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Förord  

I Västra Götalandsregionens Vision Västra Götaland – det goda livet beskrivs att Västra Götaland ska 

utvecklas till en attraktiv region att leva och verka i. Basen för det goda livet finns i en ekonomisk, en 

social och en ekologisk dimension. Regionutvecklingen ska genomsyras av perspektiven den 

gemensamma regionen, jämställdhet, integration och internationalisering.  

Som en del i arbetet med visionen ingår att studera hur de boende i regionen ser på de offentliga 

verksamheterna och demokratin men också på det egna livet. Detta görs genom årligen återkommande 

medborgarundersökningar. SOM-institutet har samverkat med Västra Götalandsregionen kring sådana 

under undersökningar sedan 1998. Utgångspunkten för dessa tas i visionsdokumentet och frågorna 

knyter särskilt an till hälsa, infrastruktur och kultur men också till frågor som berör den gemensamma 

regionen, de styrande och besluten som fattas. I de senaste två undersökningarna – 2014 och 2015 – 

har speciella teman introducerats. I 2014 års undersökning fokuserades på arbete och arbetsliv och i 

2015 års undersökning har gjorts en fördjupning i frågor som knyter an till hållbar konsumtion. 

Den första utvärderingen av Västragötalandsregionens visionsarbete presenterades 2009 och 

föreliggande visionsrapport är alltså den sjunde i ordningen. Upplägget liknar mycket det från tidigare 

år så till vida att tidsserier för frågor som knyter an till visionen följs upp. Därtill har i år gjorts 

särskilda analyser av frågorna om hållbar konsumtion, vilka presenteras i ett separat kapitel.  

Flera personer har varit inblandade i arbetet med den västsvenska SOM-undersökningen 2015 och i 

arbetet med årets visionsrapport. Fil. mag. Klara Bové har varit biträdande undersökningsledare för 

den västsvenska SOM-undersökningen 2015 med ansvar för dataförädling och metodrapportering. I 

arbetet med visionsrapporten har Klara Bové haft det sammanhållande ansvaret. Hon har tillsammans 

med fil. master Daniel Jansson författat rapportens olika kapitel med ett undantag. Kapitlet kring årets 

tema hållbar konsumtion har författats av fil. dr Niklas Harring, som också varit delaktig i 

framtagandet av de formulärfrågor som knyter an till temat.  

Undersökningsledarna Annika Bergström, docent, och Jonas Ohlsson, fil. dr, har haft det övergripande 

ansvaret för den västsvenska SOM-undersökningen 2015 och har också det samlade ansvaret för 

SOM-institutets uppföljning av Vision Västra Götaland ur ett medborgarperspektiv. 

 

Göteborg i december 2016 

 

 

Annika Bergström och Jonas Ohlsson 
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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 undersökningens upplägg och genomförande. 

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. 2015 

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 

2015.1 De har analyserats med utgångspunkt i tidigare undersökningar och följer upp de analyser som 

                                                      
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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presenterats i tidigare visionsrapporter: Vision Västra Götaland det goda livet – ur ett 

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), Vision Västra Götaland 

(SOM-rapport 2014:28) och Vision Västra Götaland (SOM-rapport 2015:31).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. 

Rapporten innehåller åtta 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 

beskrivning av hur arbetsmarknaden och arbetslivet uppfattas av olika befolkningsgrupper. 

Infrastrukturen behandlas i efterföljande 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. I rapportens näst sista kapitel redovisas 2015 

års tema miljö och konsumtion. Sedan följer ett kapitel där invånarnas åsikt om demokratin i Sverige, 

Västra Götalandsregionen, kommunen och EU redovisas.   

Avslutningsvis sammanfattas rapportens kapitel och kopplar 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  

Den demografiska sammansättningen och dess variationer i Västra Götaland ligger till 

grund för många av de analyser och slutsatser som presenteras i föreliggande rapport. 

Genom att först kartlägga regionens demografi förbättras förutsättningarna för att förstå 

eventuella variationer i de analyser om vanor och attityder som presenteras i de kommande 

kapitlen. I följande kapitel redogörs bland annat för invånarnas i Västra Götaland 

fördelning mellan delregioner, utbildningsnivå och medborgarskap. 

 

Västra Götalands fyra delregioner är en uppdelning som används flitigt i rapporten för att 

kartlägga eventuella skillnader i regionens olika hörn. Delregionernas sammansättning redovisas i 

tabell 1 med en översikt av vilka kommuner som ingår i Göteborgsregionen, Sjuhärad, Skaraborg 

respektive Fyrbodal. Befolkningsmässigt är Göteborgsregionen störst med ett större invånarantal 

än övriga tre delregioner tillsammans. Det är också i Göteborgsregionen som befolkningen ökat 

mest sedan regionen bildades för 18 år sedan. 

 

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   

   

Befolkningsökningen i Västra Götaland håller i sin helhet samma takt som den på nationell 

nivå. Tabell 2 visar att Göteborgsregionens befolkning har ökat mer än rikssnittet och uppgick 

2015 totalt till knappt en miljon. Även befolkningen i övriga delregioner har ökat de senaste 

18 åren dock i en betydligt mer blygsam takt. Att framförallt invånarantalet i 

Göteborgsregionen kommer fortsätta att öka styrks av prognosen att drygt 1,1 miljon 

människor kommer bo i storstadsregionen 2025. I hela Västra Götaland förväntas 

befolkningen uppgå till ca 1,75 miljoner vid samma tidpunkt, jämfört med dagens 1,6 

miljoner invånare. 
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Tabell 2 Befolkning i Sverige, Västra Götaland och de fyra delregionerna, 1998–2015 
(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 

2015 9 851 017 1 648 682 982 360 217 326 261 803 266 337 

Förändring 
1998–2015 

+11,3% +10,8% +18,1% +7,2% +1,6% +3,1% 

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

Åldersfördelningen inom Västra Götalands delregioner redovisas i figur 1. Figuren visar att 

ålderssammansättningen bland Göteborgsregionens invånare skiljer sig från den i övriga tre 

delregioner. Andelen arbetsföra invånare (20-64 år) är större i storstadsregionen medan 

andelen äldre är större i övriga tre delregioner. Invånarnas ålder i delregionerna men även på 

kommunnivå har betydelse för hur regionen och kommunerna fördelar sin budget på 

offentliga uppdrag så som förskola, skola och sjukvård. Invånare i arbetsför ålder har också 

andra behov och intressen än barn och ungdomar och pensionärer vilket kan påverka 

stadsbilden och utbudet av service och fritidsaktiviteter. Olika åldersgrupper svarar också i 

varierande grad på de västsvenska SOM-undersökningarna vilket medför utmaningar i 

tolkningen av inkomna svar. För en fullständig redovisning för hur detta påverkar 

svarsmönster i den västsvenska SOM-undersökningen, se Bové (2016). 
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Figur 1 Befolkningsandel i varje årskull och delregion, Västra Götaland 2015 (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. 

Regionindelningen och befolkningsöversikten som presenterats är baserade på registerdata. I 

den västsvenska SOM-undersökningen får svarspersonerna själva uppge i vilken typ av 

område de bor i. Boendeområdet delas in i fyra kategorier redovisade i tabell 3 och är 

värdefullt som en ytterligare geografisk indikator i analyser av skillnader mellan boende i 

städer, tätorter eller på landsbygden. 15 procent av de svarande uppger att de bor på ren 

landsbygd, 20 procent att de bor i en mindre tätort och drygt 30 procent vardera uppger att de 

bor i stad eller större tätort och Göteborg. I SOM-undersökningarna anges inga indikationer 

på vart gränsen går mellan exempelvis en mindre tätort en stad/större tätort. SCB definierar en 

tätort som ett område med minst 200 invånare och där avståndet mellan husen är mindre än 

200 meter. Idag bor enligt SCB:s statistik ca 85 procent av Sveriges befolkning i tätorter 

(Urbanisering – från land till stad 2016) vilket mycket väl motsvarar fördelningen av 

svarspersonerna i den västsvenska SOM-undersökningen 2015.  

Tabell 3 Svarspersonernas boendeområde, Västra Götaland 2015 (procent och antal) 

Ren landsbygd Mindre tätort Stad eller större tätort 
Göteborg Summa procent Antal 

15 20 34 31 100 2 764 

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 2015. 
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Bland boende i Göteborgs Stad finns genom SOM-undersökningarna möjligheten att 

analysera de inkomna svaren efter det egna bostadsområdets samlade resursstyrka. 

Indelningen bygger på medelinkomst och andel som erhåller ekonomiskt bistånd i Göteborgs 

Stads primärområden och resulterar i fyra s.k. resursområden av ungefär liknande storlek.  I tabell 

4 redovisas hur fördelningen av svarspersoner boende i Göteborgs Stad fördelar sig över de fyra 

resursområdena. Då varje resursområde svarar för en fjärdedel av befolkningen i Göteborgs Stad 

visar tabell 4 att boende i resurssvaga områden är något underrepresenterade i SOM-institutets 

västsvenska undersökning medan resterande grupper är något överrepresenterade.  

Tabell 4 Svarspersonernas resursområde, Göteborgs Stad 2015 (procent och antal) 

Resursstarka 
områden 

Medelresursstarka 
områden 

Medelresurssvaga 
områden 

Resurssvaga 
områden  

Summa procent Antal 

27 28 26 19 100 889 

Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2015. 

92 procent av dem som svarade på den västsvenska SOM-undersökningen 2015 är uppväxta i 

Sverige och sammanlagt 8 procent är uppvuxna i ett land än Sverige. Bland svarspersonernas 

föräldrar är andelen uppvuxna utanför Sverige högre med 13 respektive 14 procent av 

föräldrarna uppvuxna utomlands. Bland dem som är uppvuxna i Sverige uppger störst andel 

att de vuxit upp i en mindre tätort medan det är vanligast att föräldrarna till respondenterna 

vuxit upp på ren landsbygd.  Över tid är trenden just den att andelen som uppger att de vuxit 

upp på ren landsbygd minskar till förmån för att ha vuxit upp i en mindre tätort.  

Tabell 5 Svarspersonernas bakgrund, Västra Götaland 2015 (procent) 

 
Växt upp någonstans - 

Själv 
Växt upp någonstans - 

Far 
Växt upp någonstans - 

Mor 

Ren landsbygd i Sverige 21 31 30 

Mindre tätort i Sverige 29 23 24 

Stad eller större tätort i Sverige 21 17 17 

Stockholm, Göteborg eller Malmö 21 16 15 

Annat land i Norden 2 4 5 

Annat land i Europa 3 5 5 

Land utanför Europa 3 4 4 

Summa procent 100 100 100 

Andel uppvuxna utanför Sverige 8 13 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 2015. 
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97 procent av svarspersonerna i den västsvenska SOM-undersökningen uppger att de har 

svenskt medborgarskap, 4 procentenheter av dem har även medborgarskap i ett annat land och 

resterande 3 procent uppger att de inte har svenskt medborgarskap utan är medborgare i annat 

land (tabell 6). Skillnaderna mellan delregionerna är försumbara och likartade mönster kan 

utläsas också i den nationella SOM-undersökningen.  

Tabell 6 Svarspersonernas medborgarskap, Västra Götaland 2015 (procent) 

Medborgarskap 
Västra Götaland 

Göteborgs-
regionen 

Sjuhärad, 
Skaraborg och 

Fyrbodal 

Svensk medborgare 93 92 94 

Både svensk medborgare och medborgare i annat land 4 4   4 

Medborgare i annat land 3 4   2 

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 2015. 

För att synliggöra de svarande individernas egen uppfattning om klasstillhörighet och koppla det 

till faktorer så som utbildning, kulturvanor och andra vanor och attityder får svarspersonerna 

själva ange om deras nuvarande hem kan klassificeieras som ett arbetarhem, jordbrukarhem, 

tjänstemannahem eller företagarhem (tabell 7). Den uppgivna klasstilhörigheten används 

återkommande i analysen av de sociala aspekterna av Vision Västra Götaland. Endast 78 personer 

identifierar sina hem som jordbrukarhem vilket begränsar generaliserbarheten av de vanor och 

attityder som i föreliggande rapport presenteras i kategorin jordbrukarhem.  

Tabell 7 Subjektiv klassindelning, Västra Götaland 2015 (procent) 

Subjektiv klass  

Arbetarhem 40 

Jordbrukarhem 3 

Tjänstemannahem 38 

Högre tjänstemannahem 10 

Företagarhem 9 

Summa procent 100 

Totalt antal 2 608 

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 2015. 

 

Utbildningsnivåer 

Utbildningsnivån i ett land är starkt förknippat med ett lands BNP-nivå. En högre 

utbildningsnivå i landet sammanfaller med ett högre BNP per kapita (Regeringskansliet, 

2005). I kopplingen mellan ekonomisk tillväxt och utbildningsnivå diskuteras dock vad som 

påverkar vad - leder högre tillväxt till att fler utbildar sig eller är det tvärt om? Ser vi förbi de 

för ett land rent ekonomiska vinsterna av att befolkningen utbildar sig så finns det studier som 

undersöker de indirekt effekterna av en hög utbildningsnivå. Utbildningsnivåns inverkan på 
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både hälsa och livslängd är väl dokumenterade, även utbildningens positiva effekt på 

deltagande i samhället och intresse för samhällets utveckling är undersökt i en svensk kontext 

med resultat som bekräftar tidigare forskning (ibid).  

Utbildningsnivåns koppling till klassrörlighet är en central punkt i Vision Västra Götaland 

(2005). Specifika mål om att bryta könstraditionella utbildnings- och yrkesval uttrycks i 

visionen. Andelen i Västra Götaland som har studerat eller tagit examen på högskola eller 

universitet ökar stadigt bland de svarande i den västsvenska SOM-undersökningen. Samtidigt 

sjunker den andel som uppger att deras utbildningsnivå sträcker sig till grundskola eller annan 

obligatorisk skola, vilket delvis kan förklaras av en ålderseffekt där den äldre delen av 

befolkningen, där gruppen med låg utbildning är överrepresenterad, minskar av naturliga 

anledningar. Figur 2 visar att drygt 40 procent av befolkningen i Västra Götland uppger att de 

har utbildning som är högre än grundskolan men under högskola/universitetsutbildning. 

Andelen svarspersoner med medelhög utbildning har legat stabilt över tid. Medelhög 

utbildning innefattar all utbildning efter grundskolan upp till högskole/univeristetsnivå och 

det finns därför en livscykelaspekt att beakta då unga dag i högre grad vidareutbildar sig än 

äldre generationer.  

Vision Västra Götaland uttrycker ett mål om att varannan vuxen i Västa Götaland skall ha 

någon form av högre utbildning. Bland vuxna mellan 25 och 65 år har 48 procent av 

svarspersonerna en högre utbildning av något slag. Målet om att varannan vuxen skall ha 

någon form av högre utbildning är på god väg att uppfyllas.  

Figur 2 Utbildningsnivå bland invånare 16–85 år, Västra Götaland 1998–2015 (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 1998–2015.  
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I de inledande västsvenska SOM-undersökningarna analyserades utbildningsnivån indelad i 

ovan nämnda tre kategorier. Sedan 2012 har analysen istället utgått ifrån fyra kategorier för 

att på en mer detaljerad nivå undersöka de variationer som finns mellan olika grupper när det 

gäller utbildningsnivå.  

Utbildningsnivå är en av nyckelindikatorerna när föreliggande rapport presenterar vanor och 

attityder hos Västra Götalands befolkning. Tabell 8 redogör för hur utbildningsnivån är 

fördelad i olika samhällsgrupper och även hur utbildningsnivån i Västra Götaland ser ut i 

jämförelse med utfallet i de nationella SOM-undersökningarna.  Som framgår av tabellen är 

ubildningsnivån i Västra Götaland i stort sett fördelad på samma sätt som i övriga Sverige, om 

än med en marginellt större andel med låg utbildning.  

Tabell 8 Utbildningsnivå i olika grupper, Sverige och Västra Götaland 2015 (procent) 

 
Låg Medellåg Medelhög Hög 

Summa 
procent 

Antal svar 

Sverige 16 29 24 31 100 8 060 

Västra Götaland 18 29 23 30 100 2 633 

Kön       

Kvinna 17 26 23 34 100 1 345 

Man 20 33 22 25 100 1 280 

Ålder        

16–29 år 2 45 31 22 100 367 

30–49 år 6 27 24 43 100 745 

50–64 år 15 31 22 32 100 712 

65–85 år 40 22 19 19 100 807 

Subjektiv klass       

Arbetarhem 31 37 20 12 100 999 

Jordbrukarhem 35 27 24 14 100 71 

Tjänstemannahem 7 23 26 44 100 948 

Högre tjänstemannahem 2 15 20 63 100 245 

Företagarhem 16 30 27 27 100 214 

Delregion       

Göteborgsregionen 15 26 23 36 100 1 530 

Göteborgs Stad       

   -Resursstark 10 20 23 47 100 230 

   -Medelresursstark 13 23 24 40 100 242 

   -Medelresurssvag 13 21 25 41 100 225 

   -Resurssvag 24 28 23 25 100 136 

Sjuhärad 24 34 22 20 100 331 

Skaraborg 23 30 22 25 100 483 

Fyrbodal 20 35 21 24 100 409 

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 2015. 
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Kvinnor har hög utbildning i större utsträckning än män och vid en kartläggning av hur den 

skillnaden ser ut i olika åldersgrupper blir det tydligt att skillnaderna mellan könen bland dem 

med hög utbildning är stor. Allra störst är skillnaden i åldrarna 30-49 år, där andelen kvinnor 

med hög utbildning överskrider andelen män med 16 procentenheter och motsatt bland dem 

med lägst utbildning där andelen män i samma ålderskategori är 13 procentenheter fler än 

kvinnorna. Förhållandet mellan utbildningsnivå  och subjektiv familjeklass visar på stora 

skillnader vilka följer förväntade mönster. De som beskriver sitt nuvarande hem som 

arbetarhem eller jordbrukarhem uppger genomgående att de har en lägre utbildning än de som 

beskriver sitt hem som tjänstemannahem, där andelen med hög utbildning är speciellt stor i 

gruppen högre tjänstemannahem. Utbildningsnivån bland boende i företagarhem är som 

jämförelse mer jämnt fördelad.  

Det finns tydliga skillnader i invånarnas utbildningsnivå mellan Västra Götalands delregioner 

och mellan Göteborgs resursområden. De demografiska skillnader som skiljer 

Göteborgsregionen från övriga delregioner får tydligt genomslag i utbildningsfaktorn. Boende 

i Göteborgsregionen är, som nämnts ovan, i högre grad i arbetsför ålder och andelen som 

beskriver sitt hem som tjänstemannahem är betydligt högre i Göteborgsregionen. Idag är 

andelen högutbildade i Göteborgsregionen 16 procentenheter högre än i Sjuhärad. Skillnader i 

befolkningens utbildningsnivå återfinns även i Göteborgs Stads resursområden. Andelen 

högutbildade i Göteborgs resursstarkaste områden är 22 procentenheter högre än andelen 

högutbildade i Göteborgs Stads resurssvagaste områden. Skillnader i utbildningsnivå i hela 

Västra Götaland kan till betydande del härledas till befolkningens ålder medan skillnaderna i 

utbildningsgrad inom Göteborgs Stad kan härledas till mer socioekonomiska faktorer som 

klass. I kapitlet har demografi, utbildning och subjektiv familjeklass redovisats för Västra 

Götaland och dess delregioner. Många av de ovan presenterade gruppindelningar kommer att 

ligga som grund för analyser av invånarnas opinion och vanor.  

Övergripande uppfattning om regionens arbete 

Som ett ytterligare avstamp inför kommande analyser presenteras nedan den allmänna 

uppfattningen om hur Västra Götalandsregionen sköter sin uppgift inom olika områden bland 

de som deltagit i den västsvenska SOM-undersökningen 2015. Samtliga områden återkommer  

i mer detaljerade analyser i senare kapitel  i rapporten.  

Tabell 9 visar att på en övergripande nivå anser 16 procent av de svarande att regionstyrelsen 

i Västra Götaland sköter sin uppgift mycket eller ganska bra, medan 21 procent anser att 

regionstyrelsen sköter sin uppgift mycket eller ganska dåligt. Övervikten av dem som anser 

att uppgiften sköts dåligt resulterar i ett negativt balansmått på -5, där andelen mycket/ganska 

dåligt subtraheras från andelen mycket/ganska bra. På områdena tandvård, kultur, 

hälsosjukvård, kollektivtrafik samt miljö och klimat är fler nöjda än missnöjda med hur 

Västra Götalandsregionen sköter sin uppgift, medan planering av vägar och järnvägar samt 

arbetet med att bidra till fler jobb får övervägande dåliga betyg.  
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Tabell 9 Uppfattning om hur Västra Götalandsregionen sköter sin uppgift inom olika 
områden, Västra Götaland 2015 (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 31 25 14 22 100 2 576 -31 

Miljö och klimat 2 19 40 14 4 21 100 2 577 +3 

Kollektivtrafik 5 32 23 21 9 10 100 2 574 +7 

Planering av vägar och järnvägar 3 17 28 22 17 13 100 2 563 -19 

Kultur 5 28 34 7 3 23 100 2 570 +23 

Hälso- och sjukvård 5 37 22 21 9 6 100 2 604 +12 

Tandvård 9 40 24 7 3 17 100 2 569 +39 

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 2015. 

 

 

Sammanfattning 

 Västra Götalands befolkning ökar i samma takt som rikets befolkning 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 invånare i arbetsför ålder än vad övriga 

delregioner har.  Andelen i Västra Götaland som uppger att de bor på ren landsbygd är 

15 procent vilket motsvarar SCB:s urbaniseringsstatistik för Sverige i stort. 

 40 procent av de svarande beskriver sitt hem som ett arbetarhem, nästan lika många 

(38 procent) benämner istället sina hem som tjänstemannahem. 

 Andelen högutbildade i regionen fortsätter att öka samtidigt som andelen lågutbildade 

minskar, andelen med medelutbildning är störst och ligger kvar på liknande nivåer 

som tidigare år. 

 Skillnaderna mellan utbildningsnivå mellan delregioner och resursområden är 

förhållandevis stora.   
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Arbetsmarknad och arbetsliv  

I visionsmålet för Ett gemensamt Västra Götaland inryms attraktiva arbetsmarknader 

med hög tillgänglighet. Vidare avser fokusområdet Ett livskraftigt och hållbart näringsliv 

arbete för välfungerande hållbara arbetsmarknader med hög sysselsättning (Vision 

Västra Götaland 2005). Detta kapitel redogör inledningsvis för svarspersonernas 

upplevelse av arbetsmarknaden i Västra Götaland och hur väl regionen sköter arbetet 

med nämnda visionsmål. Därefter följer en genomgång av synen på den egna 

arbetssituationen inklusive den upplevda risken att hamna i arbetslöshet. 

Regionens arbete för ökad sysselsättning 

Även i 2015 års SOM-undersökning är sysselsättning och arbetsmarknad ganska prioriterade 

frågor för invånarna i Västra Götaland. 10 procent av de svarande uppger ”arbetsmarknaden” 

som en av de tre viktigaste regionala samhällsfrågorna eller samhällsproblemen. Frågan 

kommer på femte plats efter ”sjukvård”, ”infrastruktur”, ”skola” och den vid 

undersökningstillfället väldigt aktuella frågan ”integration/immigration” (se tabell 49, 

appendix B). Överlag får Västra Götalandsregionen ett lågt betyg då det gäller att bidra till 

ökad sysselsättning. På frågan hur regionen sköter sin uppgift när det gäller att bidra till fler 

jobb ger 39 procent av respondenterna omdömet ganska eller mycket dåligt, att jämföras med 

10 procent som svarar mycket eller ganska bra. Frågan om arbetet med att skapa jobb var den 

skattning, i en fråga där sju områden skulle bedömas, där regionen fick överlägset sämst betyg 

i 2015 års undersökning, med ett balansmått på -31 (se kommentaren till tabell 10 för 

förklaring av begreppet balansmått).  

Tabell 10 Hur sköter Västra Götalandsregionen sin uppgift när det gäller att bidra till fler 
jobb, Västra Götaland 2015 (procent)  

 Mycket bra Ganska bra 
Varken bra 
eller dåligt 

Ganska 
dåligt 

Mycket 
dåligt Balansmått 

Summa 
procent Antal svar 

Samtliga 1 7 31 25 14 -31 100 2 576 

Kön         

Kvinna 1 9 30 26 12 -28 100 1 305 

Man 1 6 32 24 16 -33 100 1 264 

Ålder         

16–29 år 1 8 30 21 15 -27 100 362 

30–49 år 1 8 32 23 14 -28 100 738 

50–64 år 1 6 34 27 15 -35 100 699 

65–85 år 1 8 29 26 12 -29 100 775 

Utbildning         

Låg 2 8 31 27 13 -30 100 447 

Medellåg 1 8 32 22 17 -30 100 739 

Medelhög 1 6 31 28 13 -34 100 596 

Hög 0 7 33 24 12 -29 100 760 

Delregion         

Göteborgsregionen 1 7 29 26 13 -31 100 1 500 

Sjuhärad 2 8 36 19 13 -22 100 326 

Skaraborg 1 6 33 23 14 -30 100 461 

Fyrbodal 0 8 33 26 14 -32 100 400 

Kommentar: Frågan lyder: Allmänt sett, hur tycker du att Västra Götalandsregionen sköter sin uppgift när det gäller: Att bidra till fler 
jobb? Procentbasen utgörs av de som besvarat frågan. 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. 
Balansmåttet visar andelen svarande som väljer mycket eller ganska bra minus andelen som väljer mycket eller ganska dåligt. 
Balansmåttet kan variera mellan +100 (alla anger att regionen sköter uppgiften bra) och -100 (alla anger att regionen sköter uppgiften 
dåligt. Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2015. 
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Som tabell 10 visar gör män generellt en hårdare bedömning än kvinnor, men vi ser inga 

större skillnader då det kommer till ålder eller utbildning. Intressant är dock att bedömningen i 

Sjuhärad är betydligt mindre negativ än i övriga delar av regionen. 22 procent av 

respondenterna i undersökningen anser sig sakna uppfattning i frågan. 

Trots dessa relativt dystra siffror gällande Västra Götalandsregionens arbete med att bidra till 

fler jobb verkar ändå bedömningen ha blivit något mer positiv sedan 2014, då 42 procent 

svarade ganska eller mycket dåligt (Bové 2015), att jämföra med tidigare nämnda 39 procent i 

2015 års undersökning. 

Gällande sysselsättningsgraden bland de svarande är läget fortsatt oförändrat jämfört med 

tidigare mätningar. I den västsvenska SOM-undersökningen 2015 uppger 55 procent av de 

svarande att de är förvärvsarbetande för tillfället. Som synes i figur 3 är sammansättningen av 

svarspersonernas arbetssituation väldigt stabil över tid, sånär som på den växande andelen 

pensionärer. Detta förklaras främst av en minskad svarsfrekvens bland yngre, men delvis 

också av en åldrande befolkning. Av de som i undersökningen uppger att de förvärvsarbetar 

eller studerar svarar 63 procent att de gör detta i den kommun där de bor. 

Figur 3 Svarspersonernas arbetsmarknadssituation, Västra Götaland 1998–2015 
(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 1998–2015. 
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Åsikter om den egna arbetssituationen 

Svarspersonerna får i den västsvenska SOM-undersökningen 2015 ta ställning till hur nöjda 

de är med sitt nuvarande arbete. Bedömningen görs på en femgradig skala från mycket nöjd 

till mycket missnöjd, med ett neutralt mittalternativ. Överlag är de svarande nöjda med sina 

jobb. 81 procent uppger att de är mycket eller ganska nöjda medan 6 procent uppger att de är 

ganska eller mycket missnöjda.  

 

Vissa gruppskillnader visar sig i analysen av denna fråga. Män är mer nöjda med sina jobb än 

vad kvinnor är och äldre är mer nöjda än yngre. Den allra äldsta ålderskategorin (65–85 år) 

skattar i väldigt hög utsträckning att de är mycket nöjda med sina jobb. Av de som på tidigare 

fråga angett att de är pensionerade svarar 49 procent att de är mycket nöjda med sina 

nuvarande arbeten. Det är svårt att säga hur denna grupp tolkat frågan, men möjligen avses 

det senaste arbetet eller tillvaron som pensionär. Utbildning, inkomst och boenderegion spelar 

mindre roll för hur nöjda respondenterna är med sina arbeten. Minst nöjda med sitt nuvarande 

arbete är de som återfinns inom den lägsta kategorin för hushållsinkomst samt boende i 

Göteborgsregionen. 

 

 

Tabell 11 Nöjd med sitt arbete i olika grupper, Västra Götaland 2015 (procent)  

 
Mycket 

nöjd 
Ganska 

nöjd 

Varken 
nöjd eller 
missnöjd 

Ganska 
missnöjd 

Mycket 
missnöjd 

Summa 
procent 

Antal 
svar 

Samtliga 36 45 13 5 1 100 1 967 

Kön        

Kvinna 33 44 14 7 2 100 963 

Man 38 44 13 4 1 100 999 

Ålder        

16–29 år 30 43 17 9 1 100 258 

30–49 år 32 47 13 7 1 100 709 

50–64 år 34 46 13 5 2 100 650 

65–85 år 52 34 12 1 1 100 350 

Utbildning        

Låg 38 40 17 2 3 100 250 

Medellåg 36 45 13 5 1 100 554 

Medelhög 33 46 14 6 1 100 470 

Hög 38 44 11 6 1 100 684 

Hushållsinkomst        

Max 300 000 33 38 20 5 4 100 355 

Mellan 301 000 och  
700 000 

35 45 13 6 1 100 865 

Mer än 700 000 38 46 10 5 1 100 636 

Delregion        

Göteborgsregionen 35 44 13 6 2 100 1 174 

Sjuhärad 41 40 13 5 1 100 236 

Skaraborg 35 47 12 5 1 100 343 

Fyrbodal 38 43 14 4 1 100 305 

Kommentar: Frågan lyder: Allmänt sett, hur nöjd är du med ditt nuvarande arbete? Procentbasen utgörs av de som besvarat frågan. 
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2015. 
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Hur nöjda svarspersonerna är med sina arbeten varierar med vilken typ av anställning de har. 

Egenföretagare är mer nöjda än svarspersoner som har en anställning, men det är inga 

betydande skillnader mellan att jobba inom offentlig sektor eller att vara privatanställd. 

Däremot är de som svarat att de har en tidsbegränsad anställning mindre nöjda än de 

fastanställda eller de som är egenföretagare. Trygghet i arbetssituationen tycks alltså vara en 

viktig faktor när det kommer till att bedöma hur nöjd man är med sitt jobb, vilket tydligt 

åskådliggörs då respondenterna bedömer risken att själv bli arbetslös inom de närmsta 12 

månaderna. De få som gör bedömningen att de löper stor risk att hamna i arbetslöshet är också 

betydligt mindre nöjda med sina jobb, vilket illustreras i tabell 12 nedan. 

 

Tabell 12 Nöjd med sitt arbete efter typ av anställning och bedömd risk för arbetslöshet, 
Västra Götaland 2015 (procent)  

 
Mycket 

nöjd 
Ganska 

nöjd 

Varken 
nöjd eller 
missnöjd 

Ganska 
missnöjd 

Mycket 
missnöjd 

Summa 
procent 

Antal 
svar 

Samtliga 36 45 13 5 1 100 1 967 

Tjänstekategori        

Offentlig sektor 34 46 13 6 1 100 725 

Privatanställd 34 43 15 6 2 100 708 

Ideell org./stiftelse (37) (51) (2) (5) (5) 100 41 

Egen företagare 46 39 12 2 1 100 191 

Anställningsform        

Tillsvidare/fast 35 45 13 6 1 100 1 563 

Tidsbegränsad 29 38 21 8 4 100 166 

Egen företagare 45 39 12 2 2 100 194 

Bedömd risk för egen 
arbetslöshet 

       

Stor risk 15 47 23 8 7 100 119 

Liten risk 33 50 11 6 0 100 1 262 

Kommentar: Frågan lyder: Allmänt sett, hur nöjd är du med ditt nuvarande arbete? Procentbasen utgörs av de som besvarat frågan. 
Resultat inom parentes bygger på svarstal med under 50 personer. 
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2015. 

 

 

Risken för att hamna i arbetslöshet bedöms överlag inte som särskilt stor, men det finns vissa 

gruppskillnader som synes i tabell 13 nedan. Bland de allra yngsta (16–29 år) bedömer 21 

procent av de svarande att risken att bli arbetslös inom de närmsta 12 månaderna är mycket 

eller ganska stor, vilket kan jämföras med 7 procent i åldersgruppen 50 till 64 år. Resultatet 

bekräftar hypotesen att boende i Västra Götaland som befinner sig i arbetslivets startskede i 

högre utsträckning arbetar med tillfälliga eller osäkra jobb. Risken för arbetslöshet bedöms 

vara störst i Skaraborg (10 procent) och lägst i Fyrbodal (5 procent).
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Tabell 13 Bedömd risk för egen arbetslöshet i olika grupper, Västra Götaland 2015 
(procent)  

 
Mycket 

stor 
Ganska 

stor 
Ganska 

liten 
Mycket 

liten 
Ingen 

uppfattning 
Summa 
procent 

Antal 
svar 

Samtliga 4 4 21 64 7 100 1 496 

Kön        

Kvinna 4 5 20 64 7 100 742 

Man 4 4 22 63 7 100 749 

Ålder        

16–29 år 7 14 25 47 7 100 226 

30–49 år 2 3 22 68 5 100 651 

50–64 år 4 3 20 65 8 100 547 

65–85 år 6 0 15 62 17 100 72 

Utbildning        

Låg 7 2 23 49 19 100 122 

Medellåg 4 6 23 59 8 100 423 

Medelhög 7 6 25 55 7 100 353 

Hög 2 3 17 74 4 100 591 

Delregion        

Göteborgsregionen 4 5 22 63 6 100 939 

Sjuhärad 4 3 19 67 7 100 162 

Skaraborg 5 5 20 63 7 100 256 

Fyrbodal 3 2 22 64 9 100 210 

Kommentar: Frågan lyder: Hur bedömer du risken att du under de närmaste 12 månaderna kommer att bli arbetslös? 
Svarsalternativen går från mycket stor till mycket liten. Procentbasen utgörs av de som besvarat  frågan.  
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2015. 

 

 

 

Sammanfattning 

 

 Sysselsättning står relativt högt på dagordningen för västsvenskarna, men frågan har 

tappat sedan 2014 framförallt mot frågan om invandring/integration. 

 55 procent av de svarande förvärvsarbetar, 31 procent är pensionärer, 8 procent 

studerar och 3 procent är arbetslösa. 63 procent studerar eller förvärvsarbetar i 

hemkommunen. 

 Västra Götalandsregionen får lågt betyg av respondenterna då det gäller arbetet med 

att bidra till fler jobb (balansmått på -31). 

 81 procent uppger att de är ganska eller mycket nöjda med sina jobb. Grupperna män 

och äldre är mest nöjda. Låginkomsttagare är minst nöjda. 

 8 procent av respondenterna bedömer att de löper mycket eller ganska stor risk att bli 

arbetslösa inom de närmsta 12 månaderna. Yngre är överrepresenterade bland dessa 8 

procent. 
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Kultur och fritid 

Minst lika relevant som arbetslivet är fritiden. Detta kapitel avhandlar såväl rutiner 

som attityder kring Västra Götalandsbornas fritidsvanor. Vi börjar med att lära känna 

medborgarna utifrån deras fritidsaktiviteter, varefter diskussion av begreppet kultur 

och hur svarsgruppen tar till sig detta följer. Avslutningsvis ligger fokus på regionen: 

Vad tycker västsvenskarna om kommunernas och regionens arbete med att vårda och 

erbjuda kulturverksamheter och upplevelser? 

Sedan SOM-institutets grundande i mitten av åttiotalet har vanor varit en viktig del av 

undersökningsinriktningen. Opinioner och attityder kan svänga hastigt och oförutsägbart men 

generellt är vanor något som inte förändras lika snabbt. Även i den västsvenska SOM-

undersökningen ligger de uppmätta befolkningsvanorna för 2015 på en relativt stabil nivå 

jämfört med tidigare år. I tabell 14 anges först olika vardagliga former av 

fritidssysselsättningar och den andel som svarat att de ägnar sig och detta minst en gång varje 

månad. Den vanligaste aktiviteten är umgåtts med vänner som 86 procent av de svarande 

säger att de gör månatligen. Skillnaderna gentemot föregående år är små men 2015 markerar 

ändå en bottennotering för denna delfråga, vilket eventuellt vittnar om en lite ensammare 

befolkning men också kan vara ett resultat av en åldrande svarsgrupp. 2016 års undersökning 

kommer att visa om det rör sig om en faktisk trend eller inte. 

Diskuterat politik är en aktivitet som ökat bland medborgarna över tid, men där vi också ofta 

ser tydliga valårseffekter. Det är naturligt att människor pratar mer om politik under de år som 

vi i Sverige håller val eller folkomröstningar. 2015 markerar ett avbrott från trenden, i och 

med att andelen som säger sig ha diskuterat politik under den senaste månaden är i princip 

lika hög som under 2014, då Sverige höll riksdagsval, val till Europaparlamentet samt 

kommun- och regionval. Detta är anmärkningsvärt och med största sannolikhet ett tecken på 

att det politiska klimatet i landet och omvärlden under det senaste året varit ovanligt ansträngt 

och engagerat många svenskar (Oscarsson, Ohlsson & Solevid 2016). 

Tabell 14 Fritidsaktivitet minst någon gång i månaden, Västra Götaland 1998–2015 
(procent)  
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Umgåtts med vänner 88 92 91 92 90 89 90 90 91 91 92 89 90 88 89 91 88 86 

Varit ute i 
naturen/friluftsliv 

- - - - - - - - 80 - 81 80 75 76 83 87 84 83 

Tränat/ motionerat - - - - - - - - - - 78 73 - - 79 81 79 78 

Diskuterat politik 48 46 47 51 54 54 48 47 57 51 49 50 55 51 51 57 61 60 

Läst någon bok 47 52 54 56 58 58 57 55 57 - 59 59 57 57 56 58 60 58 

Gått på restaurang/bar/ 
pub på kvällstid 

30 32 33 33 36 33 33 34 36 35 31 27 29 30 31 36 38 40 

Sjungit i kör eller spelat 
musik-instrument* 

27 25 25 27 25 24 25 25 24 26 12* 12 12 11 10 12 13 13 

Gått på bio 11 13 13 14 14 14 12 11 11 9 13 10 11 9 11 13 12 11 

Besökt gudstjänst eller 
religiöst möte 

11 12 11 12 11 11 11 11 11 11 - 10 9 11 10 9 11 9 

Kommentar: Tabellen visar andelen som svarat att de gör de olika aktiviteterna minst någon gång i månaden. Procentbasen utgörs av 
dem som besvarat frågan. *2008 ändrades frågan från Sjungit eller spelat musikintrument. ”-” = frågan ej ställd. 
Källa: De västsvenska SOM-undersökningarna 1998–2015. 
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Nivåerna för bokläsning, biobesök, gudstjänstsbesök, friluftsliv och träning är förhållandevis 

stabila. Den kraftiga förändringen för sjungit i kör eller spelat musikinstrument mellan 2007 

och 2008 beror på en tidigare förändring i formuleringen (se tabellkommentar). 

Avslutningsvis visar tabell 20 en långsam men stabil frammarsch för gått på 

restaurang/bar/pub på kvällstid. Trots att individerna i svarsgrupperna blir äldre visar 

västsvenskarna ett större och större intresse för denna typ av aktivitet, vilket eventuellt kan 

tyda på ett ökat utbud på området.  

Figur 4 redogör för ytterligare exempel på vanor och sysselsättningar 2015, grupperade efter 

typ av aktivitet. Figuren redovisar andel av de svarande som uppger att de ägnar sig åt 

respektive aktivitet minst någon gång i månaden. Svarspersonerna skattar i större utsträckning 

att de kört bil än åkt kollektivt eller cyklat, vilket kan tyckas anmärkningsvärt då det för att 

köra bil krävs ett körkort medan att cykla eller resa kollektivt inte medför några sådana krav. 

Enligt Trafikverket har 70 procent av Svenskarna tagit b-körkort då de fyller 29 år, och unga 

och resurssvaga grupper tar idag körkort i allt lägre utsträckning (Trafikverket 2016). En 

fjärdedel av Västra Götalandsborna uppskattar att de har besökt ett bibliotek minst någon 

gång per månad, och en femtedel har besökt idrottsevenemang eller second hand-butiker. 

Bland de mer individnära aktiviteterna står lyssnat på musik ut som den vanligaste, något som 

88 procent av Västra Götalandsborna säger sig göra minst någon gång i månaden. 

 

Figur 4 Vanor och fritidssysselsättningar, Västra Götaland 2015 (procent som gjort 
respektive aktivitet minst någon gång i månaden) 

 
Kommentar: Frågan lyder: Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande? med svarsalternativen Ingen gång, Någon 
gång under de senaste 12 mån, Någon gång i halvåret, Någon gång i kvartalet, Någon gång i månaden, Någon gång i veckan och 
Flera gånger i veckan. Figuren visar andelen som valt något av alternativen Någon gång i månaden, Någon gång i veckan  eller Flera 
gånger i veckan. Procentbasen utgörs av de som besvarat frågan.  
Källa: De västsvenska SOM-undersökningarna 1998–2015. 
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Kultur och engagemang 

Flera av de områden som täcks in i undersökningen kan ses som exempel på någon form av 

kulturaktivitet. Begreppet kultur är oerhört töjbart och i ständig utveckling. Kultur är 

dessutom ett viktigt politiskt område där skapandet av möjlighet till aktiviteter och kreativa 

miljöer anses vara en stor tillgång för ett samhälle. Västra Götaland har som mål att vara en 

ledande kulturregion där alla medborgare har kulturen som kraftkälla och deltar aktivt i 

kulturlivet (Vision Västra Götaland 2005). Många former av kulturkonsumtion och 

kulturutövande fångas inte upp i SOM-undersökningarna, men flera av de mer traditionella 

kulturformerna som musik, teater och film har mätts i många år. 

 

Tabell 15 nedan visar Västra Götalandsbornas beteende över tid då det kommer till fem av 

SOM-mätningarnas mest klassiska kulturvanefrågor. Det gäller besök på museum, teater eller 

någon form av konsert. I likhet med fritidsvanorna är dessa väldigt stabila över tid, men då de 

tenderar att utföras mer sällan redovisas andelen svarande som bedömer att de gör aktiviteten 

någon gång i kvartalet eller oftare. Att gå på museum är den vanligast förekommande 

kulturaktiviteten och 14 procent av de svarande säger att de besöker ett sådant minst någon 

gång i kvartalet. 

Tabell 15 Kulturaktivitet minst en gång per kvartal i Västra Götaland, 1998–2015 (procent)  
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Gått på museum - - - - 14 14 14 14 13 - 12 16 17 18 18 19 16 14 

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

Gått på 
pop/rockkonsert 

- 6 5 6 6 7 6 8 8 8 7 8 5 5 6 7 8 8 

Gått på 
opera/musikal/balett 

- - - - 6 6 5 5 6 - 6 5 4 5 4 6 4 4 

Gått på klassisk 
konsert 

- - - - 9 9 9 10 5 - 4 3 3 3 3 3 4 4 

Kommentar: Tabellen visar andelen som svarat att de gör de olika aktiviteterna minst någon gång per kvartal. *Gått på konsert 
specificerades till konsert med klassisk musik 2006. Procentbasen utgörs av dem som besvarat frågan. ”-” = frågan ej ställd. 
Källa: De västsvenska SOM-undersökningarna 1998–2015 

När aktiviteten gått på bio från tabell 14 jämförs med kulturaktiviteterna från tabellen ovan 

övertar den förstaplatsen från gått på museum. 29 procent av västsvenskarna uppger att de går 

på bio minst någon gång i kvartalet. Biobesök är ett exempel på en kulturaktivitet som 

befinner sig i gråzonen mellan populärkultur och traditionell finkultur, och kan sägas ha mest 

gemensamt med de fem övriga aktiviteterna i tabell 21 då även det medför att man lämnar 

hemmet. I tabell 16 nedan slås dessa sex externa aktiviteter ut på olika demografiska och 

socioekonomiska grupper. Dessutom redovisas gruppskillnader för kulturkonsumtion i stort, 

då andelen svarande som besökt eller gjort minst något av alternativen redovisas. 

Som vi kan se finns det vissa köns- och åldersmässiga skillnader gällande i vilken 

utsträckning och vilken typ av kultur västsvenskarna konsumerar. Kvinnor är 

överrepresenterade konsumenter av samtliga kulturformer förutom gått på rock-popkonsert 

där männen ligger högre. Stört skillnad finner vi i teatersalongerna där det enligt de svarande 

går en och en halv kvinna på varje man. Yngre är markant mer intresserade av att gå på bio än 

äldre. Nästan hälften av alla svarande 16–29-åringar säger sig gå på bio minst en gång per 

kvartal, att jämföra med en dryg femtedel av alla 65–85-åringar. Lika stora skillnader finns 

för pop-rockkonserter och omvänt är äldre betydligt mer intresserade av den klassiska 

musiken. Intressant är att museibesöken är den kategori som bäst förenar västsvenskarna, och 

här finns knappt några skillnader med avseende på kön eller ålder. 
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Ytterligare dimensioner som ofta lyfts fram när kulturkonsumtion analyseras är kopplade till 

förutsättningar för att konsumera. Den västsvenska SOM-undersökningen visar att boende i 

Göteborgsregionen är den grupp som i högst utsträckning tar del av de i undersökningen 

föreslagna kulturaktiviteterna. Förmodligen handlar detta till stor del om geografisk närhet 

och utbud. Bilden av sociokulturella skillnader förstärks av att de som uppger att de kommer 

från en högre tjänstemannafamilj eller är högutbildade i betydligt högre utsträckning tar del av 

samtliga nämnda aktiviteter. I jordbrukarhem är kulturkonsumtionen lägst vilket kan förklaras 

dels med geografiskt avstånd till många av aktiviteterna, och dels med ålders- och 

utbildningssammansättningen i den här gruppen. Vision Västra Götaland (2005) har tydliga 

jämställdhetsmål inom alla delar av sin verksamhet och just inom de studerade kulturvanorna 

finns tydliga tecken på ojämlikhet. 

Tabell 16 Kulturaktivitet minst en gång per kvartal i olika grupper i Västra Götaland, 2015 
(procent) 

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 kvartalet, Någon gång i månaden, ”någon gång i veckan” eller ”flera gånger i veckan”. 
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. Procentbasen utgörs av de som besvarat frågan.  
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2015. 

 
Gått på 

bio 
Gått på 
museum 

Gått på 
teater 

Gått på 
rock-/ 
pop-

konsert 

Gått på 
opera/ 

musikal/ 
balett 

Gått på 
konsert 

med 
klassisk 
musik 

Besökt 
/gjort 
minst 

något av 
alternati-

ven 

Minsta 
antal 
svar 

Samtliga 29 14 10 8 4 4 39 2 686 

Kön         

Kvinna 31 14 12 6 5 4 41 1 359 

Man 27 13 8 9 4 3 37 1 310 

Ålder         

16–29 år 49 12 10 12 6 3 57 373 

30–49 år 30 12 7 11 2 1 42 775 

50–64 år 26 13 10 9 4 4 35 727 

65–85 år 21 15 13 2 7 6 31 794 

Utbildning         

Låg utbildning 15 7 6 3 1 1 20 451 

Medellåg utbildning 28 10 7 7 3 2 37 773 

Medelhög utbildning 34 13 12 9 5 4 43 610 

Hög utbildning 35 21 15 10 8 7 50 818 

Subjektiv klass         

Arbetarhem 24 9 7 7 2 1 32 986 

Jordbrukarhem 16 10 1 3 0 1 18 66 

Tjänstemannahem 32 16 11 9 5 3 44 977 

Högre 
tjänstemannahem 

38 23 19 9 11 12 52 266 

Företagarhem 33 14 14 8 10 7 48 223 

Delregion         

Göteborgsregionen 34 16 13 10 6 5 45 1 399 

Sjuhärad 24 9 7 5 3 1 31 317 

Skaraborg 23 11 9 4 2 3 31 461 

Fyrbodal 22 12 4 4 2 2 31 393 

Livstillfredsställelse         

Mycket nöjd med livet 31 15 13 9 6 5 41 982 

Ganska nöjd med livet 29 13 9 7 4 3 39 1 497 

Inte nöjd med livet 18 13 2 5 1 1 31 171 
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De som säger sig vara nöjda med sitt liv är mer frekventa kulturutövare och konsumenter än 

de som är missnöjda med livet när det gäller nästan alla de kulturvanor som SOM-institutet 

mäter. Detta stämmer väl överens med tidigare SOM-undersökningar, men det är omöjligt att 

fastställa kausalitet i frågan. Konsumerar lyckliga människor kultur i högre utsträckning, eller 

blir en lyckligare av att konsumera kultur? 

 

I SOM-undersökningarna frågas även efter olika former av föreningsmedlemskap. Detta 

används ofta som ett mått på engagemang i civilsamhället och flera av de olika typerna av 

exemplifierade medlemskap, såsom invandrarförening, idrotts-/friluftsorganisation och inte 

minst kulturförening, kan utan problem kopplas till kulturbegreppet. Även fackliga 

organisationer och boendeföreningar inryms inom begreppet föreningsmedlemskap. 

Föreningsliv är ett sätt för invånare att få utlopp för sitt engagemang och kan ofta möjliggöra 

möten och interaktion mellan människor med olika bakgrund med en utgångspunkt i 

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 1998. Andelen boende i Västra Götaland som är medlemmar i minst någon 

av de föreslagna föreningarna minskade något i mitten av 2000-talet men stabiliserades sedan. 

2015 års data pekar dock på att engagemanget återigen verkar vara lite på nedgång (se figur 

5). 

 

Figur 5 Medlemskap i någon typ av förening, Västra Götaland 1998–2015 (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 1998–2015. 

Tabell 17 visar att precis som i frågan om kulturkonsumtion är det högutbildade och personer 

från tjänstemannahem som i högst utsträckning är medlemmar i föreningar. Särskilt stora 

skillnader ser vi bland de som säger att de har någon form av föreningsuppdrag, där 

högutbildade är kraftigt överrepresenterade. Mellan 30 och 65 års ålder är Västra 

Götalandsborna mest benägna att ingå i olika typer av föreningar, vilket delvis förklaras med 

att det är väldigt vanligt i svarsgruppen att organisera sig fackligt. 41 procent svarar att de är 
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medlem i någon facklig organisation. Intressant nog ser vi i tabell 17 en avvikande trend i det 

att respondenter från Göteborgsregionen är de som i lägst utsträckning är medlemmar i någon 

förening. Till skillnad från de exempel som SOM-undersökningarna innehåller då det kommer 

till att att konsumera kultur tycks det som att föreningslivet är mer spritt och tillgängligt över 

hela Västra Götaland. 

Tabell 17 Medlemskap i förening i olika grupper, Västra Götaland 2015 (procent)  

 
 Ej medlem Enbart medlem 

Deltar aktivt i 
verksamheten 

Har någon 
form av 
uppdrag Antal svar 

Samtliga 21 46 15 18 2 735 

Kön      

Kvinna 22 44 17 17 1 333 

Man 20 48 13 19 1 269 

Ålder      

16–29 år 34 38 17 11 365 

30–49 år 16 47 16 21 740 

50–64 år 17 51 13 19 709 

65–85 år 22 47 14 17 793 

Utbildning      

Låg utbildning 30 47 10 13 468 

Medellåg utbildning 26 47 13 14 750 

Medelhög utbildning 18 45 15 22 591 

Hög utbildning 12 48 18 22 771 

Subjektiv klass      

Arbetarhem 26 47 13 14 988 

Jordbrukarhem 15 41 23 21 68 

Tjänstemannahem 14 47 16 23 937 

Högre tj.mannahem 16 48 17 19 242 

Företagarhem 20 49 15 16 210 

Delregion      

Göteborgsregionen 22 46 16 16 1 519 

Sjuhärad 18 49 14 19 327 

Skaraborg 19 44 13 24 473 

Fyrbodal 17 50 14 19 412 

Kommentar: Frågan lyder: Är du medlem i någon typ av förening/organisation? med svarsalternativen Nej, Ja samt … Ja och deltar 
aktivt i verksamheten och Ja…och jag har någon typ av uppdrag. Betänk att alternativet där man har uppdrag kan medföra att man är 
aktiv, och båda de sista svarsalternativen förutsätter att man är 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 2015. 

Kulturupplevelser i Västra Götaland 

Efter att ha lärt känna respondenternas vanor och beteenden tittar vi nu på deras attityder och 

önskemål när det kommer till sin region och dess arbete med kultur. Återigen är 

kulturbegreppet oerhört expansivt vilket medför svårigheter för regionen när det gäller att 

tillgodose befolkningens varierade behov och önskemål. Ett första steg är självfallet att titta 

på vad medborgarna tycker, och därför lyfter detta kapitel fram undersökningsfrågor om olika 

besöksmål i Västra Götaland samt några frågor gällande lokal kulturnäring. 
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Tabell 18 Boende i Västra Götaland som har besökt olika anläggningar/utflyktsmål i 
regionen, 1999–2015 (procent) 
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Liseberg 60 61 61 63 60 58 58 58 56 58 55 51 52 - - 

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

Göteborgs botaniska 
trädgård 

- - - - - - - 32 32 35 36 - - - - 

Scandinavium 32 - - - 33 35 36 37 34 34 - - - - 27 

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 20 

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

Göteborgs 
naturhistoriska museum 

- - - - - - - - - - - - - 17 - 

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

Göteborgs 
konstmuseum 

17 16 14 14 14 16 16 12 13 16 - - - 16 - 

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

Konserthuset i 
Göteborg 

16 16 15 17 17 17 17 16 16 18 18 14 16 14 16 

Världskulturmuseet i 
Göteborg 

- - - - 12 14 14 13 13 14 - - - - - 

Sjöfartsmuseet akvariet - - - - - - - - - - - - - - 15 

Göteborgs stadsteater - - 14 16 14 14 13 14 12 13 14 13 14 14 15 

Göteborgs 
stadsmuseum 

- 12 10 11 12 191 11 12 12 14 15 14 - - 14 

Nordiska 
akvarellmuseet  

- 14 13 16 14 14 14 11 14 14 15 - 12 - 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 - - 12 

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

Röhsska museet - - - - - - - - - - - - - 12 - 

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

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

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

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

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

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

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

Innovatum - - - - - - - - - - - - - - 7 

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

Västergötlands 
museum 

- - - - - - - - - - - - - - 5 

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

                

Kommentar: Tabellen visar andelen som besökt respektive anläggning/utflyktsmål minst någon gång under de senaste 12 
månaderna. Från och med 2012 inkluderades svarsalternativet ’känner ej till’ vilket påverkarhur frågan besvarats. Procentbasen utgörs 
av dem som besvarat respektive delfråga. ”-” = frågan ej ställd. 
Källa: De västsvenska SOM-undersökningarna 1999–2015. 

 

Under 2015 var Scandinavium i Göteborg det mest frekvent besökta besöksmålet bland 

svarspersonerna. 27 procent anger att de besökt Scandinavium minst någon gång under det 

senaste året. Scandinavium är en plattform för flera olika typer av kulturupplevelser, och 

under 2015 erbjöd arenan allt ifrån ishockey och hästhoppning till internationella musikakter 
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(Goteborg.com 2016). På andra plats finner vi Göteborgsoperan tätt följd av Läckö slott på 

Kållandsö utanför Lidköping. I tabell 24 framgår att alla alternativ inte inkluderas i varje års 

undersökning, men tabellen ger ändå möjlighet att följa andelen besökare över tid. Högst 

noteringar under mätperioden totalt har Liseberg. 

Föga förvånande återfinns de flesta besökare i samma delregion som det besökta 

utflyktsmålet. Därmed är återigen Göteborgsregionen överrepresenterad, då hälften av årets 

förslag återfinns i anslutning till staden Göteborg. Bland besökare av Göteborgs mer 

finkulturella besöksmål som operan, stadsteatern och konserthuset är högutbildade och 

kvinnor kraftigt överrepresenterade. Av de besöksmål som ligger utanför Göteborg är 

Nordiska akvarellmuseet på Tjörn mest välbesökt av göteborgare, och då särskilt de från de 

äldre ålderskategorierna. Bland tillresande är Scandinavium den mest populära 

Göteborgsaktiviteten. Återigen visar tabell 19 att utbildning har stark korrelation med vilken 

typ av kulturevenemang svarspersonerna föredrar.  

Tabell 19  Boende i Västra Götaland som har besökt olika anläggningar/utflyktsmål i 
regionen de senaste 12 månaderna, 2015 (procent) 
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Samtliga 12 27 4 16 20 14 14 14 19 7 14 5 

Kön             

Kvinna 12 26 5 17 24 18 14 16 18 5 15 5 

Man 11 29 4 14 14 11 15 12 19 8 12 4 

Ålder             

16-29 år 9 31 2 14 21 12 9 5 11 4 17 3 

30-49 år 14 34 4 15 16 11 19 9 16 9 15 4 

50-64 år 12 28 4 17 20 15 11 17 22 7 12 5 

65-85 år 10 19 5 16 22 18 15 20 22 5 12 6 

Utbildning             

Låg utbildning 10 19 3 7 8 9 12 8 21 4 8 4 

Medellåg utbildning 14 31 4 11 13 11 13 9 19 7 10 6 

Medelhög utbildning 12 31 4 18 21 14 13 17 17 8 14 4 

Hög utbildning 11 27 5 24 32 21 17 20 18 7 21 4 

Delregion             

Göteborgsregionen 11 35 4 23 27 22 20 19 10 3 22 3 

Sjuhärad 7 22 2 8 17 6 8 7 12 2 3 1 

Skaraborg 9 16 1 6 8 4 7 6 47 3 3 13 

Fyrbodal 20 23 9 7 9 6 6 12 19 26 4 2 

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 2015.  
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På frågan om huruvida de besökt utflyktsmålen kan svarspersonerna välja alternativet nej, 

men skulle gärna vilja. Detta medför möjlighet att se vilka av årets besöksmål som har störst 

potential att locka till sig nya besökare bland de svarande. Det rör sig oftast om aktiviteter 

utanför det egna närområdet, och dessa kan då antas ha gott anseende, vara starka varumärken 

eller tidigare år ha gjort ett gott intryck på svarspersonerna. I tabellen nedan framgår att 

Nordens Ark är mest åtråvärt bland de som inte besökt det, och 29 procent av svarspersonerna 

skulle kunna tänka sig att åka dit. Av göteborgsaktiviteterna bedöms Sjöfartsmuseet Akvariet 

ha störst potential. Minst lockande, alternativt minst välkänt, är Innovatum i Trollhättan. 

Tabell 20 Andel boende i Västra Götaland som ej har besökt olika anläggningar/utflyktsmål 
men gärna skulle vilja, 2015 (procent) 

  

Nordens Ark 29  

Läckö slott 17 

Sjöfartsmuseet Akvariet 17 

Göteborgsoperan 16 

Konserthuset i Göteborg 16 

Göteborgs stadsteater 16 

Nordiska akvarellmuseet  14 

Göteborgs stadsmuseum 13 

Scandinavium 12 

Vitlycke museum 12 

Västergötlands museum 12 

Innovatum 10 
  

Kommentar: Tabellen visar andelen som inte besökt respektive anläggning/utflyktsmål under de senaste 12 månaderna, men som 
säger sig vilja göra detta. Procentbasen utgörs av dem som besvarat respektive delfråga. 
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2015. 

 

På frågan om hur Västra Götalandsregionen sköter sina uppgifter finns delfrågeområdet 

Kultur. Självklart är det till stor del upp till respondenten att definiera begreppet kultur och 

göra sin bedömning därefter. Tabell 21 visar att invånarna är relativt nöjda med hur regionen 

sköter denna del av sitt uppdrag. 33 procent av respondenterna svarar mycket bra eller ganska 

bra, vilket resulterar i ett balansmått på +23 som är det näst högsta omdömet av samtliga de 

bedömningsområden som efterfrågas i undersökningen. Endast regionens arbete med 

avseende på tandvård bedöms vara bättre.  

I denna fråga kan stora skillnader skönjas med avseende på kön och ålder. Kvinnor ger en 

betydligt mer positiv bedömning av regionens arbete på denna front än män, och på samma 

sätt ger yngre en mer positiv bedömning än äldre. Geografiskt är Sjuhärad den nöjdaste 

delregionen medan Fyrbodal är minst positiv. Vid sidan av detta är det anmärkningsvärt att 

kultur är det område där allra flest respondenter (23 procent) väljer alternativet ingen 

uppfattning, vilket vittnar om en jämförelsevis låg kännedom om regionens arbete i denna 

fråga, eventuellt i kombination med ett något vagt begrepp. 
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Tabell 21 Uppfattning om hur Västra Götalandsregionen sköter sin uppgift inom området 
kultur, Västra Götaland 2015 (procent) 

 
Mycket 

bra 
Ganska 

bra 
Varken bra 
eller dåligt 

Ganska 
dåligt 

Mycket 
dåligt 

Ingen 
uppfattning 

Summa 
procent 

Antal 
svarande Balansmått 

Samtliga 5 28 34 7 3 23 100 2 570 +23 

Kön          

Kvinna 7 32 32 6 3 20 100 1 306 +30 

Man 3 22 36 9 4 26 100 1 257 +12 

Ålder          

16-29 år 9 35 26 8 6 16 100 358 +30 

30-49 år 6 31 30 7 3 23 100 735 +27 

50-64 år 4 23 40 7 4 22 100 702 +16 

65-85 år 2 25 38 7 2 26 100 773 +18 

Delregion          

Göteborgsregionen 6 29 31 8 4 22 100 1 494 +23 

Sjuhärad 5 32 33 7 2 21 100 323 +28 

Skaraborg 3 25 38 6 3 25 100 462 +19 

Fyrbodal 4 20 40 5 3 28 100 402 +16 

Kommentar: Frågan lyder: Allmänt sett, hur tycker du att Västra Götalandsregionen sköter sin uppgift när det gäller: Kultur? 
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 2015. 

Vidare bedömer svarspersonerna servicen när det gäller kulturaktiviteter i den kommun där de 

bor, vilket redovisas i tabell 27. Svarsmönstren liknar de vi ser i tabell 26 gällande regionens 

kulturarbete, med en relativt positiv bedömning överlag (+35), en mer positiv bedömning 

bland kvinnorna och inga större regionala skillnader utom möjligen att boende i Fyrbodal 

återigen är minst nöjda med sina kommuners service på kulturområdet. Vi ser inte heller 

denna gång några åldersskillnader att tala om. Som tabell 28 visar har återigen nästan var 

tredje respondent valt alternativet ingen uppfattning. 

Tabell 22 Bedömning av service i hemkommunen med avseende på kulturaktiviteter, 
Västra Götaland 2015 (procent) 

 
Mycket 

nöjd 
Ganska 

nöjd 

Varken 
nöjd eller 
missnöjd 

Ganska 
missnöjd 

Mycket 
missnöjd 

Ingen 
uppfattning 

Summa 
procent 

Antal 
svarande Balansmått 

Samtliga 10 29 25 3 1 32 100 2 526 +35 

Kön          

Kvinna 14 32 22 3 1 28 100 1 286 +42 

Man 6 26 27 3 2 36 100 1 234 +27 

Delregion          

Göteborgsregionen 11 31 23 3 1 31 100 1 472 +38 

Sjuhärad 9 28 25 2 2 34 100 314 +33 

Skaraborg 10 29 28 3 1 29 100 464 +35 

Fyrbodal 8 26 28 4 1 33 100 395 +29 

Kommentar: Frågan lyder: Vad anser du om servicen i den kommun där du bor på följande områden: Kulturaktiviteter? 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 2015. 
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Avslutningsvis presenteras i den västsvenska SOM-undersökningen 2015 tio förslag på vad 

Västra Götalandsregionen och kommunerna kan satsa på under de kommande 20 åren. Ett av 

förslagen är satsa mer resurser på kultur och föreningsliv, något som de boende visar sig vara 

för. 47 procent av de svarande tycker att detta är ett mycket eller ganska bra förslag, och 

balansmåttet landar på +35 vilket befinner sig på medelnivå för de tio förslagen. Kultur och 

föreningsliv är något som bör satsas på, men det är samtidigt inte den mest prioriterade frågan 

enligt Västra Götalandsborna. Kvinnor vill satsa mer på kultur och föreningsliv än män, men 

inga större skillnader återfinns mellan olika åldersgrupper eller andra sociala grupperingar. 

Över 40 procent av respondenterna har på denna fråga valt alternativet ingen uppfattning, 

vilket återigen till viss del kan handla om svårigheter med definitionen av kulturbegreppet 

men även om låg insikt i och upplevd distans från beslutsfattandet inom region och kommun. 

 

Sammanfattning 

 

 Fritidsvanorna hos de boende i Västra Götaland ligger på stabila nivåer och följer de 

mönster man kan förvänta sig. Avvikande är att 60 procent säger sig diskutera politik 

varje månad vilket är högt för ett mellanvalsår. 

 Bilkörning är fortfarande väldigt utbrett bland svarspersonerna i förhållande till att 

cykla eller att åka kollektivt. Att lyssna på musik är den klart vanligaste hemmasysslan 

i svarsgruppen. 

 Det finns tydliga gruppskillnader i samband med kulturvanor. Högutbildade, kvinnor 

och tjänstemän är mer aktiva inom de flesta kulturvanor som mäts i SOM-

undersökningen. Museibesök visar sig vara den mest jämlika kulturaktiviteten. 

 Boende i Västra Götaland har historiskt sett varit aktiva deltagare i föreningslivet, men 

de två senaste årens mätningar pekar mot en nedåtgående trend.  

 Respondenter från Göteborgsregionen är mest aktiva inom kulturlivet men minst 

aktiva inom föreningslivet, vilket pekar på att denna typ av deltagande är mer 

tillgängligt utanför storstadsområdet. 

 Av de besöksmål som inkluderas i 2015 års undersökning är Scandinavium det mest 

välbesökta och 27 procent av de svarande säger sig varit där under det senaste året. 

Högst potential för att öka sina antal besökare har Nordens Ark. 

 Medborgarna tycker att kultur är ett relativt viktigt område inom den lokala politiken 

men få har någon åsikt om hur Västra Götalandsregionen eller kommunerna sköter sig 

eller bör arbeta med avseende på detta.
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Infrastruktur  

Ett av Västra Götalandsregionens ansvarsområden som diskuterats mycket i folkmun på senare 

år är infrastruktursatsningar och just den västsvenska infrastrukturopinionen behandlas i 

följande kapitel. Både åsikter om föreslagna och planerade infrastrukturprojekt och åsikter om 

olika aspekter av kollektivtrafiken redogörs för.  

Vision Västra Götaland benämner Västra Götaland som Nordens främsta transportregion (Vision 2005 

s.14) och Stor-Göteborg utsågs 2016 till Sveriges bästa logistikläge, där bland annat geografiskt läge, 

allsidighet och tillgänglighet, tillgång till relevant arbetskraft och nätverk legat till grund för 

bedömningen (Logistiklägen – Intelligent Logistik, 2016). För invånarna i Västra Götaland är goda 

infrastrukturella förutsättningar viktiga dels för att arbetsmarknaden gynnas men också för att 

upplevda avstånd inom regionen minskar med en förbättrad infrastruktur, vilket möjliggör både en 

levande landsbygd och goda pendlingsmöjligheter. 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).  

I den västsvenska SOM-undersökningen fick regionens invånare svara på hur Västra 

Götalandsregionen sköter sin uppgift när det gäller bland annat kollektivtrafik och planering 

av vägar och järnvägar. Resultatet redovisas i tabell 23. Synen på hur regionen sköter 

kollektivtrafiken är betydligt mer positiv än synen på hur planeringen av vägar och järnvägar 

sköts. För både kollektivtrafiken och planeringen av vägar och järnvägar gäller att kvinnor är 

mer positiva till hur regionen sköter sin uppgift än vad män är. 

Tabell 23 Uppfattning om hur Västra Götalandsregionen sköter sin uppgift, Västra 
Götaland 2015, i olika grupper (balansmått) 

 Kollektivtrafik Planering av vägar och järnvägar 

Samtliga +8 -22 

Kön   

Kvinna +15 -16 

Man ±0 -27 

Ålder   

16–29 år -1 -5 

30–49 år +2 -22 

50–64 år +7 -30 

65–85 år +17 -23 

Utbildning   

Låg +16 -19 

Medellåg +9 -21 

Medelhög -4 -24 

Hög +8 -23 

Subjektiv klass   

 Arbetarhem +6 -16 

Jordbrukarhem +2 -14 

Tjänstemannahem +4 -26 

Högre tjänstemannahem +8 -25 

Företagarhem +10 -37 

Delregion   

Göteborgsregionen +5 -24 

Sjuhärad +10 -7 

Skaraborg +8 -39 

Fyrbodal +10 -10 

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 regionen sköter sig bra minus dem som 
tycker att regionen sköter sig dåligt. Balansmåttet kan variera mellan +100 (alla tycker att regionen sköter sig bra) och -100 (alla tycker 
att regionen sköter sig dåligt). 
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2015. 
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Mest positiva till hur kollektivtrafiken sköts är de mellan 65–85 år, de med låg utbildning och 

de som beskriver sitt hem som högre tjänstemannahem. Boende i Sjuhärad och Fyrbodal är 

något mer positiva till hur kollektivtrafiken sköts än vad boende i Göteborgsregionen och 

Skaraborg är.  

Bedömningen av hur planerginen av vägar och järnvägar sköts visar på omvända mönster när 

det gäller utfallet i olika åldersgrupper. Svarande på den västsvenska SOM-undersökningen 

2015 i gruppen 16–29 år är minst negativa till hur planeringen sköts. Mest negativa är 

svarspersoner i åldrarna 50–64 år. Skillnaderna mellan delregionerna är stora, där boende i 

Skaraborg är mest negativa följt av boende i Göteborgsregionen. 

Regionens invånare får även möjlighet att uttrycka vad de tycker om aktuella 

infrastrukturprojekt i Västra Götaland. Tabell 24 visar den allmänna opinionen kring både 

beslutade och planerade trafikåtgärder i regionen. De flesta satsningar möter en positiv 

opinion, med undantag för trängselskatten i Göteborg, där det samlade utfallet är negativt, och 

byggandet av Västlänken, som bedöms med en svag positiv övervikt. Mest positiva är 

invånarna till att bygga ut kollektivtrafiken och att bygga ut hela E20 mellan Göteborg och 

Stockholm till motorväg. 

Tabell 24 Uppfattning om aktuella infrastrukturprojekt, Västra Götaland 2015 (procent och 
balansmått) 

 Bra förslag 
Varken bra 
eller dåligt 

Dåligt 
förslag 

Ingen 
uppfattning 

Summa 
procent 

Antal 
svarande Balansmått 

Västlänken (tågtunnel under Göteborg) 31 10 26 33 100 2 567 +5 

Ny Göta älvbro 47 11 9 33 100 2 538 +38 

Dubbelspår för tåg mellan Göteborg och 
Borås 

50 10 3 37 100 2 566 +47 

Trängselskatt i Göteborg 28 15 38 19 100  2 581 -10 

Bygga ut hela E20 mellan Göteborg och 
Stockholm till motorväg 

70 9 5 16 100 2 582 +65 

Bygga snabbjärnväg mellan Oslo 
Köpenhamn via Göteborg 

62 11 4 23 100 2 568 +58 

Bygga snabbjärnväg mellan Göteborg 
och Stockholm via Jönköping 

58 12 8 22 100 2 571 +50 

Bygga ut kollektivtrafiken 72 13 2 13 100 2 577 +70 

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 2015. 
 

Andelen som har en åsikt i fråga om respektive genomförda eller planerade 

infrastrukturprojekt varierar stort. Nära 90 procent av de som besvarade frågan om att bygga 

ut kollektivtrafiken och att bygga ut E20 till motorväg har en åsikt i frågan jämfört med 

knappt 60 procent i frågorna som tydligt berör endast delar av regionen som exempelvis en ny 

Göta älvbro eller dubbelspår för tåg mellan Göteborg och Borås. De geografiska skillnader 

som förväntas ligga bakom dessa variationer bekräftas i tabell 25 där åsikter om aktuella 

infrastrukturprojekt presenteras i olika grupper. Boende i Skaraborg sticker ut som speciellt 

positiva till att bygga ut hela E20 till motorväg medan byggandet av en ny Götaälvsbro 

bedöms mest positivt bland boende i Göteborgsregionen. Genomgående mest positiva till 

samtliga infrastrukturprojekt är boende i högre tjänstemannahem.  
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Tabell 25 Uppfattning om aktuella infrastrukturprojekt i olika grupper, Västra Götaland 
2015 (balansmått) 

 

Bygga ut 
kollektiv-
trafiken 

Bygga ut 
hela E20 

till 
motorväg 

Bygga 
snabbjärnväg 
mellan Oslo 

och 
Köpenhamn 
via Göteborg 

Snabbjärnväg 
mellan 

Göteborg och 
Stockholm 

via Jönköping 

Bygga 
dubbelspår 

för tåg 
mellan 

Göteborg 
och Borås 

Ny 
Göta 
älvbro 

Västlänken 
(tågtunnel 

under 
Göteborg) 

Trängsel-
skatt i 

Göteborg 
Minsta 

antal svar 

Samtliga +70 +65 +58 +50 +47 +38 +5 -10 2 564 

Kön          

Kvinna +71 +59 +54 +47 +41 +34 +6 -6 1 317 

Man +67 +68 +65 +53 +51 +42 +4 -16 1 240 

Ålder          

16–29 år +72 +53 +61 +55 +41 +30 +16 +4 358 

30–49 år +73 +65 +64 +56 +47 +46 +16 -6 757 

50–64 år +71 +62 +62 +51 +50 +44 +3 -12 705 

65–85 år +63 +67 +48 +38 +45 +29 -7 -19 743 

Utbildning          

Låg +60 +64 +41 +36 +36 +29 -1 -22 407 

Medellåg +65 +68 +55 +46 +41 +33 +6 -19 787 

Medelhög +72 +65 +63 +54 +52 +40 +10 -7 566 

Hög +49 +59 +69 +59 +53 +47 +5 +5 751 

Subjektiv klass          

 Arbetarhem +66 +63 +50 +46 +38 +32 +5 -19 921 

Jordbrukarhem +46 +57 +36 +18 +35 +12 +2 -2 76 

Tjänstemannahem +76 +63 +65 +52 +54 +43 +8 -3 981 

Högre 
tjänstemannahem 

+75 +68 +74 +58 +60 +55 +1 +2 245 

Företagarhem +59 +68 +62 +55 +45 +40 -5 -16 182 

Delregion          

Göteborgsregionen +65 +53 +59 +51 +41 +44 +12 +2 1484 

Sjuhärad +46 +47 +25 +43 +47 +9 +8 -2 325 

Skaraborg +46 +82 +28 +16 +14 +5 +8 ±0 420 

Fyrbodal +53 +51 +56 +35 +21 +15 +13 ±0 452 

Resvanor          

Åkt kollektivtrafik 
minst en gång i 
veckan 

+82 +51 +67 +60 +56 +48 +5 +4 833 

Kört bil minst en gång 
i veckan 

+68 +69 +59 +48 +45 +37 +5 -16 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 2015. 
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Ålder är den variabel med störst spridning i bedömningen av en tågtunnel under Göteborg, på 

så sätt att de yngre genomgående är mer positiva än de äldre. När trängselskatten i Göteborg 

utvärderas är det istället utbildningsnivån som är den starkaste förklaringsfaktorn. De med låg 

utbildning är betydligt mer negativa till trängselskatten än vad de med högre utbildning är.    

Män är mer positiva till infrastruktursatsningarna än kvinnor i samtliga fall undantaget 

förslaget om att bygga ut kollektivtrafiken. De som i sin tur uppger att de åkter kollektivt 

minst en gång i veckan är bland de mest positiva till samtliga projekt undantaget förslaget att 

bygga ut hela E20 till motorväg.  

Inställningen till flera av de infrastrukturprojekt som presenteras ovan har undersökts sedan 

2006. Tabell 26 visar hur opinionen har utvecklats över tid. Attityden till förslaget om att 

bygga om E20 till motorväg har varierat något men har genomgående bemötts positivt. 

Samma sak gäller förslaget om att bygga ut kollektivtrafiken. Stödet för byggandet av 

Västlänken i Göteborg har dalat sedan förslaget först introducerades i de västsvenska SOM-

undersökningarna och verkar nu ha stabiliserats på en nivå där antalet positiva till förslaget 

bara är något fler än de som är negativt inställda till förslaget. Den initialt negativa 

inställningen till trängselavgift i Göteborg består även om negativiteten minskat något sedan 

trängselskatten infördes 2013. 

Tabell 26 Uppfattning om aktuella infrastrukturprojekt, Västra Götaland 2006–2015 
(balansmått) 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

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

Bygga ut kollektivtrafiken i 
Västsverige 

- +81 +82 +72 +71 +72 +74 +73 +72 +70 

Bygga tågtunnel under 
centrala Göteborg 
(Västlänken) 

+30 +31 - +33 +27 +34 +21 +20 +2 +5 

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 -10 

Minsta antal svar 2 989 2 977 2 897 2 995 2 913 2 855 2 856 2 730 2 728 2 567 

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 2006–2015. 

Bedömingen av kollektivtrafiken 

En majoritet av de svarande uppger sig alltså vara positiva till förslaget att bygga ut 

kollektivtrafiken i Västsverige. I följande avsnitt redovisas vad invånarna i regionen anser om den 

kollektivtrafik som finns i Västsverige i nuläget.  

Knappa 60  procent uppger att det blir väl bemötta av kollektivtrafikens personal och 54 procent 

uppger att de kommer i tid när de använder kollektivtrafiken som färdmedel. Hälften av alla som 

svarat på frågan uppger att det är krångligt att betala för sin resa. Tabell 27 visar också att nästan 

hälften av de som svarat inte anser att kollektivtrafiken är ett rimligt sätt för dem själva att 

transportera sig på i vardagen. Rimligheten i att använda kollektivtrafiken som färdmedel är 
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kopplat till geografiska avstånd, turtäthet och punktlighet vilket kartläggs i tabell 18, där 

uppfattningen om kollektivtrafiken presenteras i olika grupper.  

Utvecklandet av kollektivtrafiken är hänger samman med regionens vision om att utveckla ett 

hållbart resande där miljöpåverkan av privattransport minskar. Anledningar till varför 

kollektivtrafiken används eller inte används som transportmedel varierar mellan rimligheter i 

restider från punkt A till punkt B till mer miljömotiverade skäl. Drygt 40 procent av de som 

svarade på frågan uppgav att de väljer kollektivtrafiken för att det är ett miljövänligt färdmedel.  

Tabell 27 Uppfattning om kollektivtrafiken, Västra Götaland 2015 (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 37 13 6 29 100 2 670 +33 

Det är krångligt att betala för min resa 25 25 10 19 21 100 2 664 +21 

Jag blir väl bemött av 
kollektivtrafikens personal 

26 33 11 4 26 100 2 656 +44 

Kollektivtrafik är inte ett rimligt 
alternativ för mig i min vardag 

32 16 11 12 18 100 2 670 +14 

Jag väljer kollektivtrafiken för att det 
är ett miljövänligt färdmedel 

14 28 11 19 28 100 2 664 +12 

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 2015. 
 

Huruvida en anser sig komma i tid vid användning av kollektivtrafik varierar inom regionen. I 

Skaraborg och Fyrbodal är invånarna minst nöjda med hur kollektivtrafiken fungerar 

tidsmässigt. Kvinnor från högre tjänstemannahem som bor i Göteborgsregionen tycker i högst 

utsträckning att tidtabellerna är att lita på. De som själva uppger att de nyttjar 

kollektivtrafiken minst en gång i veckan tillhör de som är mest nöjda med kollektivtrafikens 

punktlighet. Tabell 28 redogör för hur uppfattningar om kollektivtrafiken bedöms i olika 

grupper. 

Hur en betalar för sin resa med kollektivtrafiken i Västra Götaland har utvecklats under senare 

år. Mobilappar, flexbiljetter och avståndsbaserad taxa är några exempel på betalnings- och 

biljettvarianter som Västtrafik presenterat under moderniseringen av betalningssystemet. De 

yngsta har enligt tabell 28 inte några svårigheter att ta till sig den tekniska utveckling som 

skett på senare år medan den äldsta svarsgruppen tillhör dem som i högst grad håller med om 

påståendet att det är krångligt att betala för sin resa. De äldre som upplever det krångligt att 

betala bedömer också att de blir bäst behandlade av kollektivtrafikens personal. Även de med 

hög utbildning är nöjda med personalens bemötande medan de som nyttjar kollektivtrafiken 

minst en gång i veckan är mindre nöjda med bemötande från personalen jämfört med samtliga 

som svarat på frågan.  

I frågan om det är rimligt alternativ att använda sig av kollektivtrafiken i sin vardag 

återkommer liknande mönster som i frågan om punktligheten på delregionnivå. Boende i 

Skaraborg och Fyrbodal håller till högst grad med om att kollektivtrafiken inte är ett rimligt 

alternativ i vardagen. Svarande mellan 16 och 29 år håller i minst grad med om samma 

påstående.  
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Huruvida miljövinsterna av nyttjandet av kollektivtrafik är en drivkraft till att använda 

kollektivtrafik skiljer sig främst mellan könen. Den grupp av alla som i högst grad håller med 

om påståendet är kvinnor och de som kan identifiera sig minst med påståendet är män. De 

som själva säger att de nyttjat kollektivtrafik minst en gång i veckan under det senaste 12 

månaderna motiverar till hög grad sitt resande med kollektivtrafiken med miljöaspekten. 

 

Tabell 28 Uppfattningar om kollektivtrafiken, Västra Götaland 2015 (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 +33 +21 +44 +14 +12 2 658 

Kön       

Kvinna +39 +18 +51 +9 +24 1 363 

Man +27 +22 +39 +19 -1 1 279 

Ålder       

16–29 år +29 -8 +44 -26 +17 371 

30–49 år +30 +23 +40 +26 +9 772 

50–64 år +36 +22 +43 +25 +8 727 

65–85 år +36 +28 +52 +12 +17 781 

Utbildning       

Låg +34 +28 +38 +25 +17 440 

Medellåg +28 +20 +40 +18 +1 802 

Medelhög +33 +15 +43 +13 +14 576 

Hög +37 +21 +54 +6 +20 769 

Subjektiv klass       

 Arbetarhem +32 +18 +41 +16 +12 968 

Jordbrukarhem +5 +36 +32 +54 ±0 79 

Tjänstemannahem +35 +19 +48 +5 +19 1 005 

Högre tjänstemannahem +39 +21 +58 +14 +7 251 

Företagarhem +29 +27 +27 +21 -4 184 

Delregion       

Göteborgsregionen +38 +22 +45 ±0 +16 1 489 

Sjuhärad +33 +19 +37 +26 +11 314 

Skaraborg +26 +20 +47 +38 +4 433 

Fyrbodal +20 +23 +45 +31 +5 391 

Resvanor       

Åkt kollektivtrafik minst en 
gång i veckan 

+59 +33 +38 -51 +41 897 

Kört bil minst en gång i 
veckan 

+27 +27 +43 +30 +4 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 2015. 
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Sammanfattning 

 Infrastrukturprojekt finansierade av vägavgift och biltullar är mindre populära än 

generella förslag på infrastrukturprojekt där finansiering inte nämns. 

 Egenintresset i infrastrukturopinionen slår igenom då föreslagna projekt intresserar 

främst dem som bor i delregionen det berör. 

 Frekventa kollektivtrafikanter är mer positiva till utökad kollektivtrafik, bilister vill 

oftare bygga ut motorväg och är mer negativa till trängselskatt. 

 Byggandet av Västlänken fortsätter likt förra året att mötas med negativitet  

 Äldre tycker att det är krångligt att betala för sin resa med kollektivtrafiken.  

 Det finns stora inomregionala skillnader mellan hur kollektivtrafiken bedöms. Boende 

i Göteborgsregionen är genomgående mer positivt inställda medan Skaraborgsborna är 

mest skeptiska till kollektivtrafikens punktlighet och till vilken grad kollektivtrafiken 

är ett rimligt alternativ i vardagen.  

 



38 

 

Hälsa och sjukvård 

Ett av Västra Götalandsregionens huvuduppdrag och största budgetposter är att 

tillgodose invånarnas behov när det kommer till hälsa och sjukvård. Detta kapitel 

kommer att fokusera på hälsoaspekterna av ”det goda livet”, och inleds med en 

överblick av hälsovanorna och den självupplevda hälsan hos medborgarna i 

svarsgruppen. Efter detta fokuserar vi på de administrativa delarna såsom 

bedömningar av sjuk- och tandvård. Avslutningsvis tittar vi på hur de svarande anser 

att Västra Götalandsregionen ska arbeta med dessa frågor i framtiden. 

Hälsa, livstillfredställelse och motionsvanor 

Hälsa är ett av Västra Götalandsregionens fem fokusområden, och arbete med folkhälsa ska 

pågå på bred front för att minska såväl arbetsrelaterad ohälsa som hälsoklyftor som är 

relaterade till kön eller etnicitet (Vision Västra Götaland 2005). Det finns inget absolut mått 

på hälsa, men i SOM-sammanhang används en bred självskattning av den egna hälsan på en 

skala från 0 till 10, i kombination med skattning av det personliga välbefinnandet som är en 

variabel som tidigare visat sig vara starkt kopplad till hälsa (Brülde & Nilsson 2010). Vidare 

mäter undersökningen även respondenternas motionsvanor, något som också bedöms spela 

stor roll för den personliga hälsan. 

 

Figur 6 visar fördelningen av bedömningarna av den egna hälsan. Frågan kan anses fånga upp 

en kombination av det fysiska tillståndet och det psykiska välbefinnandet hos svarspersonen. 

Som synes är det inte några större skillnader mellan år 2004 då frågan introducerades i sin 

nuvarande form och 2015 års undersökning. Medelvärdena för de två mätåren är identiska: 

7,4. Vi kan konstatera att den självupplevda hälsan bland västra götalänningarna är 

förhållandevis god och väldigt stabil över tid. 
 

Figur 6 Bedömning av personlig hälsa, 2004 och 2015 (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 2015: 2 602. Antal svarande 2004: 3 373.  
Källa: De västsvenska SOM-undersökningarna 2004 och 2015. 
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Vidare visar enkla gruppanalyser av medelvärdena för 2015 års bedömningar av den 

personliga hälsan att de sociodemografiska och geografiska skillnaderna är väldigt små (se 

tabell 29). Föga oväntat svarar äldre att de överlag har något sämre hälsa än de yngre, vilket är 

ett välbekant mönster (Socialstyrelsen 2016). Det finns vissa mindre skillnader mellan hög- 

och lågutbildade, där de med högre utbildning generellt bedömer att de har något bättre hälsa, 

men den allra största skillnaden hittar vi som bekant i relation till frågan om allmän 

livstillfredställelse i samma undersökning. Bland de som anger att de är mycket nöjda med 

sina liv ligger medelvärdet för hälsoskattningen på 8,4, medan de som på samma fråga svarat 

att de är inte särskilt eller inte alls nöjda bara har ett hälsomedelvärde på 4,5. Hälsa och 

livstillfredsställelse är väldigt starkt sammankopplade. 

En betydande bakgrundsfaktor för vår hälsa är livsstil. Tidigare SOM-undersökningar visar att 

god hälsa ofta går hand i hand med motion och en aktiv fritid (Hägglund & Bové 2013). 

Dessutom har forskning visat att regelbunden fysisk aktivitet minskar riskerna för bland annat 

stroke och diabetes samtidigt som det bidrar till stabilare mental hälsa. Motionsvanor är med 

andra ord viktiga för individen och därmed en relevant fråga för både samhället och ekonomin 

i en välfärdsstat som finansierar hälso- och sjukvård. Detta bemöts av regionens riktlinjer 

genom bland annat Fysisk aktivitet på Recept (FaR) där läkare kan ordinera regelbunden 

motion för sina vårdtagare. 

 

Tabell 35 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. Vi ser att det är 

i princip obetydliga skillnader i aktivitetsgrad mellan de flesta grupper, men tydligt är återigen 

att äldre och lågutbildade är något mindre aktiva än övriga grupper. Kvinnor, högutbildade 

och högre tjänstemän är de mest aktiva grupperna.  

 

Det finns vissa regionala skillnader i vilken typ av motion respondenterna ägnar sig åt. 

Exempelvis anger skaraborgarna att de cyklar i betydligt högre utsträckning än de övriga 

grupperna. Tabellen visar avslutningsvis på en markant skillnad mellan de som bedömer att 

de har god respektive dålig hälsa i det att de med god hälsa är betydligt mer aktiva inom 

samtliga motionsformer. Återigen är dessa individer även de som är mest nöjda med sina liv.
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Tabell 29 Hälsa och motionsvanor, andel som utför aktiviteterna minst en gång i veckan, 
Västra Götaland 2015 (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 68 64 31 83 2 626 7,41 

Kön       

Kvinna 71 68 31 86 1 346 7,38 

Man 64 60 32 81 1 273 7,45 

Ålder       

16–29 år 72 56 34 86 367 7,47 

30–49 år 70 59 33 82 742 7,57 

50–64 år 68 70 35 87 710 7,47 

65–85 år 64 68 25 80 804 7,18 

Utbildning       

Låg 51 57 23 70 477 6,77 

Medellåg 66 62 29 83 751 7,28 

Medelhög 69 67 33 86 593 7,54 

Hög 79 69 38 90 773 7,84 

Subjektiv klass       

Arbetarhem 60 58 28 79 992 7,11 

Jordbrukarhem 59 78 26 85 68 7,41 

Tjänstemannahem 76 68 36 88 940 7,64 

Högre 
tjänstemannahem 

82 73 34 91 244 7,98 

Företagarhem 68 68 27 81 208 7,45 

Delregion       

Göteborgsregionen 69 62 29 83 1 533 7,52 

Sjuhärad 70 67 23 83 331 7,39 

Skaraborg 70 69 45 88 474 7,34 

Fyrbodal 63 65 30 81 414 7,27 

Livstillfredställelse       

Mycket nöjd 75 70 33 78 945 8,43 

Ganska nöjd 65 63 31 70 1477 7,10 

Inte särskilt/inte alls 
nöjd 

53 48 26 60 169 4,54 

Hälsotillstånd       

Dålig hälsa 45 46 20 64 241 – 

Medelgod hälsa 60 60 25 78 827 – 

God hälsa 76 69 36 89 1 523 – 

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. 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.  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 2015. 
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Bedömningar av vården 

Varje år sedan 1998 har den västsvenska SOM-undersökningen mätt vilka frågor eller 

samhällsproblem som upplevs viktigast på en regional nivå, och varje år har just sjukvård 

toppat listan (Bergström & Ohlsson 2016). 2015 är inget undantag och 35 procent av de 

svarande anger sjukvård som en viktig regional fråga (se tabell 51, appendix B). Eftersom 

sjukvården också står för en betydande majoritet av Västra Götalandsregionens budget är 

utvärderingen av denna verksamhetsdel central. 

Glädjande är då att vården generellt får en positiv bedömning av de svarande i den 

västsvenska SOM-undersökningen. Den huvudsakliga mätpunkten utgörs av frågan om 

kommunal service, där både vårdcentral och sjukhusvård finns med som delfrågor att ta 

ställning till. 2015 års övergripande bedömning landar på samma siffror som för 2014, men 

över tid har detta inte alltid varit lika stabilt. Som figur 7 visar nåddes en lägstapunkt i början 

av 2000-talet varefter bedömningarna stadigt blev bättre fram till omkring år 2010, och sedan 

har trenden i princip varit nedåtgående. År 2010 infördes lagen om valfrihetssystem (LOV) 

och etableringsfrihet för vårdcentraler i Västra Götaland. Fyra år senare slog Riksrevisionen i 

en utvärdering fast att LOV medfört att kontaktbarheten ökat och att fler vårdcentraler än 

tidigare blivit etablerade, men även att det fria vårdvalet främst har gynnat dem med mindre 

vårdbehov och högre socioekonomisk status (Riksrevisionen 2014). Vård har blivit en starkt 

politiserad fråga och troligen har detta påverkat omdömen om service på den här fronten. 

Figur 7 Bedömning av kommunal service: sjukhusvård och vårdcentral, Västra Götaland 
1998–2015 (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 1998–2015. 

Dessa bedömningar av den kommunala vårdservicen görs på en femgradig skala från mycket 

nöjd till mycket missnöjd med möjligheten att välja ingen uppfattning. Tabell 30 redovisar 

respektive procentandelar bland de som varit i kontakt med den givna vårdinrättningen och de 

som inte har det. Vidare redovisas de skattade skillnaderna mellan servicen bland de som varit 

på privat respektive offentlig vårdcentral. 
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Brukarna gör en mer positiv bedömning av servicen än de som inte nyttjat inrättningen under 

de senaste 12 månaderna, och har av naturliga skäl också lättare att ta ställning i frågan. 25 

procent av gruppen som varit i kontakt med akutsjukvården är mycket nöjda med servicen. 

Det är i den totala svarsgruppen mer än dubbelt så vanligt att under det senaste året ha varit i 

kontakt med en offentlig vårdcentral som med en privat. Brukare av offentlig vårdcentral är 

också marginellt mer nöjda med servicen, men skillnaderna mellan gruppen brukare och 

gruppen icke-brukare är inte lika stora som för sjukhusvården. 

Eftersom bedömningen gäller kommunal service jämförs avslutningsvis de geografiska 

delarna av Västra Götaland. Skillnaderna är väldigt små, men överlag får vården i Sjuhärad 

bäst betyg och har också störst andelar som är mycket nöjda. När det kommer till sjukhusvård 

får Fyrbodal det sämsta omdömet med ett lägre balansmått än för övriga delregioner. I 

anslutning till vårdcentral och sjukvård får svarspersonerna även bedöma den kommunala 

servicen när det gäller tandvård. Här görs i regel en mer generös bedömning och balansmåtten 

för tandvård överstiger normalt de som gäller övrig sjukvård och service. År 2015 är inget 

undantag och 61 procent av de svarande ger tandvården i kommunen ett positivt betyg 

(balansmått på +57). 

 

Tabell 30 Bedömning av kommunal service: sjukhusvård och vårdcentral, bland samtliga 
och brukare, Västra Götaland 2015 (procent och 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. Brukare innebär att respondent uppgett att 
denne själv nyttjat respektive vårdinstans de senaste 12 månaderna. 
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2015.  

 Mycket 
nöjd 

Ganska 
nöjd 

Varken 
eller 

Ganska 
miss-
nöjd 

Mycket 
miss-
nöjd 

Ingen 
upp-

fattning 
Balans-

mått 
Antal 
svar 

Sjukhusvård         

Samtliga svarande 15 34 18 8 3 22 +38 2 543 

Brukare av akutsjukvård 25 40 14 8 3 10 +54 584 

Brukare av annan sjukhusvård 21 39 17 7 4 12 +49 926 

Vårdcentral         

Samtliga svarande 18 39 20 11 4 8 +42 2 578 

Brukare av offentlig vårdcentral 21 41 18 12 5 5 +45 1 414 

Brukare av privat vårdcentral 19 39 19 10 5 4 +43 659 

Sjukhusvård efter delregion         

Göteborgsregionen 14 34 20 8 3 22 +38 1 482 

Sjuhärad 19 34 19 8 3 17 +42 317 

Skaraborg 13 37 18 7 2 23 +41 468 

Fyrbodal 13 33 16 11 5 22 +30 395 

Vårdcentral efter delregion         

Göteborgsregionen 17 39 19 12 4 9 +40 1 504 

Sjuhärad 20 39 20 11 4 6 +44 323 

Skaraborg 15 40 22 10 6 7 +39 471 

Fyrbodal 21 35 19 11 4 10 +41 399 
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SOM-undersökningen innehåller frågor som gör det möjligt att bryta ner resultaten ovan i 

framförallt fyra delar. Vad är det som är bra respektive dåligt med sjukvården i Västra 

Götaland? De aspekter som valts ut och används sedan 2007 är den medicinska kvaliteten, 

tillgången till vård, organisationens effektivitet samt personalens bemötande. Här handlar det 

dock inte om den kommunala servicen utan i första hand om bilden av vården i regionen i 

stort. Figuren nedan visar att omdömet för samtliga delfrågor är relativt stabilt över vad som 

snart är ett decennium, men sinsemellan finns tydliga skillnader. Personalens bemötande 

ligger i topp med en högstanotering i år (+73 balansmått) men inte långt därefter kommer den 

medicinska kvaliteten. Det är tydligt att respondenterna i allmänhet uppskattar sjukvårdens 

personal, vilket även illustreras i en senare fråga om förtroende för yrkesgrupper i samma 

undersökning. 

Tillgången till vård är något som respondenterna upplever har blivit sämre sedan 2010 (trots 

införandet av LOV), men som sedan 2014 har varit förhållandevis stabilt och på en godkänd 

nivå. Allra sämst betyg får sjukvårdens organisatoriska effektivitet, som varje år får en 

negativ bedömning. Även denna aspekt har enligt respondenterna försämrats sedan 2010 men 

stabiliserats sedan senaste mätpunkten och landar på -22 i balansmått. 

 

Figur 8 Uppfattning om fyra aspekter av sjukvården i Västra Götaland, 2007–2015 
(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.  
Källa: De västsvenska SOM-undersökningarna 2007–2015. 

Tabell 31 visar skillnaden mellan brukares och icke-brukares bedömning av ovan nämnda 

aspekter av hälso- och sjukvården. Tabellen tar även upp regionens tandvård, benämnt som 

enbart Folktandvården. För sjukvården är den största andelen svarspersoner också brukare, då 

72 procent av svarspersonerna uppger sig själva ha nyttjat sjukhus eller vårdcentral de senaste 

12 månaderna. Av intresse är att de som inte nyligen själva varit i kontakt med vården 

bedömer att tillgången till vård är bättre än de grupper som har erfarenhet av den. Vidare 
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skattar icke-brukarna den medicinska kvaliteten och personalens bemötande lägre, men har 

samtidigt en bild av en något effektivare organisation. Detta ger en fingervisning om vilka 

förväntningar som kan finnas hos de som inte nyligen varit i kontakt med regionens vård, och 

hur dessa attityder förändras i takt med att man som medborgare går från att vara icke-brukare 

till brukare. Personalens bemötande och den medicinska kvaliteten verkar då alltså upplevas 

bättre än förväntat, medan de övriga aspekterna snarare upplevs något sämre än vad man 

tidigare trodde. 

Gällande folktandvården ser vi inte riktigt samma mönster. För det första är det en lägre andel 

som uppger att de nyttjat folktandvården än andelen som nyttjat sjukvården i stort. I 

undersökningen uppgav 41 procent av de svarande att de nyttjat folktandvården, att jämföra 

med 39 procent som angav att de nyttjat privattandläkare. Överlag är tandvårdens omdömen 

mycket positiva, men här ser vi istället att samtliga faktorer skattas betydligt högre bland 

brukare än bland övriga. Detta kan till viss del vara en produkt av det aktiva val medborgarna 

gör mellan offentlig eller privat tandvård. De som har en negativ bild av folktandvården väljer 

att nyttja annan tandvård, medan de som nyttjar visar stor nöjdhet. Det skulle också kunna 

handla om att folktandvården är betydligt mer effektiv och välfungerande än vad de som 

sällan nyttjar den tror. 

 

Tabell 31 Uppfattning om sjuk- och folktandvården i Västra Götaland i relation till nyttjande 
av vård, 2015 (balansmått) 

 Den medicinska 
kvaliteten 

Tillgången till 
vård 

Organisationens 
effektivitet 

Personalens 
bemötande 

Minsta antal 
svar 

Hälso- och sjukvården      

Samtliga +60 +16 -22 +73 2 571 

Nyttjar själv +60 +17 -24 +76 1 840 

Nyttjar ej själv, men nära anhörig +55 +8 -25 +65 529 

Nyttjar ej själv, inte heller nära anhörig +46 +21 -11 +60 148 

Folktandvården      

Samtliga +46 +44 +24 +53 2 573 

Nyttjar själv +75 +71 +45 +84 978 

Nyttjar ej själv, men nära anhörig +42 +39 +20 +50 584 

Nyttjar ej själv, inte heller nära anhörig +18 +18 +7 +22 854 

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 2015. 
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Offentlig vård och omsorg eller inte? 

Avslutningsvis i kapitlet tar denna rapport fasta på det väldigt aktuella ämnet med statligt 

finansierad vård och omsorg. Den 8:e november 2016 överlämnade utredare Ilmar Reepalu 

betänkandet Ordning och reda i välfärden till regeringen. Betänkandet innehåller en översyn 

av Lagen om valfrihetssystem (LOV) samt ett förslag till nytt regelverk för offentlig 

finansiering av privat utförda välfärdstjänster. I korthet är utredningen kritisk mot LOV i 

relation till vinstutdelning efter 2010, och föreslår en vinstbegränsning för företag som 

bedriver verksamhet inom vård, skola och omsorg (SOU 2016:78).  

I bokkapitlet Välfärdspolitik och välfärdsopinion Sverige och Västra Götaland 2015 (2016) 

visar SOM-institutets Lennart Nilsson att en majoritet av såväl svenskarna i allmänhet som de 

boende i Västra Götaland, är inne på Reepalus spår. Förslaget vinstutdelning ska inte tillåtas 

inom skattefinansierad vård, skola och omsorg får medhåll i den västsvenska SOM-

undersökningen 2015 med ett balansmått på +30, och i samma undersökning är balansen för 

påståendena satsa mer på friskolor samt bedriva mer av sjukvården i privat regi -31 

respektive -19 (Nilsson 2016). 

Tabell 32 visar vilka grupper som framförallt är negativt inställda till att bedriva mer sjukvård 

i privat regi. Inga skillnader uppmäts beroende på kön eller ålder. Inte heller utbildning tycks 

spela någon större roll i förhållande till detta sakförslag. Boende i Göteborgsregionen är något 

mindre negativa till förslaget än framförallt de som bor i Fyrbodal eller Skaraborg, men störst 

skillnad ser vi gällande subjektiv klass. De relativt små grupper som uppger att de lever i 

högre tjänstemannahem eller företagarhem är de enda som är positivt inställda till förslaget att 

bedriva mer sjukvård i privat regi, med balansmått på +18 respektive +16. Intressant är också 

att de som uppger att de själva nyttjat sjukvård det senaste året är något mindre negativa till 

privatiseringsförslaget än de som inte är brukare. Den sistnämnda gruppen är även den relativt 

liten. 
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Tabell 32 Åsikter om förslaget att bedriva mer av sjukvården i privat regi, Västra Götaland 
2015 (procent och balansmått) 

 Mycket bra Ganska bra 
Varken bra 
eller dåligt 

Ganska 
dåligt 

Mycket 
dåligt 

Summa 
procent 

Antal 
svarande Balansmått 

Samtliga 7 19 29 26 19 100 2 530 -19 

Kön         

Kvinna 7 19 29 26 19 100 1 271 -19 

Man 7 18 29 26 20 100 1 252 -21 

Ålder         

16–29 år 9 16 32 22 21 100 362 -18 

30–49 år 7 18 31 25 19 100 728 -19 

50–64 år 6 19 26 27 22 100 692 -24 

65–85 år 6 20 30 26 18 100 746 -18 

Utbildning         

Låg 7 16 28 25 24 100 417 -26 

Medellåg 7 17 31 26 19 100 723 -21 

Medelhög 6 21 33 23 17 100 589 -13 

Hög 8 20 26 27 19 100 764 -18 

Subjektiv klass         

Arbetarhem 6 12 30 27 25 100 942 -34 

Jordbrukarhem 6 17 36 24 17 100 64 -18 

Tjänstemannahem 5 19 29 29 18 100 929 -23 

Högre tjänstemannahem 13 33 26 20 8 100 239 +18 

Företagarhem 14 28 32 15 11 100 203 +16 

Delregion         

Göteborgsregionen 7 20 30 26 17 100 1 478 -16 

Sjuhärad 9 18 29 24 20 100 316 -17 

Skaraborg 5 17 30 26 22 100 454 -26 

Fyrbodal 7 17 29 26 21 100 395 -23 

Brukare av sjukvård         

Nyttjar själv 8 19 29 25 19 100 1 808 -17 

Nyttjar ej själv, men nära 
anhörig 

5 19 30 27 19 100 517 -22 

Nyttjar ej själv, inte heller 
nära anhörig 

4 11 36 26 23 100 145 -34 

Kommentar: Frågan lyder: Vilken är din åsikt om följande förslag: Bedriva mer av sjukvården i privat regi? 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 2015. 

Som Lennart Nilsson visar i sitt kapitel är den faktor som slår hårdast på denna typ av frågor 

är just den om partipolitisk preferens. Av naturliga skäl är svarspersoner som står mer till 

vänster i politiken väldigt negativa till förslag som dessa och personer till höger mer positiva 

(Nilsson 2016). Detta förklarar förmodligen merparten av tabellens skillnader i förhållande till 

subjektiv klass. 

I undersökningen ställs i relation till detta frågan om hur Västra Götalandsregionen sköter sin 

uppgift när det gäller hälso- och sjukvård samt tandvård. Resultaten redovisas i korthet i 

tabell 33. Återigen är tandvården mer positivt bedömd och här finns inga egentliga 

gruppskillnader att tala om, men det var inte heller alla som hade en uppfattning i frågan. 
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17 procent av svarspersonerna valde alternativet ingen åsikt gällande Västra 

Götalandsregionens arbete med tandvård, att jämföra med endast 6 procent för hälso- och 

sjukvård. 6 procent är lågt i sammanhanget och det är tydligt att boende i Västra Götaland har 

lättare att koppla Västra Götalandsregionen till hälso- och sjukvård än till exempelvis arbete 

med kultur (23 procent) eller sysselsättning (22 procent) (se respektive kapitel i denna 

rapport). Gällande regionens arbete med hälso- och sjukvård samt tandvård noteras vissa 

skillnader med avseende på kön och ålder. Över båda mätområdena gör män en mer kritisk 

bedömning än kvinnor. För tandvård ger äldre generellt en något mindre positiv bedömning 

än de yngre grupperna. För hälso- och sjukvård är det de som är mellan 30 och 64 år som är 

mest negativa, medan yngre och pensionärer ger betydligt högre bedömning. Intressant är 

också den stora skillnaden mellan övriga delregioner och Fyrbodal, där man uppenbarligen 

tycker att Västra Götalandsregionen gör ett relativt dåligt jobb gällande hälso- och sjukvård. 

 

Tabell 33 Uppfattning om hur Västra Götalandsregionen sköter sin uppgift när det gäller 
hälso- och sjukvård samt tandvård, Västra Götaland 2015 (balansmått) 

 Hälso- och sjukvård Tandvård Lägsta antal svarande 

Samtliga +12 +39 2 686 

Kön    

Kvinna +16 +47 1 358 

Man +10 +33 1 321 

Ålder    

16-29 år +21 +55 373 

30-49 år +3 +39 772 

50-64 år +9 +39 726 

65-85 år +20 +33 813 

Delregion    

Göteborgsregionen +12 +39 1 491 

Sjuhärad +21 +43 328 

Skaraborg +26 +39 458 

Fyrbodal -5 +39 403 

Kommentar: Frågan lyder: Allmänt sett, hur tycker du att Västra Götalandsregionen sköter sin uppgift när det gäller: Hälso- och 
sjukvård? Tandvård? 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 2015. 
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Sammanfattning 

 Det allmänna hälsotillståndet i Västra Götaland bedöms som bra och oerhört stabilt 

över tid. God hälsa korrelerar starkt med hög livstillfredställelse. 

 83 procent utför någon fysisk aktivitet varje vecka. Yngre, högutbildade och personer i 

tjänstemanna- och företagarhem motionerar oftare.  

 Sjukvården toppar fortsatt listan över västra götalänningarnas viktigaste regionfrågor.  

 Kommunal service som sjukhus- som vårdcentralsvård får positivt betyg i 

undersökningen. De som nyttjat verksamheten det senaste året ger högre betyg, 

särskilt gällande akutsjukvården 

 För Västra Götalandsregionens sjukvård är personalens bemötande det som bedöms 

mest positivt medan den organisatoriska effektiviteten bedöms minst positivt. 

Tillgången till vård i regionen bedöms ha försämrats sedan 2010. 

 Svarspersonerna är överlag nöjda med regionens arbete gällande hälso- och sjukvård 

och vill inte att mer av denna ska bedrivas i privat regi. 

 Respondenter från Fyrbodal ger sämre betyg till sjukvården och regionens arbete, 

jämfört respondenter från övriga delregioner. 
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Konsumtion och miljö 

Hållbar utveckling är ett ledord i Västra Götalandsregionens visionsarbete. I den 

västsvenska SOM-undersökningen 2015 lades ett särskilt fokus på hållbar konsumtion 

och attityder till miljö- och klimatfrågor. Dessa redovisas i föreliggande kapitel. 

Fördjupade analyser av mer specifika frågeställningar finns i boken Hållbarhetens 

horisont (Bergström och Harring 2016). 

Helt klart är frågor kring hållbarhet – ekologisk, ekonomisk och social – något som upptar 

västra götalänningarnas tankar. Gängkriminalitet och ökad främlingsfientlighet oroar, liksom 

klimatförändringar och miljöförstöring (Bergström och Harring 2016). Frågor som berör olika 

aspekter av integration och av miljö och energi ligger högt på dagordningen när medborgarna 

själva får ange vilka frågor de anser vara viktiga i regionen (se tabell 49 appendix B). 

I ljuset av detta har ställts mer specifika frågor kring det egna beteendet och kring viljan att 

förändra etablerade vanor. I kapitlet analyseras såväl vanor som attityder som relaterar främst 

till den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. 

 

Hållbarhet och inköp 

När vi studerar frågan Hur viktigt är följande för dig när du handlar livsmedel? så kan vi 

konstatera att kvalitet är det som västsvenskarna är mest benägna att ange som mycket viktigt 

(tabell 34). Kvaliteten på en vara får främst konsekvenser för den som konsumerar varan. Vad 

gäller konsekvenser av konsumtionsbeslut som främst berör andra än den enskilde 

konsumenten, så ser vi att 36 procent anser Arbetsvillkoren vid tillverkningen är mycket 

viktiga och 37 procent anser att Miljökonsekvenserna av tillverkningen är mycket viktiga. Den 

enda faktor som skiljer sig något åt från de andra i fördelning av svar är varumärket där 

ungefär lika många anser det vara inte särskilt viktigt eller inte alls viktigt (53 procent) som 

det är som anser det vara mycket viktigt eller ganska viktigt (47 procent).  

Tabell 34 Hur viktigt är följande för dig när du handlar livsmedel? Västra Götaland 2015 
(procent) 

 Mycket viktigt Ganska viktigt 
Inte särskilt 

viktigt 
Inte alls 
viktigt 

Summa 
procent Antal svar 

Priset 26 55 17 2 100 2 544 

Kvaliteten 69 30 1 0 100 2 555 

Varumärket 12 35 43 10 100 2 516 

Ursprungslandet 46 34 16 4 100 2 532 

Arbetsvillkoren vid 
tillverkningen 

36 44 16 4 100 2 517 

Miljökonsekvenserna 
av tillverkningen 

37 45 15 3 100 2 521  

Att det är 
närproducerat 

35 43 18 4 100 2 540 

Kommentar: Frågan lyder: Hur viktigt är följande för dig när du handlar livsmedel? Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive 
delfråga.  
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2015. 
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Studerar vi vidare hur detta skiljer sig åt utifrån olika sociodemografiska faktorer, så finner vi 

att kvinnor överlag är mer benägna att hävda att dessa faktorer är mycket eller ganska viktiga 

än vad män är (tabell 35).  

 

Tabell 35 Hur viktigt är följande för dig när du handlar livsmedel? Västra Götaland 2015, i 
olika grupper (andel mycket/ganska viktigt i procent) 

 

Priset Kvaliteten Varumärket Ursprungslandet Arbetsvillkor 

Miljö- 

konsekvenser 

När- 

producerat 

Samtliga 81 99 47 80 80 82 78 

Kön        

Kvinna 85 99 50 87 86 87 84 

Man 77 99 44 73 74 77 72 

Ålder        

16–29 år 86 96 47 77 74 76 73 

30–49 år 77 99 46 81 75 78 77 

50–64 år 78 100 46 77 81 84 78 

65–85 år 86 99 49 84 85 87 83 

Utbildning        

Låg 86 99 56 82 84 84 78 

Medellåg 80 98 46 78 77 78 77 

Medelhög 83 99 43 79 80 83 78 

Hög 78 99 45 82 81 84 80 

Hushållsinkomst        

Max 300 000 88 99 49 80 82 83 77 

Mellan 301 000 och  
700 000 

80 99 42 79 80 81 78 

Mer än 700 000 73 99 49 80 78 81 80 

Boendeområde        

Ren landsbygd 77 99 49 88 83 86 88 

Mindre tätort 84 98 44 79 80 83 78 

Stad eller större tätort 82 99 49 81 80 81 78 

Göteborg 81 99 46 76 79 81 74 

Kommentar: Frågan lyder: Hur viktigt är följande för dig när du handlar livsmedel? Svarsalternativen var Mycket viktigt, Ganska viktigt, 
Inte särskilt viktigt och Inte alls viktigt. I tabellen visas andelen som svarat Mycket eller Ganska viktigt. 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.Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive delfråga.  
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2015. 
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Det gäller dock inte kvaliteten där variationen är mycket låg och i princip alla hävdar att det är 

mycket/ganska viktigt. Om vi studerar ursprungslandet, arbetsvillkor, miljökonsekvenser och 

närproducerat, så ser vi att bedömningarna skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Resultaten 

stämmer väl överens med de studier som visar att kvinnor är mer medvetna eller 

hänsynstagande konsumenter (ex. Lindeman & Väänänen 2000; Stolle, Hooghe & Micheletti 

2005). Individer med låg inkomst är mer benägna att anse att priset är mycket/ganska viktigt 

(88 procent) jämfört med individer med hög inkomst (73 procent). Vi kan tänka oss att pris 

blir viktigare med mindre resurser. Respondenter som bor på ren landsbygd (88 procent) är 

mer benägna att hävda att närproducerat är mycket/ganska viktigt jämförbart med exempelvis 

de som bor i Göteborg (74 procent).   

En annan dimension av inköp och hållbarhet handlar om vad man är beredd att betala för 

miljövänliga varor. Respondenterna får ta ställning till fem olika kategorier 

konsumtionsprodukter – mat, kläder, hygien- och skönhetsprodukter, el och bilar – utifrån 

frågan I vilken utsträckning är du beredd att betala ett högre pris för miljövänliga alternativ 

när det gäller. De tar ställning på den fyrgradiga skalan i mycket stor utsträckning; i ganska 

stor utsträckning; i liten utsträckning; inte alls. Det är främst mat som västsvenskarna är 

beredda att betala ett högre pris för när det gäller miljövänliga alternativ (tabell 36). Det är 22 

procent som är beredda att göra det i mycket stor utsträckning och 49 procent som är beredda 

att göra det i ganska stor utsträckning. Det kan jämföras med el där 15 procent är beredda att 

göra det i mycket stor utsträckning och 42 procent i ganska stor utsträckning. 

Tabell 36 I vilken utsträckning är du beredd att betala ett högre pris för miljövänliga 
alternativ när det gäller:…? Västra Götaland 2015 (procent) 

 
I mycket stor 
utsträckning 

I ganska stor 
utsträckning 

I liten 
utsträckning Inte alls 

Summa 
procent Antal svar 

Mat 22 49 23 6 100 2 596 

Kläder 13 47 32 8 100 2 563 

Hygien- och 
skönhetsprodukter 

20 46 26 8 100 2 566 

El 15 42 32 11 100 2 563 

Bilar 15 43 29 13 100 2 543 

Kommentar: Frågan lyder: I vilken utsträckning är du beredd att betala ett högre pris för miljöävänliga alternativ när det gäller: 
Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive delfråga. 
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2015. 

Studerar vi skillnader mellan könen så finner vi att kvinnor generellt sett är mer beredvilliga 

att betala ett högre pris för miljövänliga alternativ. Bland kvinnor så är det exempelvis 77 

procent som i mycket eller ganska stor utsträckning är beredda att betala ett högre pris för 

miljövänlig mat. De med medelhög och hög utbildning, samt de med hög inkomst är generellt 

sett mer villiga att betala ett högre pris för miljövänliga alternativ än vad de med låg eller 

medellåg utbildning eller låg inkomst är. Exempelvis är 68 procent av de med hög inkomst i 

mycket eller ganska stor utsträckning beredda att betala mer för miljövänliga bilar. Detta 

samtidigt som 53 procent av de med låg inkomst är beredvilliga i samma utsträckning. Som vi 
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nämnt tidigare så kan det finnas olika skäl och motiv till individers miljöbeteenden, där pris 

kan ha större betydelse vid lägre resurser.  

Tabell 37 I vilken utsträckning är du beredd att betala ett högre pris för miljövänliga 
alternativ när det gäller:…? Västra Götaland 2015, i olika grupper (procent) 

 

Mat Kläder 

Hygien- och 

skönhetsartiklar El Bilar 
Samtliga 71 60 66 57 58 

Kön      

Kvinna 77 66 73 62 64 

Man 64 53 58 49 52 

Ålder      

16–29 år 70 54 66 57 62 

30–49 år 73 60 66 58 62 

50–64 år 72 65 70 58 61 

65–85 år 67 56 61 52 51 

Utbildning      

Låg 60 51 56 48 44 

Medellåg 67 54 62 50 53 

Medelhög 71 61 70 58 60 

Hög 80 69 72 66 70 

Hushållsinkomst      

Max 300 000 62 51 60 55 53 

Mellan 301 000 och  
700 000 

72 60 67 
54 

58 

Mer än 700 000 78 68 71 64 68 

Boendeområde      

Ren landsbygd 76 64 68 58 58 

Mindre tätort 71 55 64 48 52 

Stad eller större 

tätort 
71 60 64 

57 
58 

Göteborg 68 60 66 59 62 

      

Kommentar: Frågan lyder: I vilken utsträckning är du beredd att betala ett högre pris för miljöävänliga alternativ när det gäller: I tabellen 
visas andelen som svarat I mycket eller I ganska stor utsträckning. Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive delfråga.  
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2015. 

Miljöbeteende 

Svarspersonerna i 2015 års västsvenska SOM-undersökning har också fått ange sitt beteende 

på en rad olika områden som är starkt relaterade till hållbar konsumtion. Detta specificeras 

inte uttryckligen i frågan men de vanor som inkluderats i frågan kan definitivt klassificeras 

som miljöbeteenden i en eller annan bemärkelse; väljer miljömärkta varor; undviker att köra 

bil; sorterar hushållsavfall; undviker att resa med flyg; handlar ekologisk mat; avstår från att 

äta kött; handlar second hand eller begagnat.  

Fördelningen mellan de olika svarsalternativen skiljer sig något åt mellan de olika beteendena 

(tabell 38).  Det kan exempelvis då förklaras av att vissa beteenden är svårare att ändra en 

andra (Lindén 1996). Vissa beteenden som kan klassificeras som livsstilsbeteenden, såsom 

exempelvis om respondenter väljer att avstå från att äta kött eller undviker att köra bil, medan 

andra beteende såsom väljer miljömärkta varor och sortera hushållsavfall inte möter samma 

förändringsmotstånd. Att välja ett miljömärkt diskmedel istället för ett som inte är det innebär 

mycket mindre av en livsstilsförändring än vad valet att inte äta kött kan göra. Det kan vara 

ansträngande socialt och krävande att lära sig laga ny typ av mat. Vi ser exempelvis att det 

enbart är 10 procent som säger att de mycket ofta eller alltid avstår från att äta kött. Detta kan 

jämföras med de 73 procent som säger att de mycket ofta eller alltid sorterar hushållsavfall. 
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Tabell 38 Hur ofta gör du personligen nedanstående saker? Västra Götaland 2015 (procent) 

 Aldrig 
Någon 
gång 

Ganska 
ofta 

Mycket 
ofta Alltid 

Summa 
procent Antal svar 

Väljer miljömärkta varor 6 36 30 22 6 100 2 573 

Undviker att köra bil 28 37 17 8 10 100 2 547 

Sorterar hushållsavfall 5 8 14 21 52 100 2 601 

Undviker att resa med flyg 45 22 11 12 10 100 2 509 

Handlar ekologisk mat 8 38 27 21 6 100 2 576 

Avstår från att äta kött 47 30 13 5 5 100 2 577 

Handlar second hand eller 
begagnat 29 49 11 9 2 100 2 583 

Kommentar: Frågan lyder: Hur ofta gör du personligen nedanstående saker?. Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive 
delfråga.  
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2015. 

 

För samtliga miljöbeteenden ser vi att kvinnor i större utsträckning än män väljer alternativen 

mycket ofta eller alltid (tabell 39). Exempelvis är det 33 procent kvinnor som uppger att de 

mycket ofta eller alltid väljer miljömärkta varor, medan det enbart är 22 procent av männen 

som uppger samma sak. Det är givetvis viktigt att påpeka att detta är vad de svarande uppger 

att de gör, vilket kan skilja sig från vad de verkligen gör (jmf. King & Brunner 2000) Alldeles 

oavsett så tenderar kvinnor att vara mer positiva till miljön, mer oroade för miljön och bete sig 

mer miljövänligt. Det kan finnas flera förklaringar till detta. En förklaring sägs vara att 

kvinnor socialiseras till att bli mer omhändertagande och det inkluderar också att vara 

omhändertagande av miljön (McCright & Xiao, 2014; Stern, Dietz & Kalof 1993).   

Om vi tittar på andra faktorer så ser vi vissa ytterligare skillnader. Exempelvis är den äldsta 

ålderskategorin, 65–85 år, mer benägna att ange att de sorterar hushållsavfall mycket ofta eller 

alltid (79 procent) jämfört med den yngsta ålderskategorin, 16–29 år (58 procent). De äldre 

ålderskategorierna, 50–64 och 65–85 år, är dock mindre benägna än 16–29-åringar att ange att 

de avstår från att äta kött mycket ofta eller alltid.  

Vissa beteenden är ganska dyra, såsom att köra bil eller att resa med flyg och vi kan se att de 

med låg inkomst i större utsträckning jämfört med de med hög inkomst är benägna att avstå 

från att köra bil och undvika att resa med flyg. Det kan därmed vara viktigt att poängtera att 

människors motiv för att bete sig eller konsumera på ett sätt som är miljövänligt kan skilja sig 

åt mycket. Det kan finnas miljöskäl för att undvika att köra bil, men det kan också finnas 

hälsomässiga, ekonomiska och/eller andra praktiska skäl (Jagers, Linde, Martinsson & Matti 

2016). Det kan exempelvis finnas en väldigt tydlig praktisk anledning till att de som bor på 

ren landsbygd i mindre utsträckning (4 procent) jämfört med de som bor i Göteborg (33 

procent) uppger att de mycket ofta eller alltid undviker att köra bil. Det kan helt enkelt vara 

svårt för människor som bor på landsbygden att avstå från att använda bilen.  
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Tabell 39 Hur ofta gör du personligen nedanstående saker? Västra Götaland 2015, i olika 
grupper (andel mycket/ganska ofta i procent) 

 

Väljer 
miljömärkta 

varor 
Undviker att 

köra bil 
Sorterar 

hushållsavfall 

Undviker att 
resa med 

flyg 

Handlar 
ekologisk 

mat 
Avstår från 
att äta kött 

Handlar 
second 

hand eller 
begagnat 

Samtliga 28 18 73 22 27 10 22 

Kön        

Kvinna 33 23 76 24 32 13 27 

Man 22 14 69 19 22 6 17 

Ålder        

16–29 år 30 32 58 23 32 17 25 

30–49 år 33 15 73 18 34 11 29 

50–64 år 26 14 73 20 26 8 20 

65–85 år 21 19 79 27 19 8 16 

Utbildning        

Låg 14 21 68 33 14 5 18 

Medellåg 23 16 70 23 22 6 18 

Medelhög 28 19 73 21 28 12 26 

Hög 38 19 48 15 38 14 26 

Hushållsinkomst        

Max 300 000 22 30 70 34 21 12 26 

Mellan 301 000 och  
700 000 

27 16 71 20 26 9 22 

Mer än 700 000 34 10 80 11 37 9 20 

Boendeområde        

Ren landsbygd 29 4 73 33 30 7 28 

Mindre tätort 22 12 73 24 21 7 19 

Stad eller större 

tätort 
25 16 75 20 25 8 21 

Göteborg 31 33 70 18 32 15 24 

Kommentar: Frågan lyder: Hur ofta gör du personligen nedanstående saker?. Svarsalternativen var Aldrig, Någon gång, Ganska ofta, 
Mycket ofta och Alltid. I tabellen visas andelen som svarat Mycket eller Ganska ofta. Procentbasen utgörs av de som besvarat 
respektive delfråga. 
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2015. 

 

Att förändra sitt beteende 

I den västsvenska SOM-undersökningen ställs en fråga där respondenterna får självskatta hur 

svårt det är att avstå från en rad beteenden för att minska de koldioxidutsläpp som deras 

beteende orsakar. Respondenterna får ta ställning utifrån en skala med svarsalternativen 

mycket svårt, ganska svårt, ganska lätt, och mycket lätt. Det finns också ett alternativ som är 

ej relevant för mig, och det är fyra kategorier som avses; egen bil, en stor bostad, flygresor 

och äta nötkött. Vi ser att det varierar betydligt mellan dessa kategorier (tabell 40). Det är hela 

45 procent som anser det vara mycket svårt att avstå från egen bil¸ medan det bara är 11 

procent som anser det vara mycket svårt att avstå från en stor bostad och flygresor.  
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Tabell 40 Om du skulle behöva minska de koldioxidutsläpp du orsakar, hur svårt tror du det 
skulle vara för dig att avstå nedanstående saker? Västra Götaland 2015 (procent) 

 Mycket svårt 
Ganska 

svårt Ganska lätt Mycket lätt 
Ej relevant 

för mig 
Summa 
procent Antal svar 

Egen bil 45 24 11 7 13 100 2 588 

En stor 
bostad 11 26 37 15 11 100 2 564 

Flygresor 11 24 30 24 11 100 2 569 

Äta nötkött 17 24 34 20 5 100 2 577 

Kommentar: Frågan lyder: Om du skulle behöva minska de koldioxidutsläpp du orsakar, hur svårt tror du att det skulle vara för dig att 
avstå nedanstående saker?. Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive delfråga.  
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2015. 

 

Om vi studerar skillnader i befolkningen utifrån hur lätt det anses vara att avstå, så är det 

exempelvis en könsskillnad när det kommer till hur lätt det anses vara att avstå att äta nötkött. 

63 procent av kvinnorna anser det vara mycket eller ganska lätt att avstå medan det bland 

männen är 43 procent (tabell 41).  

Jämför vi kategorierna låg utbildning och hög utbildning så finner vi att bland de med hög 

utbildning så är det 20 procent som anser det vara mycket/ganska lätt att avstå från egen bil 

medan det bara är 12 procent bland de med låg utbildning. De med hög utbildning anser sig 

också ha lättare att avstå från att äta nötkött, där 63 procent uppger att det är mycket/ganska 

lätt, samtidigt som 47 procent bland de med låg utbildning uppger samma sak. Studerar vi 

kategorin flygresor så är det inga skillnader mellan de med hög utbildning och de med låg 

utbildning. I båda kategorierna så är det 53 procent som anser det vara mycket eller ganska 

lätt. Studerar vi istället en stor bostad så är det 55 procent bland de med låg utbildning som 

anser det vara mycket eller ganska lätt att avstå från. Bland de med hög utbildning så är det 50 

procent.  

Bland de som uppger att de bor på ren landsbygd anser 5 procent att det är mycket eller 

ganska lätt att avstå egen bil och bland de i Göteborg är det 28 procent. Vad gäller flygresor 

går uppfattningen om hur svårt det skulle vara att avstå åt andra hållet. Bland de i Göteborg så 

är det 46 procent som anser det vara mycket/ganska lätt och bland de på landsbygden är det 66 

procent som anser det vara mycket/ganska lätt att avstå från flygresor. 
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Tabell 41  Om du skulle behöva minska de koldioxidutsläpp du orsakar, hur svårt tror du 
det skulle vara för dig att avstå nedanstående saker? Västra Götaland 2015, i 
olika grupper (andel mycket/ganska lätt i procent) 

 
Egen bil En stor bostad Flygresor Äta nötkött 

Samtliga 18 52 54 54 

Kön     

Kvinna 20 53 55 63 

Man 15 50 54 43 

Ålder     

16–29 år 32 50 53 45 

30–49 år 19 42 56 53 

50–64 år 16 58 55 57 

65–85 år 11 55 53 55 

Utbildning     

Låg 12 55 53 47 

Medellåg 19 50 56 47 

Medelhög 19 54 54 57 

Hög 20 50 53 63 

Hushållsinkomst     

Max 300 000 20 53 53 53 

Mellan 301 000 och  
700 000 

17 54 57 53 

Mer än 700 000 17 47 50 56 

Boendeområde     

Ren landsbygd 5 53 66 50 

Mindre tätort 12 53 62 53 

Stad eller större tätort 17 53 52 53 

Götenborg 28 49 46 57 

Kommentar: Frågan lyder: Om du skulle behöva minska de koldioxidutsläp0p du orsakar, hur svårt tror du att det skulle vara för dig att 
avstå nedanstående saker?. Svarsalternativen var Mycket svårt, Ganska svårt, Ganska lätt, Mycket lätt och Ej relevant för mig. I 
tabellen visas andelen som svarat Mycket eller Ganska lätt. Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive delfråga. 
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2015. 
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Miljöopinion 

I enkäten ställdes också frågor som rör förhållandet mellan ekonomisk tillväxt och miljö, där 

respondenterna får ta ställning till fem påståenden: vetenskapen kommer lösa miljöproblemen 

utan att vi behöver förändra hur vi lever; klimathotet är överdrivet; 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. Detta får de göra utifrån en 

skala från helt riktigt, delvis riktigt, delvis felaktigt, helt felaktigt samt ingen uppfattning. Först 

och främst kan vi konstatera att det är en betydande andel som inte har någon uppfattning om 

frågorna ekonomisk tillväxt är negativt för miljön (17 procent) samt endast genom ekonomisk 

tillväxt får vi resurser att investera i miljön (19 procent).  Något som inte är förvånande 

utifrån påståendenas höga nivå av generalitet men också komplexitet (tabell 42).  
 

Tabell 42 Miljöopinion, Västra Götaland 2015 (procent) 

 Helt riktigt 
Delvis 
riktigt 

Delvis 
felaktigt 

Helt 
felaktigt 

Ingen 
uppfattning 

Summa 
procent Antal svar 

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

2 15 23 51 9 100 2 529 

Klimathotet är överdrivet 5 15 18 53 9 100 2 539 

Ekonomisk tillväxt är 
negativt för miljön 

9 32 29 13 17 100 2 516 

Endast genom ekonomisk 
tillväxt får vi resurser att 
investera i miljön 

8 34 26 13 19 100 2 524 

Den ökade konsumtionen 
kommer att göra slut på 
jordens resurser 

28 43 13 4 12 100 2 535 

Kommentar: Frågan lyder: Vilken är din uppfattning om följande påståenden?. Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive 
delfråga. 
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2015. 
 

 

Det är en betydande majoritet som anser påståendet vetenskapen kommer lösa miljöproblemen 

utan att vi behöver förända hur vi lever samt påståendet klimathotet är överdrivet vara helt 

eller delvis felaktiga. Samtidigt som det är en betydande majoritet som anser att påståendet 

den ökande konsumtionen kommer att göra slut på jordens resurser är helt eller delvis riktigt. 

Vad gäller påståendena ekonomisk tillväxt är negativt för miljön samt endast genom 

ekonomisk tillväxt får vi resurser att investera i miljön, så är opinionen mer delad. Baserat på 

de som har en uppfattning i frågan så anser ungefär hälften av respondenterna att det är helt 

eller delvis riktigt och hälften att det är helt eller delvis felaktigt. Det framkommer 

könsskillnader gällande påståendet vetenskapen kommer lösa miljöproblemen utan att vi 

behöver förändra hur vi lever (25 procent av männen anser det vara helt eller delvis riktigt, 

samtidigt som det bland kvinnor är enbart 13 procent) (tabell 43). Det finner vi också för 

påståendet klimathotet är överdrivet (27 procent av männen och 18 procent av kvinnorna 

anser det vara helt eller delvis riktigt). Studerar vi utbildningsnivå så finner vi att bland de 

med låg utbildning, så är det 30 procent som anser påståendet vetenskapen kommer lösa 

miljöproblemen utan att vi behöver förändra hur vi lever och bland de med hög utbildning är 

det 14 procent.  
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Tabell 43 Vilken är din uppfattning om följande påståenden? Västra Götaland 2015, i olika 
grupper (andel helt/delvis riktigt i procent) 
 

 

Vetenskapen 
kommer lösa 

miljöproblemen 
utan att vi behöver 

förändra hur vi 
lever 

Klimathotet är 
överdrivet 

Ekonomisk tillväxt 
är negativt för 

miljön 

Endast genom 
ekonomisk tillväxt 
får vi resurser att 
investera i miljön 

Den ökade 
konsumtionen 

kommer att göra 
slut på jordens 

resurser 

Samtliga 19 22 50 50 81 

Kön      

Kvinna 13 18 49 50 86 

Man 25 27 50 52 76 

Ålder      

16–29 år 15 16 49 35 84 

30–49 år 16 16 49 46 82 

50–64 år 19 23 50 54 80 

65–85 år 24 31 50 61 79 

Utbildning      

Låg 30 37 58 61 83 

Medellåg 20 23 50 51 81 

Medelhög 18 18 45 48 79 

Hög 14 17 48 48 81 

Hushållsinkomst      

Max 300 000 27 28 56 53 85 

Mellan 301 000 och  
700 000 

17 20 49 48 81 

Mer än 700 000 17 19 44 52 77 

Boendeområde      

Ren landsbygd 20 24 44 51 80 

Mindre tätort 19 27 51 54 81 

Stad eller större tätort 20 21 50 52 81 

Göteborg 18 20 49 48 79 

Kommentar: Frågan lyder: Vilken är din uppfattning om följande påståenden?. Svarsalternativen var Helt riktigt, Delvis riktigt, Delvis 
felaktigt, Helt felaktigt och Ingen uppfattning. I tabellen visas andelen som svarat Helt eller Delvis riktigt. Procentbasen utgörs av de som 
besvarat respektive delfråga. 
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2015. 

 

 

Personer som har låg utbildningsnivå är, jämfört med de med hög utbildningsnivå, mer 

benägna att anse att påståendena är delvis eller helt riktiga, oavsett om det är ekonomisk 

tillväxt är negativt för miljön (låg utbildningsnivå 58 procent och hög utbildningsnivå 48 

procent) eller endast genom ekonomisk tillväxt får vi resurser att investera i miljön (låg 

utbildningsnivå 61 procent och hög utbildningsnivå 48 procent). 
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Sammanfattning 
 

 Vid livsmedelsinköp bedöms kvalitet vara viktigare än villkor vid, eller 

miljökonsekvenser av, tillverkningen. 

 Viljan att betala ett högre pris för miljövänliga alternativ är mer utbredd när det gäller 

mat än för exempelvis el. 

 Sortering av hushållsavfall är utbredd i regionen medan endast en liten andel av 

medborgarna avstår från att äta kött. 

 Kvinnor är mer miljöhänsynstagande än män. 

 En högre hushållsinkomst genererar mer miljövänliga beteenden än en låg. 

 Boende i stad och på landsbygd skiljer sig åt när det gäller vissa miljöbeteenden, som 

exempelvis att undvika att köra bil. 
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Demokrati och politiskt förtroende  

I den svenska grundlagen heter det att all offentlig makt skall utgå från folket. Offentlig 

makt utövas inte bara på nationell nivå utan även av regioner, landsting och kommuner 

med nämnder och förvaltningar. Fyra indikatorer på en välfungerande demokrati 

redovisas i följande kapitel. Först redogörs för hur nöjda befolkningen i Västra 

Götaland är med demokratin rent allmänt och därefter redogörs för den upplevda 

möjligheten att påverka politiska beslut. Förtroende för de folkvalda samt en allmän 

utvärdering av region och kommunstyrelsens arbete avslutar demokratikapitlet.  

Forskning visar på tydliga kopplingar mellan nöjdhet med demokratin, möjligheten att 

påverka politiska beslut och livstillfredställelse (Layard 2005). En befolkning som är nöjda 

med sina liv är en viktig del av vad som förespråkas i Vision Västra Götaland Det goda livet 

(2005). I den västsvenska SOM-undersökningen 2015 ställs ett antal frågor där 

svarspersonerna får möjlighet att utvärdera olika aspekter av demokratin.  

Demokrati 

Hur nöjda västra götalänningarna är med hur demokratin fungerar på olika beslutande nivåer 

redovisas i tabell 44. Mest nöjda uppger invånarna att de är med hur demokratin fungerar i 

Sverige följt av hemkommunen och Västra Götalandsregionen. Bedömningen av demokratin i 

EU sticker ut som särskilt negativ och är den enda beslutandenivån där fler är missnöjda med 

hur demokratin fungerar än antalet som är nöjda. Andelen som är ganska nöjda med 

demokratin dominerar på samtliga beslutandenivåer i Sverige medan de som inte är särskilt 

nöjda med demokratin är flest på EU-nivå. Endast 1 procent är mycket nöjda med demokratin 

på EU-nivå medan motsvarande bedömning av beslutsnivåer i Sverige varierar mellan 6 och 9 

procent. Tillsammans utgör mittenalternativen ganska nöjd och inte särskilt nöjd över 80 

procent av de svarande för samtliga beslutsnivåer.  

Tabell 44 Nöjd med demokratin i EU, Sverige, Västra Götalandsregionen respektive 
hemkommunen, Västra Götaland 2015 (procent) 

 
Mycket nöjd Ganska nöjd 

Inte särskilt 

nöjd 
Inte alls nöjd 

Summa 

procent 
Balansmått Antal svar 

EU 1 38 48 13 100 -22 2 491 

Sverige 9 55 26 10 100 +28 2 535 

Västra 

Götalandsregionen 
6 55 30 9 100 +22 2 469 

Hemkommunen 7 56 27 10 100 +26 2 503 

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 2015. 

Över tid är den uppmätta trenden något positiv för samtliga fyra nivåer. Nöjdheten med 

demokrati har sedan de västsvenska SOM-undersökningarnas början visat tydliga positiva 

valårseffekter. Under valår ökar nöjdheten med demokratin för att sedan minska igen året 
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efter. 2015 års tillbakagång är något skarpare än tidigare år och uppmäter för hemkommunen 

och Sverige de lägsta siffrorna sedan 2000-talets början. Åsikten om hur demokratin i EU 

fungerar har gått från att 22 procent var ganska eller mycket nöjda med demokratin 1998 till 

att 39 procent är nöjda i 2015 års mätning. 2010 uppnåddes den hittills högsta andelen nöjda 

med demokratin i EU, 55 procent. 2010 uppmättes även de högtsa nivåerna av nöjdhet med 

demokratin på övriga beslutsnivåer. Året innan hade det varit EU-parlamentsval och 2010 var 

det valår i Sverige. Fram till 2014 hade större nöjdhet med demokratin uppmätts varje valår, 

en trend som bröts i och med 2014 års val. Den demokratiska ”halo-effekten” som 

valårstopparna kallas av val- och demokratiforskare noterades även 2014 men dock ej lika 

tydligt som tidigare år (Holmberg & Weibull 2015).  

Figur 9 Mycket eller ganska nöjd med demokratin i: EU, Sverige, Västra Götalandsregionen 
respektive hemkommunen, Västra Götaland 1998–2015 (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: De västsvenska SOM-undersökningarna 1998–2015. 
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Möjlighet att påverka politiska beslut 

En aspekt som förväntas ligga bakom den allmänna bedömningen av demokratin är hur lyhört 

det politiska systemet är. En dimension av lyhördheten är hur möjligheten att påverka den 

politiska utvecklingen och politiska beslut upplevs av medborgarna. En hög tro på att det går 

att påverka politiska beslut förstärker demokratin i samhället och tron på densamma (Niemi et 

al. 1991). Frågan om möjligheten att påverka politiska beslut anses som en demokratins 

värdemätare (Arkhede 2016) och det kan därför framstå som oroande att endast 1–3 procent 

av de svarande anser att de har mycket goda möjligheter att påverka politiska beslut på fem 

politiska beslutsnivåer. Tabell 45 visar hur deltagarna i den västsvenska SOM-

undersökningen 2015 bedömde sin möjlighet att påverka politiska beslut från stadsdelsnivå 

till EU. I bedömningen att påverka politiska beslut är fler negativa än positiva på samtliga 

beslutsnivåer. 

Inställningen är något mindre negativ när det gäller möjligheten att påverka politiska beslut 

som fattas på kommunal nivå eller i delen av kommen en bor medan inställningen till att 

kunna påverka politiska beslut på EU-nivå är mycket negativ och urskiljer sig som den minst 

lyhörda beslutsnivån. Närheten till hemkommunen och stadsdel/del av kommunen verkar ha 

en positiv inverkan på bedömningen av möjligheten att påverka politiska beslut. Trots att 

Västra Götalandsregionen ligger relativt nära invånarna geografiskt bedöms 

påverkansmöjligheterna på samma nivå som möjligheterna att påverka politiska beslut på 

nationell nivå. Trots att siffrorna kan verka dystra skall det tilläggas att få jämförbara studier 

har gjorts i andra länder vilket gör att svaren på frågan inte bör tillskrivas ett allt för stort eget 

värde utan främst lämpas att jämföras mellan olika grupper i det svenska samhället och över 

tid. 

Tabell 45 Möjlighet att påverka politiska beslut på olika nivåer, Västra Götaland 2015 
(procent och balansmått) 

 

Mycket 

goda 

möjligheter 

Ganska 

goda 

möjligheter 

Varken 

goda eller 

dåliga 

möjligheter 

Ganska 

dåliga 

möjligheter 

Mycket 

dåliga 

möjligheter 

Ingen 

uppfattning 

Summa 

procent 

Antal 

svar 

Balans- 

mått 

EU 1 4 14 23 45 13 100 2 569 -68 

Sverige 2 17 25 25 22 9 100 2 567 -28 

Västra 

Götalandsregionen 
2 14 28 24 21 11 100 2 546 -29 

Den kommun där 

du bor 
3 22 28 20 17 10 100 2 565 -12 

Stadsdelen/den 

del av kommunen 

där du bor 

3 18 28 19 17 15 100 2 537 -15 

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 2015. 
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Tabell 46 visar hur möjligheten att påverka politiska beslut på olika nivåer uppfattas i olika 

grupper i samhället. Kvinnor anser sig ha större påverkansmöjligheter än vad män gör på 

samtliga beslutsnivåer. På alla belsutsnivåer verkar ålder vara en faktor som inverkar på synen 

på påverkan, ju yngre desto mer positivt inställd till möjligheten att påverka. Skillnaden 

mellan de yngsta och de äldsta är störst i bedömningen av påverkansmöjligheterna i Västra 

Götalandsregionen och minst i EU. Bland dem med olika utbildningsnivå sticker 

bedömningen av möjligheten att påverka beslut i EU ut på så sätt att de med hög utbildning är 

mer negativa till sina påverkansmöjligheter än de med låg utbildning, medan mönstren på 

resterande beslutsnivåer är tydligt omvända.  

De som beskriver sina hem som högre tjänstemannahem är genomgående mest positiva till 

möjligheterna att påverka medan det varierar vilken subjektiv familjeklass som i minst grad 

tycker att de kan påverka politiska beslut. Regionala skillnader finns främst på subnationell 

nivå. På kommunnivå är det Skaraborgsborna som sticker ut genom att vara övervägande 

postivit inställda till sina påverkansmöjligheter. Politiskt intresse är en annan faktor som 

inverkar på bedömningen. De med högt politiskt intresse skall enligt teorier vara mer positivt 

inställda till sina påverkansmöjligheter, en trend som också syns i redovisningen av den 

västsvenska SOM-undersökningen (Arkhede 2016). De som i hög grad litar på människor i 

sin omgivning har också en större tro på sina politiska påverkansmöjligheter. Skillnaderna 

mellan dem som i högst och lägst grad litar på andra människor är stor i samtliga 

fall,undantaget påverkansmöjligheterna på EU-nivå där även de som i högst grad litar på 

människor i sin omgivning har låg tilltro på sin möjlighet att påverka de politiska besluten.  
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Tabell 46 Möjlighet att påverka politiska beslut på olika nivåer, Västra Götaland 2015 
(balansmått) 

 
EU Sverige 

Västra 

Götalandsregionen 

Den kommun 

där du bor 

Stadsdelen/ den del av 

kommunen där du bor 

Minsta antal 

svarande 

Samtliga -63 -28 -28 -11 -15 2 537 

Kön       

Kvinna -61 -24 -23 -10 -10 1 292 

Man -68 -30 -34 -14 -18 1 268 

Ålder       

16–29 år -53 -14 -12 +1 -2 363 

30–49 år -64 -23 -21 -7 -8 737 

50–64 år -68 -25 -30 -8 -13 702 

65–85 år -66 -40 -42 -24 -28 763 

Utbildning       

Låg -60 -42 -43 -26 -28 430 

Medellåg -64 -32 -31 -16 -19 736 

Medelhög -69 -29 -30 -13 -14 572 

Hög -66 -14 -16 -1 -3 762 

Subjektiv klass       

Arbetarhem -62 -34 -34 -20 -21 945 

Jordbrukarhem -68 -35 -39 -19 -26 64 

Tjänstemannahem -69 -25 -25 -8 -10 933 

Högre tjänstemannahem -61 -12 -15 ±0 -8 248 

Företagarhem -65 -35 -32 -13 -13 184 

Delregion       

Göteborgsregionen -64 -23 -27 -15 -17 1 522 

Sjuhärad -63 -31 -29 -12 -11 332 

Skaraborg -66 -27 -26 +3 -5 427 

Fyrbodal -66 -34 -36 -12 -16 466 

Politiskt intresse       

Mycket intresserad -63 -9 -15 +4 -5 429 

Ganska intresserad -71 -24 -28 -12 -12 1 288 

Inte särskilt intresserad -59 -39 -36 -21 -21 744 

Inte alls intresserad -40 -35 -30 -25 -23 115 

Mellanmänsklig tillit       

Låg -66 -47 -48 -34 -34 359 

Medel -65 -32 -30 -17 -16 1 153 

Hög -61 -15 -20 ±0 -3 964 

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 2015. 

Över tid så har människors uppfattning om möjligheten att påverka politiska beslut blivit mer 

och mer positiv (figur 10). Jämfört med när frågan först ställdes år 2000 är den allmänna 

uppfattningen att påverkansmöjligheterna har förbättras. Bedömningarna beträffande Sverige 

och Västra Götalandsregionen har följts åt över tid liksom bedömningen av 
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påverkansmöjligheterna på kommunal och stadsdelsnivå. På EU-nivå släpar dock den positiva 

trenden efter och den upplevda förbättringen av påverkansmöjligheter är mer blygsam.  

Figur 10 Möjlighet att påverka politiska beslut på olika nivåer, Västra Götaland 2000–2015 
(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: De västsvenska SOM-undersökningarna 2000–2015. 

 

Förtroende för politiker 

I en väl fungerande demokrati är det viktigt känna att det går att påverka politiska beslut, att 

det går att lite på människor i sin omgivning och att kunna känna förtroende för de politiker 

som är valda att representera folket. Förtroende kan beskrivas som skillnaden mellan 

förväntan och förverkligande (Holmberg & Weibull 2007) och i tabell 47 presenteras 

förtroendet för politiker på fyra beslutsnivåer i olika grupper.  

Att lita på andra människor framstår som en viktig aspekt när en skall bedöma om en har 

förtroende för politiker. De som i hög grad litar på andra människor är de som i högst grad har 

förtroende för hur politiker på olika nivåer sköter sitt arbete och lika tydligt är att de som i 

lägst grad litar på människor i allmänhet uppvisar lägst politikerförtroende. Politiskt intresse 

är, liksom mellanmänsklig tillit, en indikator på förtroendet för hur politiker sköter sitt arbete 

på samtliga nivåer. Ett stort politiskt intresse sammanfaller med ett högre förtroende för 

politiker. Vid en närmare titt på vad som verkar påverka förtroendet för Västra 

Götalandsregionens politiker är det de mellan 16 och 29 år som är minst negativt inställda, 

medan boende i företagarhem är mest negativt inställda. På delregionnivå är skillnaderna 
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begränsade men boende i Fyrbodal är minst positivt inställda till regionpolitikerna. På 

kommunnivå är skillnaderna i bedömningar mellan boende i de olika delregionerna större. 

Skaraborgsborna har övervägande ett högre förtroende för kommunpolitikerna medan boende 

i Göteborg är betydligt mer skeptiska.  

Tabell 47 Förtroende för hur EU-parlamentariker, rikspolitiker, Västra Götalandsregionens 
politiker samt hemkommunenspolitiker sköter sitt arbete, Västra Götaland 2015 
(balansmått) 

 
EU-

parlamentariker Rikspolitiker 

Västra 

Götalandsregionens 

politiker 

Kommunens 

politiker Minsta antal svar 

Samtliga -19 -13 -20 -15 2 542 

Kön      

Kvinna -12 -8 -16 -14 1 282 

Man -27 -17 -23 -16  1 253 

Ålder      

16–29 år -6 -14 -9 -14 361 

30–49 år -16 -5 -18 -18 727 

50–64 år -29 -13 -25 -16 695 

65–85 år -20 -19 -21 -8 757 

Utbildning      

Låg -23 -22 -23 -13 434 

Medellåg -25 -23 -22 -19 730 

Medelhög -24 -19 -23 -16 570 

Hög -10 +5 -13 -12 757 

Subjektiv klass      

Arbetarhem -26 -23 -22 -18 951 

Jordbrukarhem -25 -29 -20 +8 64 

Tjänstemannahem -15 -3 -18 -10 922 

Högre tjänstemannahem -4 +6 -15 -13 238 

Företagarhem -29 -29 -30 -27 182 

Delregion      

Göteborgsregionen -11 -17 -19 -20 1 483 

Sjuhärad -14 -19 -16 -7 313 

Skaraborg -15 -24 -17 +2 432 

Fyrbodal -16 -22 -25 -18 397 

Politiskt intresse      

Mycket intresserad -16 -1 -11 -8 426 

Ganska intresserad -20 -9 -19 -12 1 227 

Inte särskilt intresserad -21 -23 -22 -21 734 

Inte alls intresserad -20 -27 -29 -33 120 

Mellanmänsklig tillit      

Låg -42 -47 -43 -41 356 

Medel -24 -20 -24 -20 1 134 

Hög -4 +9 -3 +2 957 

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 2015. 
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Förtroendet för hur politiker sköter sitt arbete har mätts över tid och figur 13 visar hur 

balansmåttet varierat. När kurvan rör sig över 0 har fler förtroende för politikerna än negativa 

och omvänt. Förtroendet för hur riksdagspolitikerna sköter sitt arbete har rört sig både över 

och under 0-strecket de senaste 18 åren. Liksom vid bedömningen av nöjdheten med 

demokratin så finns det tydliga ökningar av förtroendet för politiker vid valår. Det minskade 

förtroendet 2015 jämfört med 2014 är förväntat och mönstret känns igen från tidigare 

eftervalsår.  

Figur 11 Förtroende för hur EU-parlamentariker, rikspolitiker, västra götalandsregionens 
politiker samt kommunpolitiker sköter sitt arbete, Västra Götaland 1998–2015 
(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 1998–2015. 
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Åsikter om regionalt och kommunalt styre 

Kommunpolitikerna har som framgått av föregående avsnitt större förtroende från invånarna 

än vad regionpolitikerna har. Samma skillnad mellan kommun och region noteras i 

bedömningen av hur kommunstyrelsen respektive regionstyrelsen sköter sin uppgift. Det är 

fortfarande fler som är negativa i sin bedömning av kommun- och regionstyrelsen än som är 

positiva. Andelen som inte har någon uppfattning eller bedömer att regionstyrelsen sköter sin 

verksamhet varken bra eller dåligt är betydligt större i fallet regionstyrelsen än i bedömningen 

av kommunstyrelserna.  

Tabell 48 Bedömning av hur kommunstyrelsen respektive regionstyrelsen sköter sin 
uppgift, 2015 (procent) 

 

Mycket 

bra 

Ganska 

bra 

Varken 

bra 

eller dåligt 

Ganska 

dåligt 

Mycket 

dåligt 

Ingen 

uppfattning 

Summa 

procent Balansmått Antal svar 

Kommunstyrelsen 3 24 26 18 10 19 100 -1 2 598 

Regionstyrelsen 1 14 31 16 7 31 100 -8 2 559 

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 2015. 

Olika befolkningsgruppers bedömning av hur styrelseuppgifterna sköts redovisas i tabell 49. 

De yngre svarspersonerna i den västsvenska SOM-undersökningen bedömer kommunens och 

regionens styre lika medan det är bland de äldre som skillnaderna är desto större. De svarande 

i åldersgruppen 65–85 år gör en positiv bedömning av hur kommunstyrelsen sköter sin 

uppgift medan regionstyrelsens arbete bedöms negativt.  Kommunstyrelserna i delregionen 

Skaraborg sticker ut som speciellt positivt bedömda medan bedömningen av regionstyrelsens 

arbete av boende i Fyrbodal bedöms som speciellt dåligt. Ett stort politiskt intresse medför en 

mer negativ inställning till hur regionstyrelsen sköter sin uppgift medan de med stort politiskt 

intresse är relativt mer positiva till hur kommunstyrelsen i den kommun där de bor sköter sin 

uppgift. En hög mellanmänsklig tillit visar sig liksom för tidigare redovisade 

demokratiindikatorer även i bedömningen av regionalt och kommunalt regionstyre ha en 

positiv inverkan.  
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Tabell 49 Bedömning av hur kommunstyrelsen respektive regionstyrelsen sköter sin 
uppgift, Västra Götaland 2015 (balansmått) 

 Kommunstyrelsen Regionstyrelsen Minsta antal svar 

Samtliga -1 -8 2 559 

Kön    

Kvinna +3 -4 1 292 

Man -2 -12 1 260 

Ålder    

16–29 år -1 +1 357 

30–49 år -10 -10 729 

50–64 år ±0 -9 700 

65–85 år +8 -8 771 

Utbildning    

Låg +7 -1 447 

Medellåg -5 -10 731 

Medelhög -2 -11 582 

Hög -3 -7 760 

Subjektiv klass    

Arbetarhem ±0 -4 967 

Jordbrukarhem +11 -4 63 

Tjänstemannahem +1 -10 928 

Högre tjänstemannahem -13 -13 240 

Företagarhem -16 -22 200 

Delregion    

Göteborgsregionen -8 -8 1 491 

Sjuhärad +7 -1 320 

Skaraborg +23 ±0 459 

Fyrbodal -5 -20 401 

Politiskt intresse    

Mycket intresserad -1 -12 428 

Ganska intresserad ±0 -7 1 233 

Inte särskilt intresserad -2 -6 743 

Inte alls intresserad -7 -6 120 

Mellanmänsklig tillit    

Låg -13 -16 379 

Medel -6 -11 1 129 

Hög +10 -1 966 

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 2015. 
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Figur 12 visar att kommunstyrelserna även över tid har blivit mer positivt bedömda än 

regionstyrelsen. Över tid har dock bedömningarna av de två närmat sig varandra och sedan 

2010 följer bedömningarna varandra tätt. Även i bedömningen av hur region- och 

kommunstyrelsen sköter sin uppgift märks en positivare bedömning under valår, precis som 

för övriga redovisade demokratimätare.  

Figur 12 Bedömning av hur kommunstyrelsen respektive regionstyrelsen sköter sitt 
arbete, Västra Götaland 1999–2015 (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: De västsvenska SOM-undersökningarna 1999–2015. 

 

Sammanfattning 
 

 Nöjdheten med demokratin, bedömningen av politiska påverkansmöjligheter, 

förtroendet för politiker samt bedömningen av region- och kommunstyrelsernas arbete 

är mer negativa 2015 än valåret 2014. 

 Boende i Skaraborg är positivt inställda till sina kommunpolitiker, kommunstyrelsen 

och möjligheterna att påverka politiska beslut. 

 Rikspolitiker har tidigare åtnjutit ett högre förtroende för hur de sköter sitt arbete 

jämfört med övriga politiker, en trend som bröts 2015. 

 Män är mer negativa till hur politiker sköter sin uppgift och till de egna möjligheterna 

att påverka politiska beslut än vad kvinnor är.  
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Slutdiskussion 

Som en del i arbetet med Vision Västra Götaland gör SOM-institutet i samverkan med 

Västra Götalandsregionen en årlig medborgarundersökning i Västra Götaland. Denna 

har presenterats i föreliggande rapport. Genom att visa utfallet på en rad olika frågor 

och hur olika grupper i befolkningen i Västra Götaland handlar och ställer sig i frågor 

som rör regionens åtaganden har tecknats en bild över invånarnas vanor och attityder. 

Resultaten visar på såväl samstämmighet som skillnader – skillnader som beror på var i 

regionen man bor men också på faktorer som ligger på den individuella nivån. I detta 

avslutande kapitel kommenteras resultaten och sätts i relation till de mål och perspektiv 

som presenteras i Vision Västra Götaland. 

Ytterst utgör Vision Västra Götaland en utgångspunkt för att utveckla en region som är 

attraktiv att leva och verka i. Ett hållbart samhälle är en central fråga i den visionen. I SOM-

undersökningen 2015 har fokuserats lite extra på frågor kring medborgarnas vanor och 

attityder i relation till hållbar utveckling. Tyngdpunkten har legat på frågor som rör ekologisk 

hållbar utveckling, men också den ekonomiska och sociala dimensionen av begreppet har 

berörts. Till detta har också den utvärdering som startade 1998 följts upp. I den berörs frågor 

kring gemenskap, jämställdhet och kanske framför allt jämlikhet mellan såväl olika sociala 

grupper som mellan boende i olika geografiska delar av Västra Götaland. 

Befolkningsmässigt har inga stora förändringar skett i regionen jämfört med föregående år. 

Det sker en svag befolkningsökning precis som i landet som helhet, och Göteborgsregionen 

står fortfarande för den största delen av den ökningen. Prognoserna tyder på att så även 

kommer att ske i framtiden. Göteborg utgör navet och sett till befolkningssammansättningen 

ökar skillnaderna mellan regionens olika delar. Det finns inget som tyder på att de strukturella 

variationer som noterats i tidigare analyser skulle minska inom en överskådlig framtid. 

Sysselsättning – en viktig fråga 

En majoritet av de som deltagit i undersökningen förvärvsarbetar. Många av dem arbetar och 

bor på samma ort. Sysselsättning står högt på västra götalänningarnas dagordning när de 

själva får beskriva vilka frågor som anses viktiga i regionen. Fördjupade analyser av frågor 

som rör sysselsättning och arbetsmarknad visar att oron för arbetslöshet bland de svarande är 

förhållandevis lite utbredd. En knapp tiondel ser en sådan risk och det är framför allt unga 

människor som uttrycker en sådan oro.  

Vid en bedömning av Västra Götalandsregionens insatser när det gäller sysselsättningsfrågan 

är medborgarna förhållandevis kritiska. Regionen får lågt betyg av de svarande när det gäller 

arbetet med att bidra till fler jobb. Även om inte oron för arbetslöshet är särskilt utbredd i 

befolkningen kan det för de personer som är arbetslösa (3 procent av de svarande) eller 

upplever oro för arbetslöshet skapa en frustration att de styrande på regionnivå inte upplevs 

sköta sysselsättningsfrågan särskilt bra.  

Bland de invånare som förvärvsarbetar är en stor andel – strax över 80 procent – nöjda med 

det jobb de har. Här finns vissa skillnader i bedömningar som är värda att notera: män 

upplever större tillfredsställelse med sina arbeten än vad kvinnor gör. Äldre personer uttrycker 

större nöjdhet än vad yngre gör. Inkomst inverkar också till en del i upplevelsen av arbetet så 

till vida att höginkomsttagare är mer nöjda med sina arbeten än vad låginkomsttagare är.  

I arbetet att skapa ett jämlikt samhälle finns här en utmaning i att matcha det regionala arbetet 

med sysselsättning med de upplevelser och den oro som medborgarna ger uttryck för. I en 

befolkning där många bedömningar är samfällda handlar det kanske främst om att fånga upp 
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de som gör en avvikande bedömning, särskilt när den är negativ eller ett uttryck för oro, för 

att arbeta mot en mer jämställd region. 

Infrastruktur – en fråga för de egna intressena 

I regionen pågår ständigt olika typer av infrastrukturprojekt som berör olika medborgare mer 

eller mindre i deras vardag. På en generell nivå gör medborgarna bedömningen att Västra 

Götalandsregionen är bättre på sådant som har med kollektivtrafik att göra än vad regionen är 

när det gäller planering av vägar och järnvägar. När det gäller vägar och järnvägar är boende i 

Skaraborg särskilt negativa till hur regionen sköter sin uppgift. 

I Göteborgsområdet har flera stora byggen startat eller ligger i startgroparna. Ett av dessa är 

Västlänken där vi kan notera att medborgarna är fortsatt negativa. Det finns ett tydligt 

egenintresse som slår igenom i de projekt som studerats närmare i undersökningen. Boende i 

de olika delregionerna som berörs har, naturligt nog, i högre grad en åsikt om förslagen som 

ligger nära och kan komma att beröra dem själva. 

En annan dimension av egenintresset handlar om hur man själv brukar transportera sig. Här 

kan man tydligt se att frekventa kollektivtrafikanter är mer positiva till utökad kollektivtrafik 

medan bilister oftare vill bygga ut bilvägar. Bilister är också till övervägande del negativa till 

trängselskatten i Göteborg medan personer som har en frekvent vana att åka kollektivt är 

försiktigt positiva. 

Ett särskilt fokus har lagts på hur medborgarna bedömer kollektivtrafiken på en rad olika 

punkter. Här finns framför allt stora inomregionala skillnader som visar sig genom att 

Göteborgarna gör positiva bedömningar av punktlighet och överhuvudtaget rimligheten att 

nyttja kollektivtrafik medan Skaraborgarna är betydligt mer negativa på dessa punkter.  

Infrastruktur är en fråga som på olika sätt delar regionen sett ifrån medborgarnas 

bedömningar. Västra Götalandsregionen investerar ständigt i regionens infrastruktur och 

medborgarnas inställning är naturligtvis viktig i varje enskild fråga. Men det är inte rimligt att 

tänka sig att man ska uppnå någon slags likvärdighet i bedömningarna eftersom behoven i 

regionens olika delar ser väldigt olika ut. Här behöver man även framgent studera attityderna 

mer ingående beroende på var man bor och vilka behov man har i sin vardag. Regionens 

utmaning är snarast att kartlägga dessa och ställa i relation till mer övergripande behov på 

såväl regional som nationell nivå.   

Kultur och fritid 

Många vanor som knyter an till fritid och kultur är väldigt stabila över tid. Människor gör i 

mångt och mycket som de alltid har gjort, och väljer aktiviteter som följer personligt intresse 

och utbud i närområdet. Ett viktigt nav i fritidslivet är de många olika föreningar som finns i 

samhället. Medborgarna i regionen har varit aktiva deltagare i föreningslivet, men här ser vi 

en nedåtgående trend. Undersökningen kan inte ge svar på vad det är som gör att kurvorna 

sviktar, det kan naturligtvis bero på ett minskat medlemskap i befolkningen, men också på att 

undersökningen eventuellt inte fångar upp allt föreningsliv. Här behövs mer fördjupad 

kunskap kring på vilket sätt föreningsengagemang påverkar annat samhällsengagemang, och 

på vilket sätt nya nätverk – inte minst digitala – eventuellt ersätter traditionellt 

föreningsengagemang. 

I undersökningen finns ett särskilt fokus på de kulturinstitutioner som Västra 

Götalandsregionen finansierar (i del eller i sin helhet). Här ingår teater-, konst- och 

musikinstitutioner samt museer. På en övergripande nivå kan sägas att de frekventa besökarna 
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är få, och att utvecklingen över tid är stabil. För de kulturvanor som mäts i undersökningen 

finns tydliga skillnader beroende på kön och social bakgrund som upprepar sig från år till år. 

Kvinnor är mer aktiva liksom tjänstemän och högutbildade personer. Det finns ingenting som 

tyder på att de här mönstren skulle ändras. Att dra allt för långtgående slutsatser om västra 

götalänningarnas kulturliv baserat på de här mätningarna vore dock begränsande. För att 

förstå kulturutövande i ett vidare perspektiv behövs också undersökningar som tar fasta på det 

egna utövandet och andra typer av kulturaktiviteter än de som efterfrågas här. 

En bredare bild får man när man studerar de olika besöksmål som efterfrågats i 

undersökningen. Här kan man se att mål som Scandinavium exempelvis lockar fler besökare 

än Göteborgs konserthus. Många av de besöksmål som finns utanför storstaden Göteborg har 

mindre besökarskaror bland våra respondenter, vilket är naturligt då avstånd till besöksmålet 

har stor betydelse för om besök äger rum eller inte. Det är naturligtvis svårt för Västra 

Götalandsregionen att göra någonting åt de etablerade institutionernas läge, och det är också 

svårt att påverka hur långt invånarna kan tänka sig att ta sig för att besöka olika platser eller 

evenemang. Kopplat till de här resultaten är naturligtvis också medborgarnas egna behov och 

motiv för fritidsaktiviteter. Man kan ju tänka sig att valet av boende delvis påverkas av den 

närhet man upplever att man vill ha till olika aktiviteter. Utmaningen för regionen här är 

kanske främst att vara lyhörd för olika gruppers och boende i olika områdens önskemål och 

behov, och sedan arbeta med det strategiska arbetet på kultur- och fritidssidan delvis utifrån 

dessa. 

Hälso- och sjukvård 

Sjukvårdsfrågan hamnar högst på medborgarnas dagordning när de ska ange den viktigaste 

regionala frågan. Så har det varit sedan mätningarna startade 1998. Detta rimmar väl med det 

uppdrag Västra Götalandsregionen har, där den största delen av de ekonomiska resurserna 

läggs på just hälso- och sjukvård. Den regionala sjukvården får positivt betyg av 

medborgarna, som bedömer servicen på såväl sjukhus som vårdcentraler som god. Man är 

också nöjd med hur regionen sköter sitt arbete när det gäller hälso- och sjukvård och stödet 

för offentligt finansierad vård är starkt. En delregion avviker något i dessa bedömningar, det 

är Fyrbodal där de boende ger sämre omdömen om såväl sjukvården som regionens arbete 

med de här frågorna. Det är naturligtvis oerhört viktigt att fördjupa sig i vad det är som gör de 

boende i den här delregionen relativt sett mer negativa till den här servicen än vad som är 

fallet i övriga regionen. 

En mer detaljerad bedömning av några aspekter av hälso- och sjukvården ger vid handen att 

personalens bemötande och den medicinska kvaliteten upplevs vara god. Synen på personalen 

återspeglar sig också i frågan om förtroendet för de som arbetar i vården. Detta är mycket 

högt, och bland de yrkesgrupper som efterfrågas i undersökningen är det just sjukvårdens 

personal som åtnjuter mest förtroende. När medborgarna ska bedöma sjukvårdens 

organisation och tillgången till vård blir de dock mer negativa. Framför allt när det gäller 

organisationens effektivitet är det en majoritet som tycker att den fungerar dåligt.   

På en övergripande nivå är invånarna i Västra Götaland friska och har en hög 

livstillfredsställelse. En övervägande majoritet av de svarande utför någon fysisk aktivitet 

varje vecka, och denna vana är mest utbredd bland yngre, högutbildade och personer som bor 

i tjänstemanna- och företagarhem. Den egna upplevelsen av hälsa skiftar emellertid när man 

jämför olika befolkningsgrupper. I resultaten kan man utläsa en resursdimension så till vida 

att den egna hälsan upplevs vara sämre bland lågutbildade, arbetare och, naturligt nog, bland 

äldre. Den självupplevda hälsan visar inte alls hur det fysiska hälsotillståndet faktiskt är hos 

enskilda individer, utan får snarast ses som en indikator på hur man känner sig på en 
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övergripande nivå. Att upplevelsen av den egna hälsan följer delvis samma mönster som 

resurser i form av inkomst och utbildning är ytterligare en indikator på de ojämlikheter som 

finns eller upplevs finnas beroende på socio-ekonomiska resurser hos olika medborgare. Detta 

är välbekanta mönster och utmaningen att minska socioekonomiska skillnader kvarstår.  

Miljö och konsumtion 

Ett hållbart samhälle innebär inte bara att olika typer av klyftor mellan olika 

befolkningsgrupper behöver utjämnas. Ett hållbart samhälle har också en ekologisk dimension 

som bland annat innefattar privatkonsumtion. Här finns betydande skillnader mellan olika 

grupper, men också beroende på vilken typ av konsumtion som avses. Det framkommer till 

exempel tydligt att livsmedelskvaliteten är viktigare än produktionsförhållandena för 

livsmedel. Högre priser för miljövänliga alternativ fungerar bättre när det gäller mat än när det 

gäller el. Människor är i hög grad benägna att sortera hushållsavfall men mindre benägna att 

avstå från kött. Undersökningen kan inte ge svar på om de här skillnaderna beroende på varor 

eller områden bottnar i intresse eller kunskap eller om de är uttryck för något annat. I arbetet 

med hållbar utveckling är det framgent av stor vikt att veta om det strategiska arbetet behöver 

inrikta sig mot att höja kunskapen, öka medvetenheten eller att lösa rent praktiska frågor kring 

den hållbara konsumtionen. 

Konsumtionsvanorna och viljan att konsumera miljövänligt skiljer sig åt när man jämför olika 

demografiska grupper och boende i olika områden. Kvinnor är generellt sett mer 

hänsynstagande till miljön än vad män är. Personer som bor i hushåll med högre inkomster 

har vidare en mer hållbar konsumtion och är i större utsträckning beredda att betala mer för 

miljövänliga alternativ. De här resultaten indikerar att handlandet kan vara grundat i både 

kunskap och motiv samt rent ekonomiska resurser. Men handlandet är också starkt relaterat 

till yttre förutsättning som exempelvis var man bor. Föga förvånande är bilåkandet mer utbrett 

i regionens mer glesbefolkade delar, och där är följaktligen också viljan att låta bli bilen 

betydligt mindre utbredd. Undersökningen visar att kollektivtrafiken helt enkelt inte utgör 

något alternativ som transportmedel för de invånare som bor här. 

Resultaten av frågorna som fokuserat på miljö och konsumtion är mångfacetterade och inte 

helt lätt att tyda. Det finns ett visst mått av inkonsekvens i medborgarnas inställningar i 

relation till deras handlande. Sammantaget kan konstateras att medan vissa saker är väldigt 

enkla – att källsortera hushållsavfall till exempel – är andra betydligt mer komplexa och 

sannolikt svåra att förstå. Ett fortsatt arbete med hållbar utveckling bör vara komplext även 

det, för att kunna möta olika kunskapsnivåer, ideologiska ställningstaganden och praktiska 

faciliteter. 

Invånarna bedömer 

Generellt sett är invånarna i Västra Götaland nöjda med demokratin i regionen och också i 

landet som helhet och i den kommun där de bor. Även om bedömningarna är något mindre 

positiva än under valåret 2014 kan man ändå se en positiv utveckling över tid. Förtroendet för 

dem som fattar beslut på de olika nivåerna är emellertid lågt. För samtliga grupper politiker är 

andelen med lågt förtroende större än andelen med högt. Eftersom andra bedömningar, 

exempelvis av servicen hos regionens verksamheter, men också av kommun- och 

regionstyrelser, är mer positiva får man göra tolkningen att förtroendebedömningen av 

politiker görs i en annan dimension. En sannolik förklaring är att medborgarna har 

förhållandevis låg kunskap om regionens organisation, och faktiskt inte ser kopplingen mellan 

regionpolitiker mer generellt och regionstyrelsen som ju är sammansatt av en del av dessa 

politiker. Förtroendefrågan är också intimt förknippad med enskilda beslut, det visar inte 
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minst analyser av förtroendet för Göteborgspolitiker i relation till attityden till trängselskatt.  

En viktig del i relationen mellan medborgare och beslutsfattare är hur de förra upplever att de 

kan påverka i frågor som de senare hanterar. Sammantaget visar det sig att medborgarna 

upplever dåliga påverkansmöjligheter på samtliga beslutsnivåer, men skillnaderna är stora 

mellan EU-nivån (där ytterst få anser sig kunna påverka) och den kommunala nivån (där fler, 

men fortfarande en minoritet anser sig kunna påverka). Den fråga som ställs i undersökningen 

visar egentligen inte om, i vilken utsträckning eller i vilka situationer den enskilda 

medborgaren faktiskt har försökt påverka något politiskt beslut. Men känslan i sig av att ha 

förhållandevis litet inflytande kan ge en distans till beslutsfattarna. Här behövs fördjupad 

kunskap för att lära mer om vilken betydelse den egna bedömningen av påverkansmöjligheter 

har, och på vilket sätt. 

Sammantaget kan konstateras att många av de perspektiv och dimensioner som pekas ut i 

Vision Västra Götaland tangeras i den västsvenska SOM-undersökningen och att 

medborgarna i regionen på en generell nivå gör likartade bedömningar som är stabila över tid. 

När man skrapar på ytan finner man emellertid vissa skillnader i bedömningar, vanor och 

aktiviteter som är systematiska. Det handlar dels om skillnader mellan olika socio-

demografiska grupper, där faktorer som högre utbildning och god hushållsekonomi ger 

nöjdare medborgare som ser mer positivt på såväl sina egna möjligheter som på mer 

samhälleliga strukturer. Dels handlar det också om olika förutsättningar i olika delar av Västra 

Götaland, där man tydligt ser en stad-land-dimension som tar sig uttryck i att boende på 

landsbygd eller i mindre tätorter ger uttryck för sämre service, tillgänglighet och där vissa 

typer av fritidsvanor inom de kulturområden som regionen sörjer för är mindre utbredda. 

Vissa av de här skillnaderna kan vara en effekt av val som enskilda individer har gjort, 

effekter som man eftersträvat. Andra skillnader är effekter av strukturer som medborgarna 

mer eller mindre ofrivilligt är en del av. Det är av största vikt att fördjupa kunskapen om vilka 

strukturer och motiv som kringgärdar de inomregionala skillnader som konstaterats i den här 

analysen, för att sedan på lämpligt sätt arbeta med strategier för åtgärder som leder till en 

attraktiv region som innebär lika möjligheter att leva, bo och utvecklas i Västra Götaland. 
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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, 2011 och 

2015) 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, Klara (2016) ”Den västsvenska SOM-

undersökningen 2015”, i SOM-institutets vinterpublikation Hållbarhetens horisont (dec 2016). 

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.3 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.4 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.  

                                                      
3 Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.  

4 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.   

 

Figur 13 Svarsfrekvens i den västsvenska SOM-undersökningen 1992–2015 (procent av 
nettourvalet)  

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

 

För 2015 års undersökning blev nettosvarsfrekvensen 50 procent. I Göteborgsregionen var 

svarsfrekvensen 49 procent, i Kungsbacka 50 procent och 52 procent i övriga Västra Götaland.  
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Tabell 50 Svarande och bortfall i den västsvenska SOM-undersökningen 2015 

 Göteborgsregionen Övr. Västra Götaland Totalt 

Bruttourval 3 156 2 844 6 000 

Naturligt bortfall 208 (6,6 %) 183 (6,4 %) 391 

Nettourval  2 948 2 661 5 609 

Antal svarsvägrare/ej anträffbara 1 504 1 282 2 779 

Antal svarande 1 445 1 385 2 830 

     Varav webbsvar 102 54 156 

Svarsfrekvens brutto 46 % 48 % 47 % 

Svarsfrekvens netto  49 % 52 % 50 % 

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. Då 6 enkäter inkom med 
avrivet identifikationsnummer och därmed inte kan matchas med registerdata gällande boenderegion summerar inte 
delregionernas svarsantal till det totala svarsantalet.  

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 resultatredovisningen 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 51 Medborgarnas viktigaste regionala frågor, 1998–2015 (procent) 

 
1998 2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010 20111 2012 2013 2014 2015 

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

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

/Trafik (14) 
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) 

Invandrar- 
flyktingfrågor 
(20) 

3 Utbildning (14) Kommunikation/ 
Trafik (10) 

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

Sysselsättning 
(12) 

Sysselsättning 
(14) 

Sysselsättning 
(15) 

Utbildning (14) 
Utbildning  
(14) 

Utbildning 
(21) 

Utbildning 
(19) 

Kommunikation/ 
Trafik (17) 

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

(9) 
Kommunikation/ 
Trafik (8) 

Miljö (8) Utbildning (8) Utbildning (10) Utbildning (13) 
Sysselsättning 
(11) 

Sysselsättning 
/arbetsmarknad 
(14) 

Sysselsättning 
/arbetsmarknad 
(13) 

Sysselsättning 
/arbetsmarknad 
(11) 

Utbildning 
(16) 

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

Miljö (7) Vård (7) Äldrevård (7) 
Äldrevård 
(7) 

Äldreomsorg (8) 
Äldreomsorg 
(12) 

Invandrar- 
flyktingfrågor 
(9) 

Sysselsättning 
/arbetsmarknad 
(10) 

6 Äldrevård (7) Miljöfrågor (5) Syssel-sättning 
(6) 

Vård (6) Vård (7) Äldrevård (7) Äldrevård (6) Äldrevård (6) Vård (7) Miljöfrågor (6) 
Invandrar-, 
flyktingfrågor (6) 

Invandrar- 
flyktingfrågor 
(7) 

Äldreomsorg 
(8) 

Äldreomsorg 
(9) 

7 Vård (7) Sysselsättning 
(5) Miljöfrågor (5) 

Lag och ordning 
(5) Miljöfrågor (5) Vård (6) Vård (5) Miljö (6) Invandrar-/ 

flyktingfrågor (6) 

Invandrar-/ 
flyktingfrågor (5) 

Miljöfrågor (5) Miljöfrågor (6) Miljöfrågor (7) 
Sociala frågor 
(7) 

8 Barnomsorg (4) Barnomsorg (3) Lag och ordning 
(4) 

Miljöfrågor (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) 

Bostäder (7) 

9 Lag och ordning 
(2) 

Regionens/ 
landstingets 
ekonomi (3) 

Barnomsorg (3) 
Regionens/  
landstingets 
ekonomi (3) 

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

flyktingfrågor (2) 

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

Barnomsorg 
(3) 

Sociala frågor 
(2) 

Miljöfrågor (5) 

10 

Fördelning av 
resurser/ 
inflytande i 
regionen (2) 

Omorganisation 
av storsjukhusen 
(3) 

Invandrar/ 
flyktingfrågor (3) 

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

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

Sociala frågor 
(2) 

Sociala frågor(2) Barnomsorg(2) 
Lag och ordning 
(5) 

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 1998–2015.  
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Tabell 52 Medborgarnas viktigaste kommunala frågor, 1998–2015 (procent)  

 
1998 2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010 20111 2012 2013 2014 2015 

               

1 Skola/ utbildning 
(32) 

Skola/ utbildning 
(36) 

Skola/ utbildning 
(32) 

Skola/ utbildning 
(25) 

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) 

Skola/ utbildning 
(30) 

2 Syssel-sättning 
(22) Sjukvården (29) Sjukvården (22) Sjukvård (23) Sjukvård (24) 

Äldreomsorg 
(18) 

Äldreomsorg 
(17) 

Äldreomsorg 
(16) 

Äldreomsorg 
(18) 

Sjukvård (23) 
Kommunikation/
Trafik (24) 

Sjukvård  
(26) 

Sjukvård  
(25) 

Sjukvård  
(21) 

3 Sjukvård (21) Äldreomsorg 
(22) 

Äldreomsorg 
(18) 

Äldreomsorg 
(18) 

Äldreomsorg 
(20) 

Sjukvård (16) 
Kommunikation/
Trafik (16) 

Sysselsättning 
(16) 

Sysselsättning 
(17) 

Kommunikation/
Trafik (18) 

Sjukvård (23) 
Äldreomsorg 
(22) 

Kommunikation/
Trafik (22) 

Invandrar-, 
flyktingfrågor 
(21) 

4 Äldreomsorg 
(20) Barnomsorg (11) Vård (11) Kommunikation/

Trafik (13) 

Syssel-sättning 
(17) 

Kommunikation/
Trafik (15) 

Sjukvård (15) Sjukvård (13) Sjukvård (16) 
Äldreomsorg 
(16) 

Äldreomsorg 
(16) 

Kommunikation/
Trafik (17) 

Äldreomsorg 
(16) 

Äldreomsorg 
(16) 

5 Barnomsorg (13) Kommunikation/
Trafik (9) Barnomsorg (11) Barnomsorg (10) 

Kommunikation/
Trafik (9) 

Barnomsorg (11) 
Syssel-sättning 
(11) 

Kommunikation/
Trafik (13) 

Kommunikation/
Trafik (15) 

Sysselsättning/a
rbetslöshet (12) 

Sysselsättning/ 
arbetsmarknad 
(15) 

Sysselsättning/ 
arbetsmarknad 
(14) 

Sysselsättning/ 
arbetsmarknad 
(13) 

Bostäder 
(15) 

6 Kommunikation/
Trafik (9) Vård (8) Kommunikation/

Trafik (10) 
Syssel-sättning 
(10) Barnomsorg (8) Bostäder (8) Barnomsorg (9) Barnomsorg (9) 

Invandrar-
/flyktingfrågor (9) 

Barnomsorg (6) 
Sociala 
frågor/välfärd (9) 

Bostäder 
(11) 

Invandrar-, 
flyktingfrågor 
(12) 

Kommunikation/
Trafik (14) 

7 Miljöfrågor (9) Syssel-sättning 
(7) 

Syssel-sättning 
(8) 

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

Invandrar-, 
flyktingfrågor (9) 

Bostäder 
(11) 

Sysselsättning/ 
arbetsmarknad 
(11) 

8 Vård (9) Miljöfrågor (6) Miljöfrågor (7) Vård (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) 

Sociala 
frågor/välfärd 
(11) 

9 
Kommunens 
ekonomi/ budget 
(5) 

Fritid/idrott (5) Bostäder (7) 
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) Barnomsorg (6) 

10  
Lag och ordning 
(4) 

Lag och ordning 
(5) 

Invandrar-/ 
flyktingfrågor (5) 

Miljöfrågor (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) Miljöfrågor (6) 

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 1998–2015. 
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Tabell 53 Utbildningsnivå och kön i Västra Götaland, 1992–2015 (procent) 

  
  1992 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Kvinna Låg (max grundskola el motsv. obl. sk) 25 24 25 23 30 27 29 27 26 25 25 24 22 20 21 19 20 19 15 15 17 

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

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

  
                                     

Man Låg (max grundskola el motsv obl sk) 26 23 24 24 33 31 31 28 27 31 30 26 26 25 26 23 24 24 21 21 20 

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

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

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 1992–2015. 

Tabell 54 Utbildningsnivå och ålder i Västra Götaland, 1992–2015 (procent) 

  1992 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                 
      

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

 
Medel (allt över grundsk men ej 
högsk/univ) 

57 68 57 62 65 62 61 57 61 59 59 56 56 57 56 61 57 55 52 51 53 

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

                 
      

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

 
Medel (allt över grundsk men ej 
högsk/univ) 

47 45 37 42 42 47 42 42 47 47 45 49 46 46 46 46 43 44 41 45 41 

 
Hög (studier/ex fr högsk/univ) 35 35 36 41 35 33 37 36 36 39 38 40 42 43 45 44 51 50 55 51 53 

                 
      

50–64 år Låg (max grundskola el motsv obl sk) 36 34 36 34 44 40 41 38 37 39 35 33 30 30 26 26 24 24 20 18 15 

 
Medel (allt över grundsk men ej 
högsk/univ) 

42 42 31 36 31 28 30 29 30 33 34 36 39 36 39 39 41 41 42 43 46 

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

                 
      

65–85 år Låg (max grundskola el motsv obl sk) 50 47 48 53 61 60 60 52 52 54 56 53 52 49 49 51 47 46 38 39 40 

 
Medel (allt över grundsk men ej 
högsk/univ) 

38 39 30 28 24 23 26 24 26 27 28 28 27 30 31 29 34 33 38 37 34 

 
Hög (studier/ex fr högsk/univ) 7 9 16 15 9 10 9 12 12 12 12 14 16 15 16 18 20 21 24 24 26 

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-undersökningen1992–2015. 
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Tabell 55 Oro för arbetslöshet beroende på klass i Västra Götaland, 2015 (procent) 

 
Mycket 

stor 
Ganska 

stor 
Ganska 

liten 
Mycket 

liten 
Ingen 

uppfattning 
Ej 

aktuellt 
Summa 
procent 

Antal 
svarande 

Arbetarhem 4 3 14 36 7 36 100 850 

Jordbrukarhem 0 2 3 30 8 57 100 64 

Tjänstemannahem 2 3 16 47 3 29 100 835 

Högre tjänstemannahem 1 1 14 53 2 29 100 216 

Företagarhem 3 3 10 40 5 39 100 184 

Kommentar: Frågan lyder: Hur bedömer du risken att du under de närmaste 12 månaderna kommer att bli arbetslös? Samtliga 
svarsalternativen redovisade. Procentbasen utgörs av de svarande på frågan. 
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2015. 

Tabell 56 Uppfattning om sjukvården i Västra Götaland, 2015 (balansmått) 

 
Den medicinska 

kvaliteten Tillgången till vård 
Organisationens 

effektivitet 
Personalens 
bemötande 

Samtliga +60 +16 -22 +73 

Kön     

Kvinna +58 +15 -21 +72 

Man +59 +15 -24 +72 

Ålder     

16–29 år +49 +22 -6 +47 

30–49 år +51 +1 -35 +71 

50–64 år +63 +11 -32 +73 

65–85 år +70 +28 -10 +82 

Utbildning     

Låg +65 +34 -2 +78 

Medellåg +53 +16 -18 +65 

Medelhög +55 +10 -26 +72 

Hög +62 +8 -37 +74 

Subjektiv klass     

Arbetarhem +56 +18 -13 +68 

Jordbrukarhem +74 +39 +10 +91 

Tjänstemannahem +62 +9 -32 +72 

Högre tjänstemannahem +74 +12 -34 +78 

Företagarhem +54 +23 -28 +66 

Delregion     

Göteborgsregionen +60 +12 -24 +68 

Sjuhärad +54 +24 -18 +71 

Skaraborg +62 +27 -14 +76 

Fyrbodal +50 +5 -27 +70 

Hälsotillstånd     

Dålig hälsa +53 +8 -25 +67 

Medelgod hälsa +52 +10 -22 +69 

God hälsa +66 +20 -23 +76 

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 2015. 
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Tabell 57 Nöjdhet med demokratin i Västra Götaland, 2015 (procent) 

 
Nöjd Missnöjd Summa procent 

Samtliga 61 39 100 

Kön    

Kvinna 63 37 100 

Man 58 42 100 

Ålder   100 

16–29 år 65 35  

30–49 år 64 36 100 

50–64 år 59 41 100 

65–85 år 58 42 100 

Utbildning   100 

Låg 58 42  

Medellåg 57 43 100 

Medelhög 59 41 100 

Hög 67 33 100 

Subjektiv klass    

Arbetarhem 58 42 100 

Jordbrukarhem 59 41 100 

Tjänstemannahem 64 36 100 

Högre tjänstemannahem 60 40 100 

Företagarhem 57 43 100 

Delregion    

Göteborgsregionen 60 40 100 

Sjuhärad 63 37 100 

Skaraborg 64 36 100 

Fyrbodal 58 42 100 

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 2015. 
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