ekonomin. 
Förväntningar om försämrade ekonomiska förhållanden kan skapa oro och hämma konsumtion och 
investeringar som drabbar både företag och privatpersoner. Den upplevda förändringen i ekonomiska 
förhållanden under det föregångna året är betydligt mindre negativa än förväntningarna redovisade i 
2013 års Visionsrapport (Vision Västra Götaland 2014:28). Samtidigt är förväntningarna på 
kommande års ekonomiska utveckling mer negativa än förra året. Skillnaderna mellan regionerna är 
små, så även skillnaderna mellan kvinnor och män.  

Arbetsmarknadens utmaningar består 
Både rörlighet och stabilitet på arbetsmarknaden är viktigt för regionens utveckling: rörlighet för att 
möjliggöra anpassning till föränderliga förhållanden både inom ekonomin och inom industri, stabilitet 
för framförhållning och trygghet för både arbetsgivare och arbetstagare.  Andelen invånare i regionen 
som är oroliga för att bli arbetslösa har legat stabilt kring 12–15 procent sedan 2010. Boende i 
Göteborgsregionen är mer oroliga för att bli arbetslösa än boende i övriga Västra Götaland. I 
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Göteborgsregionen är andelen företag inom branscher med hög andel visstids- och deltidsanställningar 
så som hotell och restaurang hög vilket kan förklara en del av skillnaderna (Visita 2013). 

En osäker arbetsmarknad och en rädsla för att bli av med jobbet påverkar liksom den förväntade 
privatekonomiska utvecklingen invånarnas konsumtion men även övrig planering av livet. 
Framförhållningen som en trygghet på arbetsmarknaden innebär, oavsett om det gäller självförtroendet 
att byta jobb eller att behålla sin nuvarande anställning, påverkar inte bara inte bara arbetslivet utan ger 
förutsättningar för övriga delar av livet så som fritid, vanor och rekreation.  

En överväldigande del av regionens arbetande invånare är nöjda med sin nuvarande arbetssituation 
samtidigt som en stor del önskar att arbeta färre timmar i veckan än de gör idag. Mjuka värden så som 
en god gemenskap på arbetsplatsen och ett arbete som ger livsglädje och som går att kombinera med 
privatlivet är topp-tre rankade i vad som är viktigt på arbetsplatsen medan möjligheten att leda andra 
människor och goda karriärmöjligheter uppges minst viktigt i ett arbete. I föreliggande rapport belyses 
även skillnader mellan invånare anställda inom offentlig och privat sektor och visar på betydande 
skillnader mellan arbetstagarnas prioriteringar och till viss del värderingar. Sektorer där den offentliga 
sektorn är den största arbetsgivaren så som vård och omsorg kan glädjas åt att andelen anställda som 
anser det viktigt att hjälpa andra och önskar göra något viktigt för samhället är mycket hög. 

En infrastruktur i utveckling 
Kollektivtrafik och utveckling av infrastruktur är ett av regionens huvudsakliga ansvarsområden. Stora 
investeringar är planerade i regionens infrastruktur de närmaste åren. Den allmänna inställningen till 
att bygga ut kollektivtrafiken är mycket positiv och nöjdheten med den nuvarande kollektivtrafiken är 
hög. Boende i Göteborgsregionen är nöjdast med hur kollektivtrafiken fungerar och även mest positiva 
till att ytterligare bygga ut kollektivtrafiken. Män är, undantaget kollektivtrafiken och trängselskatten i 
Göteborg genomgående mer positivt inställda till både planerade och utförda infrastrukturprojekt. 
Egenintresset skiner igenom i samtliga infrastruktursatsningar som undersöks i den västsvenska SOM-
undersökningen. Användare av kollektivtrafiken är mest positiva till dess utvidgning och bilister är 
mer positiva till utbyggnad av motorvägar och minst positiva till trängselskatten i Göteborg. I den 
vägledande omröstningen om trängselskattens vara eller icke vara i Göteborg röstade 57 procent nej 
till trängselskattens fortsatta varande. Inga förändringar är planerade som resultat av omröstningen i 
valet 2014.  

Den digitala infrastrukturen är välfungerande och analysen visar på små skillnader mellan regionens 
delregioner. Demografin står för de största utmaningarna då äldre är mindre uppkopplade än de yngre.  
Ett mål för den digitala infrastrukturen är att alla skall ha tillgänglighet till internet vilket till hög grad 
uppnås. Tillgänglig samhällsinformation genom kommunikation i digitala medier ökar och i teorin 
innebär en ökad tillgänglighet förbättrade förutsättningar för invånare att ta del av beslut och 
möjligheter till ökad medvetenhet, vilket leder till mer informerade beslut. Inom områden där äldre är 
en del av målgruppen, exempelvis vårdcentraler kan ett allt för digitaliserat informationsflöde däremot 
innebära en exkludering av mottagare av information. Besök på regionens och kommuners hemsidor 
har ökat stadigt sedan mätningarnas början. Det ökade digitala informationsflödet har potential att 
förbättra förutsättningarna för ett ökat informationsutbyte gällande demokratiska beslut och pågående 
processer i regionen och kommunernas verksamhet.  

Fortsatta skillnader i kulturvanor 
Ett rikt kulturliv för alla eftersträvas i Vision Västra Götaland (2005). SOM-institutets västsvenska 
undersökningar möjliggör en kartläggning av kulturvanor i olika samhällsgrupper. Snarare än en 
fullständig översikt av invånarnas kulturvanor ger rapporten en indikation på vilka utmaningarna är 
med målet om ett jämlikt och tillgängligt kulturutbud.  De besöksmål som undersöks visar på stora 
skillnader mellan olika grupper. I ett första steg undersöks formen av kulturutövning och sedan 
specifika besöksmål. Institutionaliserad kulturutövning visar på stora socioekonomiska skillnader. I 
Göteborg är invånare från socioekonomiskt starka grupper mycket mer frekventa besökare av så 
kallade finkulturella kulturinstitutioner. Besöksmålen har utöver socioekonomiska besöksmönster 
även starka lokala anknytningar. Boende i Skaraborg besöker mer frekvent Skara Sommarland och 
boende i Fyrbodal besöker oftare Havets Hus i Lysekil. Besöksmål utanför Göteborgsregionen visar 
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mindre samband med utbildning och subjektiv klass än besöksmål i storstadregionen. Målet att sociala 
och kulturella skillnader inte skall begränsa invånare från att ta del av regionens kulturliv visar sig 
svårt att uppnå, speciellt gällande finkultur i Göteborg.  

En stor del av regionens invånare är medlemmar i någon sorts förening. Fackföreningar lockar flest 
medlemmar medan engagemanget bland svarspersonerna är störst i idrotts och frilutsorganisationer.  
Föreningslivet engagerar och indikerar ett samhällsengagemang vilket är eftersträvansvärt. Regionala 
skillnader är små liksom de mellan kvinnor och män. Däremot har de socioekonomiskt starka 
grupperna till större del uppdrag i föreningar och deltar mer aktivt i verksamheterna. Föreningslivets 
utjämnande roll som en samlingspunkt kring intressen snarare än efter socioekonomiska parametrar 
bekräftas inte i föreliggande rapport vilken istället indikerar att en mer djupgående analys av 
föreningslivets strukturer är att önska.  

Positiva indikatorer om invånarnas hälsa och livstillfredställelse 
En god hälsa är starkt kopplad till en nöjd befolkning. Tillhandahållandet av hälso- och sjukvård är ett 
viktigt inslag i Vision Västra Götaland (2005). Tillgänglighet och kvalitet är ledorden i visionen om en 
förbättrad primärvård. Både tillgängligheten av och kvalitén på vård får goda betyg av invånarna och 
speciellt av dem som själva besökt sjukhus eller vårdcentral. Lagen om valfrihetssystem (LOV) är 
inne på sitt femte år och antalet nyetableringar av vårdcentraler på marknaden har stabiliserats. 
Omorganiseringen har utvärderats positivt i oberoende utvärderingar gällande tillgänglighet men ett 
varnande finger höjs för att tillgängligheten ökat främst för dem med begränsat vårdbehov och att de 
med stort vårdbehov riskerar att hamna i skuggan av de upplevda förbättringarna. SOM-institutets 
undersökningar visar att de äldre och de med låg utbildning är nöjdare än genomsnittet med både vård 
på vårdcentral och sjukhusvård. Svarspersoner som uppger att deras hälsotillstånd är dåligt är dock 
betydligt mindre nöjda med vård på vårdcentral än resten av befolkningen. Sedan omorganisationen av 
vården 2010 har den allmänna nöjdheten med vård i olika former sjunkit något årsvis. 

Förtroende för politiker och synen på möjligheten att påverka demokratiska beslut är grundstenar i en 
väl fungerande demokrati. Utvärderingen av hur demokratin fungerar på de fyra beslutsnivåer som 
undersöks i de västsvenska SOM-undersökningarna ger en tudelad bild. Den allmänna bedömningen 
av hur demokratin fungerar är mycket god men när fortroendet för politiker och möjligheten att 
påverka demokratiska beslut bedöms är betyget mycket lågt. Över tid ökar dock både nöjdheten med 
demokratin och förtroendet för politiker och den demokratiska processen. Den ökade nöjdheten med 
demokratin som tidigare noterats under valår och i de nationella SOM-undersökningarna infinner sig 
även under 2014 års valår bland Västra Götalands invånare. 

Sammanfattningsvis kan sägas att den allmänna livstillfredsställelsen är mycket god i Västra Götaland. 
åtta av tio Västra Götalänningar är ganska eller mycket nöjda med det liv de lever. Hälsan är på en 
aggregerad nivå även den mycket god och invånare i regionen litar i hög grad på varandra. I samtliga 
generella frågeställningar får livet i regionen högt betyg. Skillnader mellan män och kvinnor återfinns 
tydligast i frågor som rör arbetsplatsen och åsikter om infrastrukturella investeringar. Störst skillnader 
i vanor, åsikter och attityder återfinns i grupper med olika utbildningsnivå.  Utbildning som en 
främjare av ökad klassrörlighet och därmed vikten av fortsatta satsningar på utbildning på alla nivåer 
är genomgående tydlig i föreliggande rapport. Det är därför speciellt glädjande att det över tid finns 
positiva trender i fråga om allt mer utbildade invånare, allt högre politiskt självförtroende och en ökad 
andel som är nöjda med sina liv. Utmaningar finns i att bemöta de skillnader som socioekonomiska 
faktorer influerar så som engagemang i föreningslivet, kulturvanor och arbetsmarknadsfrågor. 
Rapporten indikerar att ett fortsatt högt medvetande om hur de strukturella och socioekonomiska 
skillnaderna i samhället påverkar regionens invånare är nödvändigt i vidare policyutformning för att i 
enlighet med Vision Västra Götaland (2005) främja det goda livet för alla. 
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Appendix A 

Information om den västsvenska SOM-undersökningen  
SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst frågeundersökningar i syfte att kartlägga 
den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat Samhälle, Opinion och Medier. Sedan 1986 
genomförs en nationell frågeundersökning och sedan 1992 en regional undersökning i Västsverige. 
Därtill har gjorts regionala undersökningar i Skåne (2004, 2006, 2008 och 2011) och i Värmland 
(2010 och 2014). Data samlas in via postala samt webbaserade 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 två forskningsenheter vid Göteborgs universitet: Institutionen 
för journalistik, medier och kommunikation (JMG) samt Statsvetenskapliga institutionen. En rad 
forskningsprojekt medverkar i SOM-undersökningarna – flertalet med förankring i någon av dessa två 
institutioner – men även externa projekt deltar regelbundet.  

Resultaten från SOM-undersökningarna redovisas i årliga publikationer där de medverkande forskarna 
presenterar analyser baserade på de senaste resultaten, med fokus på långsiktiga opinions- och 
medietrender. Varje år publiceras också ett antal rapporter med specialanalyser av enskilda 
ämnesområden.  En utförlig metoddokumentation från den västsvenska SOM-undersökningen 2014 
kommer att redovisas i Bové, Josefine (2015) ”Den västsvenska SOM-undersökningen 2014”, i SOM-
institutets vinterpublikation (dec 2015) där Tomas Berglund och Annika Bergström är redaktörer. 

Undersökningens upplägg 
Den västsvenska SOM-undersökningen har sedan starten 1992 genomförts i form av en postenkät med 
möjlighet att svara på webben som går ut till ett systematiskt sannolikhetsurval av befolkningen 
boende i Västsverige. Urvalet i undersökningen var åren 1992–1997 begränsat till befolkningen i 
Göteborg med kranskommuner.4 Från och med undersökningen 1998 täcker urvalet hela Västra 
Götalands län samt Kungsbacka kommun. Från och med 2009 års undersökning är åldersintervallet 
16–85 år.5 Såväl svenska som utländska medborgare ingår. Totalt omfattar undersökningens urval 
6 000 individer. 

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

                                                      
4 Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.  
5 I undersökningarna 2000–2008 var åldersintervallet 15–85 år; 1992–1999 15–80 år. 
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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. Figuren nedan illustrerar 
variationen i svarsfrekvens för den västsvenska SOM-undersökningen sedan starten 1992. Det ska 
noteras att undersökningarna 1992–1997 var begränsade till Göteborgsregionen, där svarsfrekvensen 
generellt är lägre än för övriga delar av Västra Götalandsregionen.   

 

Svarsfrekvens i den västsvenska SOM-undersökningen 1992–2014 (procent av nettourvalet)  

 Kommentar: Åren 1992–1997 var undersökningen begränsad till Göteborgsregionen. Fr.o.m. 1998 omfattas hela Västra 
Götalandsregionen inklusive Kungsbacka kommun. 

 

För 2014 års undersökning blev nettosvarsfrekvensen 52 procent. I Göteborgsregionen var 
svarsfrekvensen 50 procent, i Kungsbacka 54 procent och 53 procent i övriga Västra Götaland.  
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Svarande och bortfall i den västsvenska SOM-undersökningen 2014 

 

 Göteborgsregionen Övr. Västra Götaland Totalt 

Bruttourval 3 118  2 882 6 000 

Naturligt bortfall 200 (6,4 %) 174 (6,0 %) 374 

Nettourval  2 918 2 708 5 626 

Antal svarsvägrare/ej anträffbara 1 448 1 281 2 729 

Antal svarande 1 470 1 430 2 900 

     Varav webbsvar 135 92 227 

Svarsfrekvens brutto 47 % 50 % 48 % 

Svarsfrekvens netto  50 % 52 % 52 % 

Kommentar: Med naturligt bortfall avses: avflyttad; bortrest på längre tid, studier/militärtjänstgöring på annan ort; 
boende/studier/arbete utomlands; sjuk, institutionsvård; funktionshinder; avliden; ej svensktalande. 

Det finns skillnader i svarsbenägenhet hos olika grupper av respondenter i SOM-undersökningarna. 
Kvinnor svarar exempelvis i större utsträckning än män. Den största skillnaden i svarsmönster finner 
vi mellan åldersgrupper. Svarsviljan hos personer över 50 år är stabil över tid medan de yngre 
åldersgrupperna dalar i svarsfrekvens. Den mest svarsvilliga gruppen utgörs av 70–79 åringar medan 
svarsviljan är lägst bland 16–19 åringar. 

*** 

 

 

Delregionerna som används i följande resultatredovisning är indelade i enlighet med indelningen i 
kommunförbund: Göteborgsregionen: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla 
Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö; Sjuhärad: Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, 
Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda; Skaraborg: Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, 
Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara; Fyrbodal: 
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, 
Vänersborg, Mellerud och Åmål. 
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Appendix B – Tabeller och diagram 
Tabell 50 Medborgarnas viktigaste regionala frågor, 1998–2014 (procent) 

 
1998 2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20111 2012 2013 2014 

1 Sjukvården (25) Sjukvården (42) Sjukvården (36) Sjukvården (35) Sjukvården (33) Sjukvården (28) Sjukvården (30) Sjukvården (29) Sjukvården (27) Sjukvården (30) Sjukvården(42) Sjukvården (39) Sjukvården(43) Sjukvården(42) 

2 Sysselsättning 
(18) Utbildning (15) Utbildning (13) Kommunikation 

/Trafik (14) 
Sysselsättning 
(12) 

Sysselsättning 
(12) 

Kommunikation/ 
Trafik (18) 

Kommunikation/ 
Trafik (19) 

Kommunikation 
/Trafik (17) 

Kommunikation/ 
Trafik (16) 

Kommunikation 
/Trafik (21) 

Kommunikation/ 
Trafik (26) 

Kommunikation/ 
Trafik (23) 

Kommunikation/ 
Trafik (26) 

3 Utbildning (14) Kommunikation/ 
Trafik (10) 

Kommunikation/ 
Trafik (10) Utbildning (9) Utbildning (10) Utbildning (9) Utbildning (8) Sysselsättning 

(12) 
Sysselsättning 
(14) 

Sysselsättning 
(15) Utbildning (14) Utbildning  

(14) 
Utbildning 
(21) 

Utbildning 
(19) 

4 Kommunikation/ 
Trafik (9) Äldrevård (10) Vård (9) Sysselsättning 

(9) 
Kommunikation/ 
Trafik (10) 

Kommunikation/ 
Trafik (8) Miljö (8) Utbildning (8) Utbildning (10) Utbildning (13) Sysselsättning 

(11) 

Sysselsättning 
/arbetsmarknad 
(14) 

Sysselsättning 
/arbetsmarknad 
(13) 

Sysselsättning 
/arbetsmarknad 
(11) 

5 Miljöfrågor (7) Vård (7) Äldrevård (7) Äldrevård (7) Äldrevård (10) Äldrevård (7) Sysselsättning 
(7) Miljö (7) Vård (7) Äldrevård (7) Äldrevård 

(7) Äldreomsorg (8) Äldreomsorg 
(12) 

Invandrar- 
flyktingfrågor 
(9) 

6 Äldrevård (7) Miljöfrågor (5) Syssel-sättning 
(6) Vård (6) Miljöfrågor (6) Vård (7) Äldrevård (7) Äldrevård (6) Äldrevård (6) Vård (7) Miljöfrågor (6) Invandrar-, 

flyktingfrågor (6) 

Invandrar- 
flyktingfrågor 
(7) 

Äldreomsorg 
(8) 

7 Vård (7) Sysselsättning 
(5) Miljöfrågor (5) Lag och ordning 

(5) Vård (4) Miljöfrågor (5) Vård (6) Vård (5) Miljö (6) Invandrar-/ 
flyktingfrågor (6) 

Invandrar-/ 
flyktingfrågor (5) Miljöfrågor (5) Miljöfrågor (6) Miljöfrågor (7) 

8 Barnomsorg (4) Barnomsorg (3) Lag och ordning 
(4) Miljöfrågor (4) Bostäder (4) Vårdköer (4) Lag och ordning 

(4) 
Lag och ordning 
(5) 

Lag och ordning 
(5) 

Lag och ordning 
(6) 

Lag och ordning 
(3) 

Lag och ordning, 
brottslighet (3) 

Lag och ordning 
(4) 

Lag och ordning 
(3) 

9 Lag och ordning 
(2) 

Regionens/ 
landstingets 
ekonomi (3) 

Barnomsorg (3) 
Regionens/  
landstingets 
ekonomi (3) 

Invandrar-/ 
flyktingfrågor (3) 

Lag och ordning 
(3) Barnomsorg (3) Invandrar-/ 

flyktingfrågor (2) 
Invandrar-/ 
flyktingfrågor (3) Miljöfrågor (6) Barnomsorg (2) Barnomsorg (2) Barnomsorg 

(3) 
Sociala frågor 
(2) 

10 
Fördelning av 
resurser/ 
inflytande i 
regionen (2) 

Omorganisation 
av storsjukhusen 
(3) 

Invandrar/ 
flyktingfrågor (3) Omsorg (3) Lag och ordning 

(3) Kollektivtrafik (3) 
Omorganisation 
av storsjukhusen 
(2) 

Barnomsorg (2) Barnomsorg (2) Barnomsorg (3) Sociala frågor (1) Sociala frågor (2) Sociala frågor(2) Barnomsorg(2) 

Kommentar: Frågan lyder:’Vilken eller vilka frågor eller problem tycker Du är viktigast i dag i Västra Götalandsregionen? Ange högst tre frågor/problem’ Procentbasen utgörs av samtliga som deltagit i 
undersökningen. Varje respondent får ange upp till tre viktiga frågor och dessa räknas i så fall var för sig i andelarna av viktiga frågor ovan.  
*Från och med 2011 används en något annorlunda kategorisering av de öppna svaren. 
Källa: De västsvenska SOM-undersökningarna 1998–2014.  
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Tabell 51 Medborgarnas viktigaste kommunala frågor, 1998–2014 (procent) 
 

1998 2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20111 2012 2013 2014 
               

1 Skola/ utbildning 
(32) 

Skola/ utbildning 
(36) 

Skola/ utbildning 
(32) 

Skola/ utbildning 
(25) Sjukvård (23) Skola/ 

utbildning (26) 
Skola/ 
utbildning (25) 

Skola/ 
utbildning (26) 

Skola/ 
utbildning (28) 

Skola/ 
utbildning (29) Utbildning (31) Skola/ 

utbildning (30) 
Skola/ utbildning 
(36) 

Skola/ utbildning 
(38) 

2 Syssel-sättning 
(22) Sjukvården (29) Sjukvården (22) Sjukvård (23) Skola/ 

utbildning (21) Sjukvård (24) Äldreomsorg (18) Äldreomsorg (17) Äldreomsorg (16) Äldreomsorg (18) Sjukvård (23) Kommunikation/T
rafik (24) 

Sjukvård  
(26) 

Sjukvård  
(25) 

3 Sjukvård (21) Äldreomsorg (22) Äldreomsorg (18) Äldreomsorg (18) Äldreomsorg (18) Äldreomsorg (20) Sjukvård (16) Kommunikation/T
rafik (16) 

Sysselsättning 
(16) 

Sysselsättning 
(17) 

Kommunikation/T
rafik (18) Sjukvård (23) Äldreomsorg (22) Kommunikation/T

rafik (22) 

4 Äldreomsorg (20) Barnomsorg (11) Vård (11) Kommunikation/T
rafik (13) 

Kommunikation/T
rafik (13) 

Syssel-sättning 
(17) 

Kommunikation/T
rafik (15) Sjukvård (15) Sjukvård (13) Sjukvård (16) Äldreomsorg (16) Äldreomsorg (16) Kommunikation/T

rafik (17) Äldreomsorg (16) 

5 Barnomsorg (13) Kommunikation/T
rafik (9) Barnomsorg (11) Barnomsorg (10) Syssel-sättning 

(11) 
Kommunikation/T
rafik (9) Barnomsorg (11) Syssel-sättning 

(11) 
Kommunikation/T
rafik (13) 

Kommunikation/T
rafik (15) 

Sysselsättning/ar
betslöshet (12) 

Sysselsättning/ 
arbetsmarknad 
(15) 

Sysselsättning/ 
arbetsmarknad 
(14) 

Sysselsättning/ 
arbetsmarknad 
(13) 

6 Kommunikation/T
rafik (9) Vård (8) Kommunikation/T

rafik (10) 
Syssel-sättning 
(10) Barnomsorg (9) Barnomsorg (8) Bostäder (8) Barnomsorg (9) Barnomsorg (9) Invandrar-

/flyktingfrågor (9) Barnomsorg (6) Sociala 
frågor/välfärd (9) 

Bostäder 
(11) 

Invandrar-, 
flyktingfrågor (12) 

7 Miljöfrågor (9) Syssel-sättning 
(7) 

Syssel-sättning 
(8) Bostäder (7) Bostäder (8) Bostäder (8) Miljöfrågor (8) Bostäder (8) Miljöfrågor (7) Barnomsorg (9) Miljöfrågor (6) Invandrar-, 

flyktingfrågor (7) 
Invandrar-, 
flyktingfrågor (9) 

Bostäder 
(11) 

8 Vård (9) Miljöfrågor (6) Miljöfrågor (7) Vård (7) Miljöfrågor (7) Miljöfrågor (6) Syssel-sättning 
(7) Miljöfrågor (8) Lag och ordning 

(7) 
Lag och ordning 
(7) Bostäder (5) Barnomsorg (7) Sociala 

frågor/välfärd (9) 
Sociala 
frågor/välfärd (7) 

9 
Kommunens 
ekonomi/ budget 
(5) 

Fritid/idrott (5) Bostäder (7) Lag och ordning 
(6) 

Lag och ordning 
(6) 

Lag och ordning 
(6) 

Lag och ordning 
(7) 

Lag och ordning 
(8) Bostäder (5) Miljöfrågor (6) Invandrar-, 

flyktingfrågor (5) Miljöfrågor (6) Barnomsorg (8) Miljöfrågor (7) 

10  Lag och ordning 
(4) 

Lag och ordning 
(5) 

Invandrar-/ 
flyktingfrågor (5) Miljöfrågor (5) Stadsplaner-

ingsfrågor (5) 
Invandrar-/ 
flyktingfrågor (4) Vård (5) Fritid/idrott (5) Fritid/idrott (5) Bostäder (6) Fritid/idrotts-

frågor (4) 
Lag och ordning, 
brottslighet (3) Miljöfrågor (6) Barnomsorg (4) 

Kommentar: Frågan lyder:’Vilken eller vilka frågor eller problem tycker Du är viktigast i dag den kommun där Du bor? Ange högst tre frågor/problem’ Procentbasen utgörs av samtliga som deltagit i 
undersökningen. Varje respondents kan avge upp till tre viktiga frågor och dessa räknas i så fall var för sig i andelarna av viktiga frågor ovan.   *Från och med 2011 används en något annorlunda kategorisering 
av de öppna svaren. 
Källa: De västsvenska SOM-undersökningarna 1998–2014. 
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Tabell 52 Utbildningsnivå och kön i Västra Götaland, 1992–2014 (procent) 
    1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Kvinna Låg (max grundskola el motsv. obl. sk) 25 25 24 23 25 23 30 27 29 27 26 25 25 24 22 20 21 19 20 19 15 15 

 Medel (allt över grundsk men ej högsk/univ) 44 44 46 47 39 41 39 41 39 37 40 41 40 39 41 41 42 39 41 41 40 41 

 Hög (studier/ex fr högsk/univ) 28 28 28 28 28 32 27 28 28 30 30 31 31 33 35 36 35 38 39 41 45 44 

                                          
Man Låg (max grundskola el motsv obl sk) 26 22 23 21 24 24 33 31 31 28 27 31 30 26 26 25 26 23 24 24 21 21 

 Medel (allt över grundsk men ej högsk/univ) 48 49 52 48 39 44 42 40 39 38 41 41 41 44 42 43 42 39 44 43 44 45 

 Hög (studier/ex fr högsk/univ) 25 25 23 28 29 29 23 25 25 26 26 25 26 27 28 29 30 31 32 32 35 34 

Kommentar: Frågan lyder: Vilken skolutbildning har du? Markera det alternativ som passar bäst in på dig. Om du ännu inte avslutat din utbildning, markera den du genomgår för närvarande. Procentbasen 
utgörs av samtliga deltagare i undersökningen. Pågrund av avrundningsummerar inte svaren till 100 procent. Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 1992–2014. 

Tabell 53 Utbildningsnivå och ålder i Västra Götaland, 1992–2014 (procent) 

  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

                        
16–29 år Låg (max grundskola el motsv obl sk) 7 7 3 6 5 4 7 7 5 5 4 7 4 6 7 8 6 6 6 5 3 2 

 
Medel (allt över grundsk men ej 
högsk/univ) 57 60 68 58 57 62 65 62 61 57 61 59 59 56 56 57 56 61 57 55 52 51 

 Hög (studier/ex fr högsk/univ) 33 31 28 33 29 29 26 28 30 32 30 32 34 34 33 33 36 31 37 40 45 47 

                        
30–49 år Låg (max grundskola el motsv obl sk) 17 18 19 15 19 14 21 17 17 15 14 12 14 9 9 8 7 8 6 6 4 4 

 
Medel (allt över grundsk men ej 
högsk/univ) 47 45 45 45 37 42 42 47 42 42 47 47 45 49 46 46 46 46 43 44 41 45 

 Hög (studier/ex fr högsk/univ) 35 34 35 37 36 41 35 33 37 36 36 39 38 40 42 43 45 44 51 50 55 51 

                        
50–64 år Låg (max grundskola el motsv obl sk) 36 30 34 32 36 34 44 40 41 38 37 39 35 33 30 30 26 26 24 24 20 18 

 
Medel (allt över grundsk men ej 
högsk/univ) 42 45 42 46 31 36 31 28 30 29 30 33 34 36 39 36 39 39 41 41 42 43 

 Hög (studier/ex fr högsk/univ) 19 23 21 20 27 27 23 29 25 28 31 26 28 29 30 32 32 33 34 36 38 39 

                        
65–85 år Låg (max grundskola el motsv obl sk) 50 50 47 46 48 53 61 60 60 52 52 54 56 53 52 49 49 51 47 46 38 39 

 
Medel (allt över grundsk men ej 
högsk/univ) 38 35 39 40 30 28 24 23 26 24 26 27 28 28 27 30 31 29 34 33 38 37 

 Hög (studier/ex fr högsk/univ) 7 10 9 10 16 15 9 10 9 12 12 12 12 14 16 15 16 18 20 21 24 24 

Kommentar: Frågan lyder: Vilken skolutbildning har du? Markera det alternativ som passar bäst in på dig. Om du ännu inte avslutat din utbildning, markera den du genomgår för närvarande.  Procentbasen 
utgörs av samtliga deltagare i undersökningen. Pågrund av avrundningsummerar inte svaren till 100 procent. Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen1992–2014. 
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Tabell 54 Oro för arbetslöshet beroende på klass i Västra Götaland, 2014 (procent) 

 Jag oroar 
mig mycket 

Jag oroar 
mig ganska 
mycket 

Jag oroar 
mig inte 
särskilt 
mycket 

Jag oroar 
mig inte 
alls Ej aktuellt 

Summa 
procent 

Antal 
svarande 

Arbetarhem 18 22 35 16 9 100 955 

Jordbrukarhem 12 25 32 16 15 100 81 

Tjänstemannahem 9 21 42 22 6 100 992 

Högre tjänstemannahem 12 14 39 29 6 100 246 

Företagarhem 10 18 35 29 8 100 184 

Kommentar: Frågan lyder: I vilken utsträckning oroar du dig för att du själv eller någon nära anhörig/bekant ska bli arbetslös? 
Svarsalternativen är formulerade i jag-form, ” Jag oroar mig mycket” och så vidare. Procentbasen utgörs av de svarande på frågan. 
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2014. 

Tabell 55 Uppfattning om sjukvården i Västra Götaland, 2014 (balansmått) 

 
Den medicinska 

kvaliteten Tillgången till vård 
Organisationens 

effektivitet 
Personalens 
bemötande 

Samtliga +58 +16 -23 +70 

Kön     

Kvinna +54 +10 -26 +69 

Man +60 +22 -18 +73 

Ålder     

16–29 år +47 +11 -19 +49 

30–49 år +52 +6 -35 +65 

50–64 år +54 +9 -30 +71 

65–85 år +68 +37 -5 +83 

Utbildning     

Låg +52 +33 -4 +73 

Medellåg +55 +18 -17 +69 

Medelhög +52 +11 -32 +64 

Hög +65 +8 -34 +74 

Subjektiv klass     

Arbetarhem +50 +17 -16 +70 

Jordbrukarhem +56 +29 ±0 +83 

Tjänstemannahem +61 +16 -29 +74 

Högre tjänstemannahem +67 +6 -41 +66 

Företagarhem +55 +14 -28 +62 

Delregion     

Göteborgsregionen +60 +14 -28 +68 

Sjuhärad +57 +25 -13 +74 

Skaraborg +60 +30 -9 +74 

Fyrbodal +44 +7 -28 +64 

Hälsotillstånd     

Dålig hälsa +47 +5 -15 +60 

Medelgod hälsa +51 +11 -25 +67 

God hälsa +62 +21 -24 +73 

Kommentar: Frågan lyder: ”Allmänt sett, vilken är din uppfattning om sjukvården i Västra Götaland/Sverige i följande avseenden: 
Svarsalternativen är ‘Mycket bra’, ‘Ganska bra’, ‘Varken bra eller dåligt’, ‘Ganska dåligt’, ‘Mycket dåligt’ och ‘Ingen uppfattning’. 
Balansmåtten anger andelen som anser att servicen fungerat bra minus andelen som anser att den fungerat dåligt. Procentbasen 
består av de som besvarat respektive delfråga. 
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2014. 
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Tabell 56 Nöjdhet med demokratin i Västra Götaland, 2014 (procent) 

 
Nöjd Missnöjd Summa procent 

Samtliga 67 33 100 

Kön    

Kvinna 70 30 100 

Man 65 35 100 

Ålder   100 

16–29 år 69 31  

30–49 år 68 32 100 

50–64 år 67 33 100 

65–85 år 65 35 100 

Utbildning   100 

Låg 61 39  

Medellåg 67 33 100 

Medelhög 66 34 100 

Hög 71 29 100 

Subjektiv klass    

Arbetarhem 63 37 100 

Jordbrukarhem 71 29 100 

Tjänstemannahem 72 28 100 

Högre tjänstemannahem 67 33 100 

Företagarhem 61 39 100 

Delregion    

Göteborgsregionen 67 33 100 

Sjuhärad 71 29 100 

Skaraborg 69 31 100 

Fyrbodal 63 37 100 

Kommentar: Frågan lyder: På det hela taget, hur nöjd är du med det sätt på vilket demokratin fungerar i:  Västra Götalandsregionen ? 
Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive delfråga. 
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2014. 
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