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Sveriges sjukvård rankad som 10e bästa i 

Europa i Euro Health Consumer Index 2015

Oskarson: Sjukvård som politik
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Nöjdhet med sjukvården i landet 2014. Medelvärden 0-10 

(mycket nöjd). Källa: ESS.

Oskarson: Sjukvård som politik
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Stöd och förtroende

Policies och service
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Om hur policies och service fungerar inte

påverkar förtroendet för de som styr blir politik 

ganska tröstlöst…….

Oskarson: Sjukvård som politik
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3 konkreta frågor

• Hur påverkar bedömningar av hälso- och sjukvård förtroende 

för Västra Götalandsregionen hösten 2015?

• Vilken betydelse har det om man faktiskt är i kontakt med 

sjukvården eller om man är intresserad och tycker det är ett 

viktigt politikområde?

• Vilka andra faktorer påverkar förtroendet?

Oskarson: Sjukvård som politik
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Medborgarnas viktigaste regionala frågor i VGR
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Bedömning av sjukvård i Västra Götaland 2015
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Oskarson: Sjukvård som politik
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Bedömningar av den regionalpolitiska nivån

Nöjda med hur demokratin fungerar i 
VGR (mkt+ganska)

61%

Regionstyrelsen sköter sin uppgift bra 
(mkt+ganska)

21%

Har förtroende för politiker i VGR
(mkt+ganska)

17%

=
Index för regionalt politiskt 
förtroende 0-10

Medelvärde 4,53

Oskarson: Sjukvård som politik
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Kommentar: Förtroendeindexet går från 0= mycket lågt förtroende till 10 = mycket högt förtroende. Konstruktionen av indexet framgår av texten. 
Respondenter som svarat ingen uppfattning är inte inkluderade. Boende i Kungsbacka ej med. Källa: Västra Götalands-SOM 2015. Samband (eta) 
med det samlade förtroende för Västra Götalandsregionens politiska styre:  hur regionen sköter hälso- och sjukvård (0,45), effektivitet (0,391), 
tillgång på vård (0,325), vårdens kvalitet (0,24) och personalens bemötande (0,19).

Bedömning av sjukvården och samlat 

förtroende för VGR (index)

Oskarson: Sjukvård som politik
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Mekanismer??

• Närhet – sambandet är beroende av om man varit i kontakt 

med vården eller inte

• Synlighet – sambandet är beroende av om man är insatt i 

politikområdet och tycker det är viktigt

Oskarson: Sjukvård som politik
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Bedömning av hur VGR sköter Hälso- och sjukvård och förtroende för VGR 

med kontroll för närhet och synlighet (OLS regression).

Oskarson: Sjukvård som politik

Bedömning hur VGR sköter hälso- och sjukvård -0,65***

Vänster-högerplacering (1=vänster) -0,26***

Ålder -0,006

Kön (kvinna=1) --0,14

Låg utbildning Ref

Medellåg utbildning -0,21

Medelhög utbildning -0,19

Hög utbildning 0,08

Hälsa 0,33*

Brukare av offentlig sjukvård 0,08

Anhörig brukare av offentlig sjukvård 0,10

Bedömning VGR * hälsa -0.06

Intresserad av politik i VGR -0,16

Hälso- och sjukvårdsfrågor viktigaste problem 0,29**

Bedömning VGR * Intresse av politik i VGR -0,004

R2 (adjusted) 0,22

n 1263
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Bedömning, närhet och synlighet 

• Ju mer missnöjd man är med hälso- och sjukvården, ju 

lägre förtroende  och ju mindre missnöjd, desto högre 

förtroende

• Ju mer till vänster man står, ju lägre förtroende

• Ju sämre hälsa man har, ju lägre förtroende

• Tycker man det är en av de viktigaste frågorna högre 

förtroende

• Men, ingen effekt av att vara i kontakt med vården (brukare) 

när vi också kontrollerar för hälsotillstånd

• Inte olika betydelse av sjukvårdsbedömning om man är 

brukare eller om man tycker det är viktigt
Oskarson: Sjukvård som politik
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Inte bara policies & service som kan påverka 

VGR-förtroendet?

• Ideologi

• Bemyndigande – att kunna påverka

• Mellanmänskligt förtroende

• Förväntningar

Oskarson: Sjukvård som politik
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Bedömning av hur VGR sköter Hälso- och sjukvård 
och förtroende för VGR med kontroll för 
påverkansmöjlighet och mellanmänskligt 
förtroende (OLS regression

Skillnad  i 

skalsteg 

min -max

Bedömning hur VGR sköter hälso- och 

sjukvård -0,45*** -0,57***
-0,577*** 2,3

Vänster-högerplacering -0,19*** -0,22***
-0,183*** 0,72

Möjlighet påverka VGR -0,84***
-0,793*** 3,16

Mellanmänskligt förtroende 0,21***
0,139*** 1,39

R2 (adjusted) 0,39 0,26
0,41

n 1268 1268
1268

).

Oskarson: Sjukvård som politik
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Slutsatser

• Bedömningar av hälso- och sjukvård hänger nära samman 

med sammantaget regionförtroende 

• Generellt mönster som inte direkt påverkas av om vi är i 

kontakt med vården eller hur viktigt vi tycker hälso- och 

sjukvård är – vi har alla uppfattningar om hur sjukvården 

fungerar

• Om vi upplever att vi har möjlighet att påverka beslut i VGR 

ökar vårt sammantagna förtroende

Oskarson: Sjukvård som politik
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Sofia Arkhede

sofia.arkhede@som.gu.se

2016-12-01

Vilka känner att de kan påverka politiska beslut i 

Västra Götalandsregionen?
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En viktig fråga!

Vad är en välfungerande demokrati? Olika idéer! 

Människor känna att de kan påverka sin tillvaro och de politiska 

beslut som fattas

Varför är det viktigt att undersöka?

Känslan av att kunna påverka hänger ihop med det politiska 

engagemanget ”Varför delta om jag ändå inte kan påverka?”
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Vad är det vi vill veta?

1. I vilken utsträckning känner invånarna i Västsverige att de 

kan påverka politiska beslut? 

2. Hur har utvecklingen sett ut över tid?

3. Finns den skillnad mellan olika beslutsnivåer?

4. Finns det skillnader mellan olika grupper? 
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Påverkansmöjligheter i den västsvenska SOM-

undersökningen

• ”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

• Mycket goda möjligheter (1)   Mycket dåliga möjligheter (5)
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Andel mycket/ganska goda möjligheter att påverka, 

1999-2015 (procent)

3
5

7

21

6

18

16

28

23 25

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EU Sverige Västra Götalandsregionen Kommunen där du bor Stadsdelen



www.som.gu.se

Vilka känner att de kan påverka?

• Helst av allt: det ska vara så lika som möjligt!

• Yngre (16-29 år) jämfört med äldre (65-85 år)

• Kvinnor jämfört med män

• De med högre utbildning jämfört med de med lägre utbildning

• Politiskt intresserade

• De med förtroende för politiker

• Beslutsnivåerna? 



www.som.gu.se

Sammanfattningsvis

• En värdemätare! 

• Inga avgörande skillnader mellan grupper

• En långsiktigt positiv trend
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Ylva Norén Bretzer

Lektor i offentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan, 

Göteborgs universitet

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN PÅ RÄTT VÄG
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Figur 1. Nöjdhet med demokratins fyra nivåer 
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Kommentar: Figur 1 bygger på frågan ”Allmänt sett, hur nöjd är du med det sätt på vilket demokratin fungerar i a) 

EU, b) Sverige, c) Västra Götalandsregionen, samt d) Den kommun där du bor. Svarsalternativ är Mycket nöjd, 

Ganska nöjd, Inte särskilt nöjd och Inte alls nöjd. Figuren visar andelar som svarat a) eller b). Källa: De västsvenska 

SOM-undersökningarna 2000-2015.
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Figur 2. Bedömning av Västra 

Götalandsregionens arbete 2014 (procent) 
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Kommentar: Figur 2 bygger på frågan Allmänt sett, hur tycker du att Västra Götalandsregionen sköter sina uppgifter då det 

gäller… a) Hälso- och sjukvård, b) Tandvård, c) Kollektivtrafik, d) Planering av vägar och järnvägar, e) Att bidra till fler jobb, f) 

Kultur, g) Hållbar utveckling. Lägsta antal svarande är 2 041 personer. Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2014.
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Figur 2. Bedömning av Västra 

Götalandsregionens arbete 2015 (procent) 
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Kommentar: Se kommentar till figur 2. Alternativet Hållbar utveckling och miljö byttes 2015 dock ut till 

Miljö och klimat. Lägsta antal svarande är 2 059 personer. 

Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2015.
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Jämförelser 2014 och 2015:

Inga statistiska skillnader för bedömningar av regionens arbete mellan

 Kvinnor och män, åldersgrupper, utbildning, bostadsort, partisympatier

Statistiska skillnader finns mellan

 ”Mittenpartierna” S, L, C, KD, M gentemot ”flankpartierna” V, SD, FI och 

Annat parti

 Grupper som är ”mycket eller ganska nöjda med demokratin i VGR” 

gentemot de som är ”ganska eller mycket missnöjda med demokratin i 

VGR”

 Bedömning att ta sig fram med bil;

de som tycker att det fungerar ”mycket/ganska bra” gentemot de som anser 

att det fungerar ”ganska/mycket dåligt”
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Slutsatser

 Demokratimissnöjet 2014-2015 är sannolikt en s. k. valårseffekt (minskar 

år efter valår)

 Minskat demokratimissnöje ger inte motsvarande missnöje med 

verksamheterna i VGR (samma medelvärde båda åren)

 Sympatisörer med s. k. ”flankpartier” är lite mer missnöjda med hur VGR 

sköter sina olika uppgifter.

 Denna effekt försvinner när man samtidigt mäter effekten av ”nöjd med 

demokratin i VGR” och ”bedömning av att kunna ta sig fram med bil i den 

egna kommunen”. 

Detta tyder på att det är missnöjet med exempelvis hanteringen av det 

Västsvenska paketet som gör att en del personer sympatiserar med 

flankpartier. Det är inte nödvändigtvis bättre genomförda uppgifter i övrigt 

som ”vinner tillbaka” denna missnöjesgrupp.  

 Lite ljus i tunneln (?): Andelen missnöjda med ”vägar och järnvägar” 

minskade från 51 procent (2014) till 49 procent (2015). 



www.som.gu.se



www.som.gu.se

Västsvenska 

SOM-seminariet 2016

Hållbarhetens horisont



www.som.gu.se

Västsvenskarnas syn på miljö och 

ekonomisk tillväxt

Niklas Harring
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Om du ser till läget i dag, hur oroande upplever du själv följande inför framtiden?

Mycket 
oroande

Ganska 
oroande

Inte särskilt 
oroande

Inte alls 
oroande

Förändringar i jordens 
klimat 46 % 39 % 13 % 2 %

Miljöförstöring 45 % 42 % 12 % 2 %
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"Vilken eller vilka frågor eller samhällsproblem tycker 

du är viktigast i Sverige idag” Miljö/Energifrågor
Nationella SOM-undersökningarna 1987-2015
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"Vilken eller vilka frågor eller samhällsproblem tycker du är 

viktigast i Sverige idag” ”Miljö/Energifrågor” ”Ekonomi”
Nationella SOM-undersökningarna 1987-2015
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Vilken är din uppfattning om följande påståenden?

”Vetenskapen kommer lösa miljöproblemen utan att vi behöver 
förändra hur vi lever”

”Ekonomisk tillväxt är negativt för miljön”

”Endast genom ekonomisk tillväxt får vi resurser att investera i miljön”

”Den ökande konsumtionen kommer att göra slut på jordens resurser”
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Vilken är din uppfattning om följande påståenden? Ingen 
uppfattning

”Vetenskapen kommer lösa miljöproblemen utan att vi behöver 
förändra hur vi lever” 8%

”Ekonomisk tillväxt är negativt för miljön” 16%

”Endast genom ekonomisk tillväxt får vi resurser att investera i miljön” 18%

”Den ökande konsumtionen kommer att göra slut på jordens resurser” 11%
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Vilken är din uppfattning om följande påståenden? Helt/Delvis 
riktigt

”Vetenskapen kommer lösa miljöproblemen utan att vi behöver 
förändra hur vi lever” 20%

”Ekonomisk tillväxt är negativt för miljön” 49%

”Endast genom ekonomisk tillväxt får vi resurser att investera i miljön” 51%

”Den ökande konsumtionen kommer att göra slut på jordens resurser” 80%
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Vetenskapen kommer lösa miljöproblemen
utan att vi behöver förändra hur vi lever Alla Vänster Höger

Helt/Delvis felaktigt

Helt/Delvis riktigt

Ekonomisk tillväxt är negativt för miljön

Helt/Delvis felaktigt

Helt/Delvis riktigt

Ekonomisk tillväxt ger resurser att investera i miljön

Helt/Delvis felaktigt

Helt/Delvis riktigt

Ökad konsumtion gör slut på jordens resurser

Helt/Delvis felaktigt

Helt/Delvis riktigt
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Vetenskapen kommer lösa miljöproblemen
utan att vi behöver förändra hur vi lever Alla Vänster Höger

Helt/Delvis felaktigt 80 85 74

Helt/Delvis riktigt 20 15 26

Ekonomisk tillväxt är negativt för miljön

Helt/Delvis felaktigt 51 39 62

Helt/Delvis riktigt 49 61 38

Ekonomisk tillväxt ger resurser att investera i miljön

Helt/Delvis felaktigt 49 64 35

Helt/Delvis riktigt 51 36 65

Ökad konsumtion gör slut på jordens resurser

Helt/Delvis felaktigt 20 15 27

Helt/Delvis riktigt 80 85 63
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Vetenskapen kommer lösa 

miljöproblemen utan att vi behöver 

förändra hur vi lever
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Klara Bové

klara.bove@som.gu.se

2016-12-01

Betalningsvilja för miljövänlig mat
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En del av ett större problem

Svenskars konsumtion är långt ifrån hållbar!

– Normativt ställningstagande; eftersträvansvärt att 

konsumera produkter som lämnar ett mindre avtryck på 

miljön

Vad är miljövänlig mat?

– Miljömärkningar

Ett sätt att standardisera och göra det enkelt för 

konsumenter att välja.
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Betalningsvilja för miljövänliga alternativ i den 

västsvenska SOM-undersökningen

”I vilken utsträckning är du beredd att betala ett högre pris 

för miljövänliga alternativ när det gäller”

Inte alls

I liten 

utsträckning

I ganska stor 

utsträckning

I mycket stor 

utsträckning Antal svar

Mat 7 23 48 22 2 596

Kläder 8 32 47 13 2 563

Hygien och 

skönhetsprodukter
8 26 47 19 2 566

El 11 32 42 15 2 563

Bilar 13 29 43 15 2 543
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Förväntningar

Inget är starkare än en vana

Matkonsumtion är i hög grad vanebaserad

Demografiska och sociala faktorer

Ekonomi

Politiska ställningstaganden och ideologi

Miljöomsorg och politiskt intresse
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Vad påverkar betalningsviljan?

• Politiskt intresse och framförallt miljöattityder

• Vanor, de som uppger att de redan väljer miljömärkta varor 

och ekologisk mat är till hög grad att betala mer för miljövänlig 

mat

• Hushåll som klarar sig bra på sin inkomst, kvinnor och högre 

utbildning
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Sammanfattning

• Eftersträvansvärt att konsumera mat som lämnar mindre 

avtryck på miljön

• Inte bara en ekonomisk fråga

• Vanor och grönt tänkande spelar stor roll

• Attityder går att förändra!
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SKENHELIGA KLIMATKÄMPAR

SVERKER C. JAGERS, PROFESSOR, CENTRE FOR COLLECTIVE ACTION RESEARCH, DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE, 

UGOT

SIMON MATTI, DOCENT, POLITICAL SCIENCE, LULEÅ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
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Bakgrund

• Miljöproblem är sociala/kollektiva dilemman:

• Jag har mer att tjäna på att överutnyttja en resurs än att samverka med 

övriga brukare, vilket gör att alla förlorar resursen i förlängningen.

• Även om jag är en strikt miljövän är det egentligen ingen idé att ändra 

beteende (och samarbeta) om jag inte vet eller tror att övriga också 

samarbetar – jag tycker ”rätt” men handlar ”fel” (skenheliga miljökämpar).

• Ett tillitsproblem alltså!

• Borde påverka acceptansen av miljöpolitiska styrmedel (om jag värnar om 

miljön och inte litar på att folk ändrar beteende frivilligt, stödjer jag i högre 

grad än annars)

• Eller? 

• En möjlighet är ju t ex. att man inte KAN ändra beteende och då kanske 

stödet istället är mindre för miljöinriktade styrmedel.
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Fokus på klimatpolitiska styrmedel

• Höjning av den svenska koldioxidskatten.

• Skatt på flygbränsle

• Båda syftar till att få ner nyttjandet av bil och flyg.
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Frågor och Hypoteser

• Finns skenheliga klimatkämpar alls?

• Hur ställer man sig till klimatpolitiska åtgärder?

Hypotes 1: Ju lägre mellanmänsklig tillit skenheliga hyser, desto 

starkare är deras stöd för användandet av klimatskatter.

Hypotes 2: Ju större hinder för beteendeförändring skenheliga 

upplever, desto svagare är deras stöd för användandet av 

klimatrelaterade skatter.
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FINNS SKENHELIGA KLIMATKÄMPAR?
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RESULTAT 1.

• Hypotes 1: Ju lägre mellanmänsklig tillit skenheliga hyser, desto 

starkare är deras stöd för användandet av klimatskatter.

– Inget stöd. Inga signifikanta skillnader mellan hög- och låglitande

klimatskeptiker.

– Ett kraftigt slag mot teorin om sociala dilemman och kollektivt 

handlande?

– Kan bero på att vi bara haft ett generellt mått på tillit och inte ett 

kopplat till specifika beteenden.

– Själva upprätthållandet av miljöstyrmedel kan i sig ses som ett 

kollektivt dilemma, vilket gör låglitare skeptiska till deras möjlighet 

att över huvud taget fungera och därför inte stödjer dem.  
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RESULTAT 2

• Hypotes 2: Ju större hinder för beteendeförändring skenheliga 

upplever, desto svagare är deras stöd för användandet av 

klimatrelaterade skatter.

– Stöd.

– Bland de skenheliga som anger att de varken kan ändra sitt 

bilåkande eller sina flygvanor är attityderna till såväl en höjning av 

koldioxidskatten på bensin som till införandet av en klimatskatt på 

flygresor klart mer negativa - både bland hög- och låglitare.
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Viktigaste lärdomen

• Hur räddar vi klimatet utan att göra folk för sura?

• Kombinationer av styrmedel och åtgärder ökar folks beredvillighet.   

• Användandet av klimatpolitiska åtgärder, såsom skatter på bensin 

eller flygresor, bör (åtminstone) matchas med infrastrukturella 

åtgärder som möjliggör för människor att välja alternativa, mindre 

klimatpåverkande, färdsätt.

• Göteborg och Luleå 
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TACK FÖR ER UPPMÄRKSAMHET!
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Västsvenska 

SOM-seminariet 2016

Hållbarhetens horisont


