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Förord  
Den regionala utvecklingsstrategin Vision Västra Götaland – det goda livet avser att fungera som en 
gemensam utgångspunkt för hur Västra Götaland ska utvecklas till en attraktiv region att leva och verka 
i. Visionen har tagits fram av Västra Götalandsregionen, kommunerna och externa aktörer 
representerade av bland annat högskolor och universitet, näringsliv, arbetsmarknadens organisationer 
och statliga organ. I basen för visionen om det goda livet, vilken antogs efter beslut i regionfullmäktige 
2005, finns en ekonomisk, en social och en ekologisk dimension. Regionutvecklingen ska genomsyras 
av perspektiven den gemensamma regionen, jämställdhet, integration och internationalisering. Arbetet 
med visionen innebär att fem fokusområden prioriteras: näringsliv, kompetens, infrastruktur och 
kommunikationer, kultur och hälsa. 

Visionen handlar inte bara om politiska beslut. Som en del i arbetet ingår att studera hur invånarna i 
Västra Götaland 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 områden som hälsa, infrastruktur och kultur 
men också till frågor som berör den gemensamma regionen, de styrande och de beslut som fattas.  

Den första utvärderingen av Västragötalandsregionens visionsarbete presenterades 2009, vilket innebär 
att föreliggande visionsrapport är den åttonde i ordningen. Rapportens upplägg följer en liknande 
struktur som tidigare års utvärderingar så till vida att tidsserier för frågor som knyter an till visionen 
följs upp.  

Flera personer har varit inblandade i arbetet med den västsvenska SOM-undersökningen 2016 och i 
arbetet med årets visionsrapport. Klara Wärnlöf Bové har tillsammans med Frida Vernersdotter varit 
biträdande undersökningsledare för den västsvenska SOM-undersökningen 2016 med ansvar för 
fältplan, dataförädling och metodrapportering. Arbetet med föreliggande rapport är ett samarbete mellan 
flera av SOM-institutets medarbetare: Ulrika Andersson (Arbetsmarknad och arbetsliv; Hälsa och 
sjukvård), Sofia Arkhede (Demokrati och deltagande), Annika Bergström (Västra Götaland och 
medborgarna), Daniel Jansson (Kultur och fritid), Johan Martinsson (Viktiga frågor och 
samhällsproblem) och Klara Wärnlöf Bové (Infrastruktur). 

Undersökningsledarna Annika Bergström, docent, och Jonas Ohlsson, fil. dr, har haft det övergripande 
ansvaret för den västsvenska SOM-undersökningen 2016. Annika Bergström har tillsammans med 
Ulrika Andersson haft det samlade ansvaret för SOM-institutets uppföljning av Vision Västra Götaland 
i ett medborgarperspektiv. 

 

Göteborg i december 2017 

 
Ulrika Andersson och Annika Bergström 
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Västra Götaland och medborgarna 
Befolkningens demografi i regionen som helhet och i Västra Götalands olika delregioner utgör 
grunden för flertalet analyser i föreliggande rapport. Faktorer som kön, ålder, utbildning och 
familjeklass inverkar generellt på människors attityder och bedömningar. Eventuella skillnader 
kan också härledas till om man bor i storstad eller i landsbygd. En inledande kartläggning av 
invånarnas demografi ger förutsättningar för att bättre förstå eventuella variationer i de analyser 
av vanor och attityder som följer i rapportens kommande kapitel. Detta första kapitel ger en 
överblick över hur svarspersonerna i den västsvenska SOM-undersökningen fördelar sig över 
regionens delar, över olika utbildningsnivåer, familjeklass och nationaliteter. Avslutningsvis ges 
också en inledande bild över hur medborgarna bedömer regionens insatser på ett antal 
kärnområden. 

När analyser över regionens delar görs i rapporten används befintlig indelning i de olika 
kommunförbunden: Göteborgsregionen (inklusive Kungsbacka), Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodal. 
Dessa redovisas i tabell 1 med en översikt av vilka kommuner som ingår i respektive delregion. 
Befolkningsmässigt är Göteborgsregionen störst med ett större invånarantal än övriga tre delregioner 
sammantaget. Det är också i Göteborgsregionen som befolkningen ökat mest de senaste två decennierna. 

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 är något mindre än i befolkningen som helhet, men skillnaderna 
är mycket små (13 respektive 12 procent mellan 1998 och 2016, se tabell 2). Göteborgsregionen 
(inklusive Kungsbacka kommun) är den största delregionen och också det område där befolkningen ökar 
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mest över tid. Sjuhärad har en positiv befolkningsutveckling med en ökning på 9 procent sedan 1998, 
medan utvecklingen i Skaraborg och Fyrbodal förvisso är positiv mellan 1998 och 2016 men på en lägre 
nivå.  

Tabell 2 Befolkning i Sverige, Västra Götaland och de fyra delregionerna, 1998–2016 (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 

2016 9 995 153 1 671 783 997 446 220 323 264 342 270 114 

Förändring 
1998–2016 +13% +12% +20% +9% +3% +4% 

Kommentar: I Göteborgsregionen ingår även Kungsbacka kommun.  
Källa: SCB.  

De demografiska skillnaderna mellan olika områden i Västra Götaland framträder bland annat i 
befolkningens åldersfördelning. Andelen invånare i arbetsför ålder (20–64 år) är större i 
Göteborgsregionen än i Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodal samtidigt som andelen äldre är större i de 
senare delregionerna. Detta förhållande inverkar såväl på behovet och utbudet av offentlig service som 
på skatteintäkterna. Invånare i arbetsför ålder har vanligen andra behov och intressen än vad barn och 
ungdomar respektive pensionärer har. Regionens och kommunernas utgifter för olika typer av offentlig 
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service som sjukvård, skola och barnomsorg ser därför också olika ut beroende på 
befolkningssammansättningen. När det gäller själva undersökningskontexten är det också klart att olika 
åldersgrupper svarar i olika utsträckning, vilket får betydelse för utfallet på vanor och attityder. En 
fullständig redovisning av svarsmönster i den västsvenska SOM-undersökningen 2016 återfinns i 
Wärnlöf Bové (2017). 

Figur 1 Befolkningsandel i varje årskull och delregion, Västra Götaland 2016 (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 baserat på registerdata. Som 
komplement till detta ber vi även svarspersonerna i SOM-undersökningarna att själva uppge i vilken typ 
av område de bor, och i formuläret anges inga gränser för vad som avses med de olika svarsalternativen 
med avseende på exempelvis befolkningsstorlek. Svaren delas in i fyra kategorier redovisade i tabell 3 
och är värdefull som en indikator på boendeområdets karaktär, vilket i sin tur medför vissa 
förutsättningar när det gäller infrastruktur, service och utbud. Bland de svarande är det 16 procent som 
uppger sig bo på landsbygden, 20 procent bor i mindre tätorter, 33 procent i städer eller större tätorter 
och 31 procent bor i Göteborg. Svaren fördelar sig i linje med den statistik SCB presenterar om hur 
Sveriges befolkning är fördelade på landsbygd och tätorter (SCB, 2015). 

Tabell 3 Svarspersonernas boendeområde, Västra Götaland 2016 (procent och antal) 

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

16 20 33 31 100 3 542 

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 2016. 
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En annan fråga i undersökningen fokuserar på uppväxtort eller -plats, dels för svarspersonen själv, dels 
för dennes föräldrar. 92 procent av dem som svarade på den västsvenska SOM-undersökningen 2016 
har själva vuxit upp Sverige och sammanlagt 8 procent är uppvuxna i ett land än Sverige. Dessa fördelar 
sig jämnt på Norden, Europa och länder utanför Europa. Sett till föräldrarnas uppväxt är det något fler 
som har utländsk anknytning: omkring 15 procent av svarspersonerna har en mor och/eller far som vuxit 
upp utanför Sverige. En trend som kan noteras är att andelen som anger att de vuxit upp i mindre tätort 
har ökat något över tid samtidigt som andelen uppvuxna på landsbygden harminskat. 

Tabell 4 Svarspersonernas uppväxt, Västra Götaland 2016 (procent) 
 Växt upp någonstans - själv Växt upp någonstans – far Växt upp någonstans - mor 

Ren landsbygd i Sverige 21 31 32 

Mindre tätort i Sverige 29 23 24 

Stad eller större tätort i Sverige 21 16 16 

Stockholm, Göteborg eller Malmö 21 15 14 

Annat land i Norden 2 4 5 

Annat land i Europa 3 6 5 

Land utanför Europa 3 5 4 

Summa procent 100 100 100 

Andel uppvuxna utanför Sverige 8 15 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 2016. 

Bland boende i Göteborgs Stad finns genom SOM-undersökningarna möjligheten att analysera de 
inkomna svaren efter resursstyrkan på det område svarspersonerna är bosatta i. Indelningen bygger på 
kommunens primärområden och redovisas utifrån fyra kategorier: starka, medelstarka, medelsvaga och 
svaga områden baserat på medelinkomst och andel som erhåller ekonomiskt bistånd i respektive 
primärområde. I tabell 5 redovisas hur fördelningen av svarspersoner boende i Göteborgs Stad fördelar 
sig över de fyra resursområdena.  

Tabell 5 Svarspersonernas resursområde, Göteborgs Stad 2016 (procent och antal) 
Resursstarka 

områden 
Medelresursstarka 

områden 
Medelresurssvaga 

områden 
Resurssvaga 

områden  
Summa procent Antal 

29 24 29 18 100 1 136 

Kommentar:  Indelningen utgår bygger på primärområdena i Göteborgs Stad baseras på respektive områdes medelinkomst och andel som 
erhåller ekonomiskt bistånd. 
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2016. 

92 procent av dem som svarat på den västsvenska SOM-undersökningen 2016 uppger att de har enbart 
svenskt medborgarskap, 4 procent har dubbelt medborgarskap – i Sverige och i ett annat land – och 4 
procent uppger att de enbart är medborgare i annat land. Skillnaderna mellan delregionerna är marginella 
och Västra Götaland liknar i det här avseendet Sverige som helhet.  
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Tabell 6 Svarspersonernas medborgarskap, Västra Götaland 2016 (procent) 

Medborgarskap Västra Götaland Göteborgs-regionen 
Sjuhärad, Skaraborg 

och Fyrbodal 

Svensk medborgare 92 91 94 

Både svensk medborgare och medborgare i annat land 4 4 3 

Medborgare i annat land 4 5 3 

Summa procent 100 100 100 

Antal 3 744 2 081 1 658 

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 2016. 

Klasstillhörighet är en viktig förklaringsfaktor inom samhällsvetenskapen dels när det gäller att förstå 
andra socio-ekonomiska bakgrundsfaktorer, dels när man vill förklara olika typer av vanor och attityder. 
I SOM-undersökningarna används en fråga om subjektiv familjeklass i det nuvarande hemmet, där de 
svarande själva får ange om de bor i ett arbetarhem, jordbrukarhem, tjänstemannahem eller 
företagarhem. Frågan används återkommande i analyserna i Visionsrapporten. Antalet individer som 
identifierat sig som boende i jordbrukarhem är mycket låg, vilket begränsar generaliserbarheten för den 
här gruppen. 

Tabell 7 Subjektiv familjeklass, Västra Götaland 2016 (procent) 
Subjektiv klass  

Arbetarhem 43 

Jordbrukarhem 3 

Tjänstemannahem 38 

Högre tjänstemannahem 9 

Företagarhem 7 

Summa procent 100 

Totalt antal 3 353 

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 2016. 
 

Utbildning 
En befolknings utbildningsnivå inverkar på såväl makro- som mikronivå. Utbildningsnivån i ett land är 
starkt förknippat med ett lands BNP-nivå. En högre utbildningsnivå i landet sammanfaller med ett högre 
BNP per kapita. Utbildningsnivån inverkar också indirekt på flera olika områden. Exempelvis uppvisar 
högre utbildade befolkningar bättre hälsa och längre livslängd än befolkningar med lägre utbildning. 
Det är också väldokumenterat att utbildningsnivå sammanverkar positivt med politiskt intresse, 
samhällsengagemang och deltagande (Regeringskansliet, 2005).  

I Vision Västra Götaland (2005) anges specifika mål om att bryta könstraditionella utbildnings- och 
yrkesval, och också att varannan vuxen ska ha någon form av högre utbildning. Därtill kan nämnas att 
formell utbildning inverkar på en rad olika vanor och attityder i befolkningsundersökningar. 
Befolkningens utbildningsnivå är därför central att studera. Andelen högutbildade – personer som har 
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eller håller på att skaffa sig en universitets- eller högskoleutbildning – ökar stadigt under 2000-talet i 
Västra Götaland (figur 2). Samtidigt minskar andelen med låg utbildning, dvs personer som har max 
grundskola eller annan obligatorisk utbildning. Detta är delvis en generationseffekt till följd av 
förändrade utbildningssystem. Äldre personer är överrepresenterade i gruppen med låg utbildning. 
Sammantaget kan konstateras att målet om vuxnas utbildningsnivå är på god väg att uppfyllas, det 
kommer närmare år för år. 

Figur 2 Utbildningsnivå bland invånare 16–85 år, Västra Götaland 1998–2016 (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: De västsvenska SOM-undersökningarna 1998–2016.  

Utbildningsnivå är en av nyckelindikatorerna när föreliggande rapport presenterar vanor och attityder i 
Västra Götalands befolkning. I de enskilda analyserna används fortsatt fyra kategorier för 
utbildningsnivå, för att få en mer finfördelad analys. Tabell 8 redogör för hur utbildningsnivån är 
fördelad över olika sociodemografiska grupper så som kön, ålder och subjektiv familjeklass. 
Utbildningsnivån för regionens befolkning jämförs också med landet som helhet. 

Västragötalänningarnas utbildningsnivå är i stort sett på samma nivå som för befolkningen i Sverige. En 
jämförelse mellan olika befolkningsgrupper i regionen visar på vissa signifikanta skillnader. Det är till 
exempel en större andel kvinnor än män som har hög utbildning, och följaktligen fler män med den 
lägsta utbildningsnivån. Ålder är också en faktor bakom olika utbildningsnivåer. Andelen högutbildade 
är störst i åldersgruppen 30–49 år. Att yngre och äldre har lägre utbildning har olika förklaringar. De 
yngsta i undersökningen är ännu inte färdiga med sin utbildningskarriär, medan de äldre inte haft samma 
möjligheter till den typen av utbildning som i analysen definieras som hög.  

Formell utbildningsnivå skiljer sig också vid en jämförelse mellan olika subjektiva familjeklasser. 
Andelen med låg formell utbildning är avsevärt större ibland boende i arbetar- och jordbrukarhem än 
bland boende i tjänstemannahem. Bland personer i högre tjänstemannahem anger två tredjedelar hög 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Låg Medel Hög

43

40

17



11 
 

utbildning jämfört med en dryg tiondel bland personer i arbetarhem. Utbildningsnivån i företagarhem 
liknar genomsnittet. 

Tabell 8 Utbildningsnivå i olika grupper, Sverige och Västra Götaland 2016 (procent) 
 Låg Medellåg Medelhög Hög Summa 

procent Antal svar 

Sverige 16 29 23 32 100 9 618 

Västra Götaland 17 31 22 30 100 3 559 

Kön       

Kvinna 14 29 23 34 100 1 839 

Man 19 33 22 26 100 1 710 

Ålder       

16–29 år 3 50 26 21 100 504 

30–49 år 5 26 24 45 100 1 027 

50–64 år 15 34 23 28 100 919 

65–85 år 35 23 19 23 100 1 108 

Subjektiv klass        

Arbetarhem 26 40 20 14 100 1 437 

Jordbrukarhem 34 36 20 10 100 97 

Tjänstemannahem 6 23 25 46 100 1 252 

Högre tjänstemannahem 2 12 20 66 100 308 

Företagarhem 15 32 29 24 100 250 

Delregion       

Göteborgsregionen 12 27 23 38 100 2 092 

 -Göteborg 10 24 25 41 100 1 115 

   -Resursstark 6 22 21 51 100 331 

   -Medelresursstark 7 23 28 42 100 266 

   -Medelresurssvag 10 21 28 41 100 321 

   -Resurssvag 23 31 23 23 100 197 

Sjuhärad 22 38 18 22 100 464 

Skaraborg 23 34 23 20 100 593 

Fyrbodal 19 35 22 24 100 598 

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: Den nationella respektive den västsvenska SOM-undersökningen 2016. 

Befolkningssammansättningen i de olika delregionerna skiljer sig, och därmed också utbildningsnivån. 
I Göteborgsregionen är andelen högutbildade betydligt större än i övriga delregioner. Skillnaderna 
mellan övriga tre delregioner är små med avseende på utbildningsnivå. En fördjupad analys av de boende 
i Göteborgs Stad visar också på tydliga utbildningsskillnader beroende på boendeområdets resursstyrka. 
Andelen högutbildade är mer än dubbelt så stor i resursstarka områden som i resurssvaga och motsatt 
förhållande råder för andelen lågutbildade.  
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Medborgarnas övergripande uppfattning om regionens arbete 
I de analyser som följer i Visionsrapporten görs fördjupade analyser av hur de boende i Västra Götaland 
bedömer regionens arbete. I den västsvenska SOM-undersökningen har de svarande dels fått bedöma 
regionstyrelsens arbete rent allmänt, dels hur de anser att regionen sköter sin uppgift när det gäller att 
bidra till fler jobb, miljö och klimat, kollektivtrafik, planering av vägar och järnvägar, kultur, hälso- och 
sjukvård samt tandvård. Analyserna av dessa bedömningar fördjupas i de enskilda kapitlen, och här ges 
en övergripande bild av utfallet i frågan i 2016 års undersökning (tabell 9).   

När det gäller regionstyrelsens arbete i allmänhet kan först noteras att det är närmare två tredjedelar som 
inte tar ställning i frågan. En tredjedel har valt svarsalternativet varken bra eller dåligt och 30 procent 
har ingen uppfattning i frågan. Övriga svar faller ut till regionstyrelsens nackdel genom att en något 
större andel anser att de sköter sin uppgift dåligt än andelen som anger att de gör det bra.  

För de mer specifika områdena ser bedömningarna väldigt olika ut. De boende i regionen är klart positiva 
till hur tandvården sköts på regionnivå, och även kultur och kollektivtrafik kommer bra ut i den här 
generella bedömningen. Också hälso- och sjukvård får sammantaget ett positivt betyg och här är andelen 
som faktiskt väljer att göra en bedömning dubbelt så stor som för regionstyrelsen i allmänhet. När det 
gäller arbetet med miljö och klimat är det ungefär lika stora andelar som ger regionen bra respektive 
dåligt betyg. För arbetsmarknads- och infrastrukturfrågor överväger andelen negativa bedömningar. En 
mer detaljerad analys av hur opinionen skiljer sig mellan svarspersonerna bakom siffrorna inom olika 
områden kommer att göras i respektive kapitel. 

Tabell 9 Uppfattning om hur Västra Götalandsregionen sköter sin uppgift inom olika områden, 
Västra Götaland 2016 (procent) 

 
Mycket 

bra 
Ganska 

bra 
Varken bra 
eller dåligt 

Ganska 
dåligt 

Mycket 
dåligt 

Ingen 
uppfattning 

Summa 
procent 

Antal 
svarande 

Balans-
mått 

Allmänt, regionstyrelsen 1 12 33 16 8 30 100 3 471 -11 

Tandvård 11 40 24 7 3 15 100 3 510 +41 

Kultur 4 28 32 8 3 25 100 3 491 +21 

Kollektivtrafik 6 35 25 16 8 10 100 3 512 +17 

Hälso- och sjukvård 6 34 25 20 10 5 100 3 530 +10 

Miljö och klimat 2 21 39 13 4 21 100 3 494 +6 

Att bidra till fler jobb 1 11 33 21 8 26 100 3 492 -17 

Planering av vägar och järnvägar 3 18 26 24 14 15 100 3 496 -17 

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 arbetet sköts bra) 
och -100 (alla tycker att arbetet sköts dåligt). 
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2016. 
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Sammanfattning 
• Befolkningsökningen i Västra Götaland håller samma takt som i Sverige som helhet. 

• Göteborgsregionen står för större delen av befolkningsökningen i Västra Götaland. Skaraborg 
och Fyrbodal har en långsammare ökningstakt och ligger kvar på liknande befolkningsantal som 
1998. Prognoser för framtiden indikerar att Göteborgsregionen även fortsatt kommer att stå för 
den största befolkningsökningen i regionen. 

• Göteborgsregionen har en högre andel befolkning i arbetsför ålder än övriga delregioner. Detta 
visar sig både i delregionernas ålders- och utbildningsfördelning. 

• Andelen i Västra Götaland som uppger att de bor på ren landsbygd är 16 procent vilket 
motsvarar SCB:s urbaniseringsstatistik. 

• 43 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. 
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Demokrati och deltagande 
I detta kapitel tar vi upp olika aspekter av demokrati i Västra Götaland. Demokrati är mer än en 
valsedel till varje röstberättigad person. För att demokratin ska fungera väl krävs även ett 
förtroende för demokratin som princip, dess institutioner och aktörer (Easton, 1975). I analyserna 
rör vi oss mellan olika nivåer. Vi börjar med den övergripande bedömningen av hur demokratin 
fungerar och rör oss sedan mot förtroende för politiker och utvärdering av hur väl de sköter sin 
uppgift. Vidare undersöker vi huruvida medborgarna i Västra Götaland upplever att de själva 
kan påverka det politiska systemet. Kapitlet avslutas med en analys av medborgarnas politiska 
deltagande mellan valåren. 

Nöjdhet med demokratin 
Att medborgarna har förtroende för och känner legitimitet gentemot det demokratiska systemet är en 
förutsättning för att demokratin ska må bra. Nästintill varje storskalig opinionsundersökning runt om i 
världen frågar därför om hur nöjda vi är med demokratin. Det engelska begreppet satisfaction with 
democracy är väl etablerat inom den samhällsvetenskapliga forskningen. Det är helt enkelt en viktig 
attityd. Nöjdhet med demokratin implikerar en utvärdering av det nuvarande systemet (Linde & Ekman, 
2003). Utvärderingar av frågan har visat att den inte mäter stödet för demokrati eller demokratins 
principer per se, utan snarare stödet för hur det demokratiska systemet fungerar i praktiken. I den 
västsvenska SOM-undersökningen ställer vi en fråga som tar hänsyn till att besluten fattas på flera 
nivåer. Frågan som används för att mäta västsvenskarnas inställning till demokratin är ”Hur nöjd är du 
på det hela taget med det sätt på vilket demokratin fungerar i” följt av alla nivåer i den svenska 
flernivådemokratin: EU, Sverige, Västra Götalandsregionen samt kommunen. 

Tabell 10 redovisar fördelningen i 2016 års västsvenska SOM-undersökning. Resultaten följer trenden 
från tidigare år där andelen nöjda är som störst för demokratin i Sverige följt av hemkommunen, Västra 
Götalandsregionen och EU. För de tre förstämnda beslutsnivåerna är en majoritet mycket eller ganska 
nöjda med hur demokratin fungerar. Likt tidigare år är bedömningen av demokratin i EU avsevärt sämre.  

Tabell 10 Nöjd med demokratin i EU, Sverige, Västra Götalandsregionen respektive hemkommunen, 
Västra Götaland 2016 (procent och antal) 

 Mycket  
nöjd 

Ganska  
nöjd 

Inte särskilt 
nöjd 

Inte alls  
nöjd 

Summa procent Antal svar 

EU 1 35 49 15 100 3 316 

Sverige 11 53 27 9 100 3 381 

Västra Götalandsregionen 6 53 32 9 100 3 302 

Hemkommunen 8 53 29 10 100 3 330 

Kommentar: Frågan lyder: På det hela taget, hur nöjd är du med det sätt på vilket demokratin fungerar i… Procentbasen utgörs av de som besvarat 
respektive delfråga. 
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2016. 

Om vi ser till utvecklingen över tid kan vi se en mycket liten förändring mellan 2015–2016 medan 
förändringen mellan 2014–2016 är något mer påtaglig. Det huvudsakliga skälet till skillnaden är att valår 
normalt leder till mer positiva betyg till demokratin på samtliga nivåer (figur 3), vilket innebär att 
nedgången som kan skönjas efter 2014 snarast är en förväntad utveckling i väntan på nästa valår 
(Holmberg & Weibull, 2015). Då nöjdhet med demokratin är en attityd som förväntas vara stabil över 
tid och mindre påverkad av enstaka händelser eller skandaler är det också som förväntat att vi över tid 
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inte ser några större förändringar i invånarnas bedömningar. Vid det första mättillfället som gjordes 
under ett mellanvalsår, 1999, uppgav 62 procent av medborgarna i Västra Götaland att de var nöjda med 
demokratin i hemkommunen, vilket kan jämföras med 61 procent år 2016. Motsvarande andel för 
nöjdheten med demokratin i Sverige var 58 respektive 64 procent (1999 respektive 2016) och för 
demokratin i Västra Götalandsregionen 50 respektive 59 procent (1999 respektive 2016). Även om 
kurvorna i figur 3 tycks indikera en nedgång i nöjdheten med demokratin sedan valåret 2014, är det 
således stabilitet som utgör den  allmänna trenden för tidsperioden som helhet (1998–2016).  

Figur 3 Mycket eller ganska nöjd med demokratin i EU, Sverige, Västra Götalandsregionen och 
hemkommunen, Västra Götaland 1998–2016 (procent) 

 
Kommentar: Frågan lyder: På det hela taget, hur nöjd är du med det sätt på vilket demokratin fungerar i...  Figuren visar andelen som svarat mycket 
nöjd eller ganska nöjd. Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive delfråga.  
Källa: De västsvenska SOM-undersökningarna 1998–2016. 

I 2016 års västsvenska SOM-undersökning ingick ytterligare en fråga som hänger samman med 
bedömningen av demokratin. Vi frågade västsvenskarna hur oroade de var inför ett antal händelser eller 
scenarier där oro för försvagad demokrati var en av de frågor som ingick. Här kan nämnas att en 
majoritet – 68 procent – uppgav att de var mycket eller ganska oroade för försvagad demokrati 
(n=3 450). Endast fyra procent ansåg att de inte alls var oroande. Sammanfattningsvis anser en majoritet 
av respondenterna i Västra Götaland att demokratin fungerar åtminstone ganska bra på samtliga nivåer 
i flernivådemokratin med undantag för EU. Västsvenskarna känner däremot en utbredd oro för en 
försvagad demokrati.  

Förtroende för politiker och beslutande organ 
I en representativ demokrati överlåter vi det politiska beslutsfattandet till folkvalda representanter. För 
att systemet ska uppfattas som legitimt behöver medborgarna lita på de folkvalda. Vi vet sedan tidigare 
att nöjdhet med demokratin är en generalisering av underliggande nivåer där förtroende för politiker hör 
hemma (Gamson, 1968). Att vi tror på att våra folkvalda tar ansvar och är kompetenta är därför en 
mycket viktig komponent i det som tillsammans utgör det politiska förtroendet. Tabell 11 visar utfallet 
i den västsvenska SOM-undersökningen när vi frågar om förtroende för hur politiker i Västra 
Götalandsregionen respektive politiker i kommunen sköter sitt arbete. Vi kan här se att invånarna gör 
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en mer positiv bedömning av kommunens politiker än regionpolitikerna. Endast 13 procent har mycket 
eller ganska stort förtroende för Västra Götalandsregionens politiker. Motsvarande siffra för 
kommunens politiker är 21 procent. Det är samtidigt en betydande andel som placerar sig i mitten på 
skalan alternativt saknar uppfattning i frågan. 19 procent av de svarande har ingen uppfattning om 
huruvida de har stort eller litet förtroende för politikerna i Västra Götalandsregionen och en tredjedel 
placerar sig i mitten på skalan. En något lägre andel, 12 respektive 31 procent, saknar uppfattning 
alternativt har varken stort eller litet förtroende för kommunens politiker. Sören Holmberg (2016) har 
tidigare poängterat att vi vill ha både kända och populära politiker. För att kunna hålla politiker till 
ansvars krävs att vi har en uppfattning vilka de är och hur de sköter sitt jobb. Vi kan därför anta att de 
låga bedömningarna av politiker hör samman med en låg politikerkännedom. Balansmåttet visar hur 
båda grupperna ges mer negativa bedömningar än positiva. Det går däremot inte att se några betydande 
förändringar i förtroende jämfört med föregående år (se Bové m fl, 2016). 

Tabell 11 Förtroende för politiker i Västra Götalandsregionen och kommunen, Västra Götaland 2016 
(procent och antal) 

 
Mycket stort 
förtroende 

Ganska stort 
förtroende 

Varken stort 
eller litet 

förtroende 
Ganska litet 
förtroende 

Mycket litet 
förtroende 

Ingen  
uppfattning 

Summa 
procent 

Balans-
mått Antal svar 

Västra Götalandsregionens 
politiker 1 12 33 21 14 19 100 -22 3 441 

Kommunens politiker 2 19 31 21 15 12 100 -15 3 445 

Kommentar: Frågan lyder: Allmänt sett, hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? . Procentbasen utgörs av 
de som besvarat respektive delfråga.  
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2016. 

I en annan fråga mäter vi hur väl västragötalänningarna anser att de beslutande organen i regionen – 
kommunstyrelserna och Regionstyrelsen – sköter sin uppgift. Frågan rör sig från ett mer allmänt 
förtroende till en direkt bedömning av den faktiska prestationen. Likt förtroendet för politiker visar 
resultaten på ett negativt balansmått vilket innebär att en majoritet av respondenterna gör en negativ 
bedöming. Det innebär att fler anser att kommunstyrelserna och Regionstyrelsen inte har skött sin arbete 
bra än andelen som som menar att de har gjort det (figur 4). Likt tidigare år finner vi även att 
bedömningen av Regionstyrelsen är mer negativ (-11) än bedömningen av de olika kommunstyrelserna 
(-1).  

Sett över tid har det skett både en uppgång och en tillbakagång i invånarnas uppfattning om hur de 
beslutande organen sköter sina uppgifter. Under 2000-talets första år kunde noteras en uppgång i 
bedömningen av såväl kommunstyrelserna och Regionstyrelsen, men sedan kommunstyrelsernas 
toppnotering 2006 har bedömningen av desamma successivt förbytts till en nedgång. Detsamma gäller 
för Regionstyrelsen, men i det här fallet påbörjades den nedåtgåendetrenden först efter 2010. 
Bedömningen av hur Regionstyrelsen sköter sitt arbete ligger 2016 på ungefär samma nivå som åren 
direkt före respektive efter millennieskiftet.   
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Figur 4 Bedömning av hur kommunstyrelsen respektive regionstyrelsen sköter sitt arbete, Västra 
Götaland 1999–2016 (balansmått) 

 
Kommentar: Frågan lyder: Allmänt sett, hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete? 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 1999–2016. 

Upplevda påverkansmöjligheter 
Utöver att medborgarna ska känna förtroende för det politiska systemet och dess aktörer bör de också 
känna att de har inflytande över den politiska processen. En viktig anledning till att attityden är viktig 
att undersöka är att den visat sig hänga samman med det politiska beteendet. När människor känner att 
de har en möjlighet att påverka politiska beslut blir kostnaden också lägre för att faktiskt delta. Att 
individer uppfattar systemet som responsivt är därför en viktig förklaringsfaktor till varför individer 
senare väljer att engagera sig (Karp & Banducci, 2008).  

För att studera i vilken utsträckning invånarna i Västra Götaland känner att de kan påverka politiska 
beslut har de svarande i den västsvenska SOM-undersökningen de senaste 15 åren fått ta ställning till 
frågan I vilken utsträckning anser du dig kunna påverka beslut i följt av fem nivåer: Den stadsdel/del 
av kommunen där du bor, Den kommun där du bor, I Västra Götalandsregionen, I Sverige samt I EU. 
Tabell 12 visar svarsfördelningen i 2016 års undersökning. Resultaten stödjer delvis antagandet att det 
som ligger närmre uppfattas som mer möjligt att påverka i det att EU åtnjuter den mest negativa 
bedömingen. Störst möjlighet att påverka finns i kommunen – där en fjärdedel anser sig ha mycket eller 
ganska goda möjligheter att påverka – tätt följt av stadsdelen (25 procent), Sverige (19 procent) och 
därefter Västra Götalandsregionen (16 procent). 
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Tabell 12 Upplevd möjlighet att påverka politiska beslut på olika nivåer, Västra Götaland 2016 
(procent och antal) 

 
Mycket goda 
möjligheter 

Ganska goda 
möjligheter 

Varken goda 
eller dåliga 
möjligheter 

Ganska 
dåliga 

möjligheter 

Mycket 
dåliga 

möjligheter 
Ingen  

uppfattning 
Summa 
procent Antal svar 

EU 1 4 15 22 44 14 100 3 467 

Sverige 2 17 25 25 21 10 100 3 466 

Västra Götalandsregionen 2 14 27 25 20 12 100 3 439 

Kommunen 3 22 30 20 15 10 100 3 460 

Stadsdelen/del av kommunen 3 19 29 18 15 16 100 3 434 

Kommentar: Frågan lyder: Vilka möjligheter anser du att du har att påverka politiska beslut i… Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive 
delfråga.  
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2016. 

Figur 5 redogör för utvecklingen över tid och återigen kan vi se mycket små förändringar relativt 
föregående års mätning. Det övergripande mönstret är en positiv utveckling sedan mätseriens startpunkt. 
Den största ökningen över tid har skett i bedömningen av påverkansmöjligheten i Sverige, Västra 
Götalandsregionen och kommunen. Vi kan inte  se någon påbörjat negativ trend utöver den sedvanliga 
minskningen som sker året efter ett valår.  

Figur 5 Möjlighet att påverka politiska beslut på olika nivåer, Västra Götaland 2000–2016 (procent) 

 
Kommentar: Frågan lyder: Vilka möjligheter anser du att du har att påverka politiska beslut i… Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive 
delfråga.  
Källa: De västsvenska SOM-undersökningarna 2000–2016. 

Politiskt deltagande mellan valen 
Att människor deltar i politiken är ytterligare en indikator på hur välmående demokratin är. För att 
demokratin ska fungera krävs åtminstone en miniminivå av politiskt engagemang och deltagande 
(Pateman, 1970). Den mekanism som framhålls är att ansvarsutkrävande från medborgarna kräver aktiva 
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medborgare som även deltar politiskt.  Men vad innebär det att delta i politiken?  Forskningen har alltmer 
kommit att fokusera på det deltagande och de politiska aktiviteter som sker mellan valåren – så kallad 
mellanvalsdemokrati. Politiskt deltagande har blivit synonymt med politisk aktivitet som inte inkluderar 
att rösta i allmänna val. Det kan röra sig om allt från att demonstrera, skriva på namninsamlingar eller 
att diskutera politiskta beslut (Dalton, 2008). I detta avsnitt tittar vi närmare på västragötalänningarnas 
engagemang och deltagande mellan valen.  

Vi inleder med två viktiga indikatorer som hör till de mest stabila indikatorerna i de västsvenska SOM-
undersökningarna över tid. Den orangea grafen (figur 6) visar intresset för politik över tid som mäts med 
frågan Hur intresserad är du i allmänhet av politik. Figur 6 visar att det inte finns någon negativ trend 
utan snarare en mycket stabil utveckling av det politiska intresset över tid. Den blå linjen visar andelen 
som diskuterat politik minst en gång i veckan. Även hör rör det sig om en mycket stabil indikator och 
andelen som diskuterar politik minst en gång i veckan har varierat från 35 till strax över 40 
procentenheter sedan mätningen startade 1993. Det går inte att finna stöd för ett minskat intresse eller 
minskad politisk diskussion över tid. Den observante kan även finna visst stöd för valårseffekter där 
linjerna toppar åtminstone 2006, 2010 och 2014.  

Figur 6 Andel som diskuterat politik minst en gång i veckan och andel som är mycket eller ganska 
intresserade av politik, Västra Götaland 1993–2016 (procent) 

 

Kommentar: Frågan lyder: Hur ofta har du under senaste 12 månaderna: Diskuterat politik? Och ”Hur intresserad är du i allmänhet av politik”. 
Procentbasen utgörs av de som besvarat frågan.  
Källa: De västsvenska SOM-undersökningarna 1993–2016. 

Som tidigare nämnts finns det flera sätt att påverka politiken utöver de allmänna valen. I den västsvenska 
SOM-undersökningen 2016 undersökte vi flera olika sätt att delta politiskt. I frågan ingick nio olika 
typer aktiviteter och frågeformuleringen löd: Det finns olika sätt att agera i samhälleliga och politiska 
frågor. Har du själv gjort något av följande saker? Figur 7 visar utfallet av andelen som gjort aktiviteten 
under det senaste året. Det är tydligt att de olika aktiviteterna kräver olika mycket av individen och 
resultaten speglar delvis den insats som krävs för att delta i aktiviteten. Den vanligaste typen av politiskt 
deltagande är att skriva under en namninsamling (22 procent) följt av skrivit eller kommenterat i sociala 
medier (18 procent) och kontaktat tjänsteman (15 procent). Drygt en tiondel uppger att de har kontaktat 
en politiker respektive deltagit i möte om kommunens verksamhet. 
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Figur 7 Politiskt deltagande senaste 12 månaderna, 2016 (procent) 

Kommentar: Frågan lyder: Det finns olika sätt att agera i samhälleliga och politiska frågor. Har du själv gjort något av 
följande saker? Figuren redovisar andelen som uppgett att de gjort någon av aktiviteterna under de senaste 12 månaderna. Procentbasen 
utgörs av dem som besvarat respektive fråga.  
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2016. 

Demokrati bygger på att alla får vara med och påverka. Därför är frågan om vilka som är med och 
påverkar politiken mellan valen viktig. Tidigare forskning pekar på att det finns ett starkt samband 
mellan deltagandeklyftor och socioekonomiska klyftor i samhället, där resursstarka individer är mer 
benägna att delta jämfört med mindre resursstarka individer (Verba, Schlozman & Brady, 1995). 
Samtidigt riskerar representatitiviteten i demokratin att bli skev om det finns vissa grupper som hörs 
mer i opinionsbildning och som utgör en stor del av de politiskt aktiva (Norris, 2002). Tabell 13 visar 
andelen som under de senaste 12 månaderna har deltagit i minst någon av nio omfrågade politiska 
aktiviteterna samt andelen som aldirg har deltagit i någon aktiviteterna under samma period. 41 procent 
av respondenterna uppger att de har deltagit i minst någon aktivitet under de senaste 12 månaderna. 
Yngre deltar generellt i högre utsträckning än äldre. Det bör dock nämnas att utfallet här påverkas av 
vilka typer av aktiviteter som ingår i frågan. Yngre skriver exempelvis i högre grad på sociala medier 
jämfört med äldre (figur 7). Givet resultatet går det knappast att tala om en oengagerad ungdom som 
tappat tron på politiken, tvärtom är de yngsta regioninvånarna (16–29 år) den samhällsgrupp som är 
mest aktiv.  

Samtidigt kan också konstateras att utbildning är en viktig förklaringsfaktor när det gäller politiskt 
deltagande, ett resultat som framkommit även i tidigare undersökningar. En femtedel av de med låg 
utbildning har gjort minst någon av aktiviteterna under de senaste 12 månaderna medan motsvarande 
andel bland högutbildade är över hälften (tabell 13). Som förväntat deltar också individer med ett stort 
politiskt intresse i högre usträckning politiskt jämfört med individer med litet politiskt intresse. Vi kan 
även se att människor som är medlemmar i någon förening är mer politiskt aktiva än de som inte är 
medlemmar i någon förening, oavsett vilken typ av förening det handlar om. Göteborgsregionen sticker 
ut något som den region där människor är som mest aktiva, men i övrigt finns inga större inomregionala 
skillnader.  
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Tabell 13  Politiskt deltagande de senaste 12 månaderna i olika samhällsgrupper, Västra Götaland 2016 
(procent och antal) 

 Har agerat politiskt under 
de senaste 12 månaderna 

Har inte agerat politiskt 
under de senaste 12 

månaderna  
Antal svar 

Samtliga 41 59 3 540 

Ålder    

16–29 år 52 48 510 

30–49 år 47 53 1 027 

50–64 år 42 58 912 

65–85 år 31 69 1 090 

Utbildning    

Låg 21 79 570 

Medellåg 39 61 1 073 

Medelhög 47 53 782 

Hög 51 49 1 074 

Delregion    

Göteborgsregionen 44 56 2 086 

Sjuhärad 40 60 454 

Skaraborg 37 63 594 

Fyrbodal 39 61 593 

Politiskt intresse    

Mycket intresserad 63 63 588 

Ganska intresserad 44 44 1 058 

Inte särskilt intresserad 29 29 1 244 

Inte alls intresserad 15 15 373 

Föreningsmedlemskap    

Medlem 52 48 2 079 

Ej medlem 67 33 1 461 

Kommentar: Frågan lyder: Det finns olika sätt att agera i samhälleliga och politiska frågor. Har du själv gjort något av följande saker?. 
Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive delfråga. 
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2016. 

Medborgardialog i Västra Götaland 
En typ av deltagande mellan valen som kommit att lyftas fram under senare år är medborgardialoger. 
Allt fler kommuner arbetar med att bjuda in till deltagande med syfte att utveckla demokratin 
(Tahvilzadeh, 2015). I Västra Götalandsregionen har hälso- och sjukvårdsnämnderna genomfört flertalet 
medborgardialoger. I den västsvenska SOM-undersökningen 2016 frågade vi regioninvånarna om deras 
erfarenhet av Västra Götalandsregionens medborgardialog.  
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Figur 8  Inställning till och erfarenhet av Västra Götalandsregionens medborgardialog, 2016 
(procent) 

  
Kommentar: Frågan lyder: Västra Götalandsregionen arrangerar så kallade medborgardialoger för att få invånarnas synpunkter på hur hälso- och 
sjukvården kan förbättras. Har du själv deltagit i någon sådan medborgardialog?. Procentbasen utgörs av de som besvarat frågan.  
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2016. 

Figur 8 visar att andelen som har deltagit i Västra Götalandsregionens medborgardialoger procentuellt 
sett är mycket liten, endast två procent. Räknat i individer motsvarar det dock ungefär ca 25 000. 
Omkring en femtedel av invånarna uppger att de har kännedom om de medborgardialoger som 
arrangeras av Västra Götalandsregionen för att få synpunkter på hur hälso- och sjukvården kan 
förbättras. En överväldigande majoritet – 77 procent – uppger dock att de inte känner till dessa 
medborgardialoger. 

Sammanfattning 
• En majoritet av invånarna i Västra Götaland är mycket eller ganska nöjda med hur demokratin 

fungerar i Sverige, Västra Götalandsregionen och kommunen. Nöjdheten med hur demokratin 
fungerar har minskat något jämfört med valåret 2014, om än inte i samma omfattning som 
nöjdheten med demokratin på nationell nivå. 

• Endast 13 procent har mycket eller ganska stort förtroende för Västra Götalandsregionens 
politiker och motsvarande siffra för kommunpolitikerna är 21 procent. Det är samtidigt en stor 
andel som inte har någon uppfattning i förtroendefrågan. 

• Fler anser att kommunstyrelserna och regionstyrelsen inte har skött sin arbete bra än andelen 
som menar att de har gjort det. Bedömningen av dessa styrelser har varit stabilt låg de senaste 
fem åren. 

• Flest – en fjärdedel – anser sig ha mycket eller ganska god möjlighet att påverka politiska beslut 
i kommunen, följt av stadsdelen, Sverige och därefter Västra Götalandsregionen. Det 
övergripande mönstret är en positiv utveckling sedan mätserien påbörjades. Känslan av att 
kunna påverka tycks inte minska i befolkningen bortsett från den sedvanliga minskningen som 
sker året efter ett valår. 
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• Intresset för politik är stort och också stabilt över åren. Över en tredjedel diskuterar politik minst 
en gång i veckan, ett resultat som har hållit i sig sedan mätningarna startade för tjugo år sedan. 

• Den vanligaste typen av politiskt deltagande är att skriva under en namninsamling följt av att 
skriva eller kommentera i sociala medier och kontakta någon tjänsteman. Drygt en tiondel 
uppger att de har kontaktat en politiker och deltagit i möte om kommunens verksamhet. Fem 
procent demonstrerade under det gångna året.  

• 40 procent av västragötalänningarna har gjort någon typ av politisk aktivitet under de senaste 
12 månaderna. Det finns dock stora deltagandeklyftor. Yngre människor, politiskt intresserade, 
högutbildade, föreningsaktiva och boende i Göteborg har i större utsträckning deltagit politiskt 
under det senaste året. 

• Endast en mycket liten andel känner till eller har deltagit i Västra Götalandsregionens 
medborgardialog under det senaste året. Kännedomen om medborgardialogen har inte nått ut 
till medborgarna – 77 procent känner inte till initiativet.  
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Viktiga frågor och samhällsproblem 
Vilka lokala frågor och samhällsproblem tycker Västra Götalands invånare är de viktigaste idag? 
Det är den huvudfråga som kommer att belyses här. Kapitlet inleds med en översikt över hur 
andelen som nämner olika frågor och problem har utvecklats över tid när det gäller de regionala 
och de kommunala frågorna. Därefter analyseras hur några av de viktigaste frågorna på 
respektive nivå skiljer sig åt mellan olika befolkningsgrupper och mellan olika delar av regionen. 
Analyserna görs utifrån tre frågor på respektive nivå. För den regionala nivån fokukserar kapitlet 
på sjukvård, invandring/integration och infrastruktur. För den kommunala nivån fokuseras 
skola/utbildning, invandring/integration och bostäder. 

Vi vet ganska mycket från den offentliga debatten om vilka politiska frågor svenska folket i allmänhet 
tycker är de viktigaste i Sverige som helhet. Sådana frågor brukar regelbundet redovisas av en rad olika 
aktörer, såväl av privata opinionsinstitut som i akademiska undersökningar. I de nationella 
undersökningarna kommer vanligen frågor som sjukvård, skola, och invandring i topp på medborgarnas 
politiska dagordning (se t ex Novus, maj 2017). Även den nationella SOM-undersökningen från 2016 
visade tydligt att dessa tre frågor dominerar svenska folkets agenda (Andersson m fl, 2017).  

Vad gäller de lokala och regionala frågorna finns det ofta betydligt sämre information om vilka frågor 
och problem som medborgarna bedömer som viktigast. Det publiceras överlag få lokala 
opinionsundersökningar i Sverige och den som söker efter information om det politiska opinionsläget i 
sin egen kommun eller region hittar oftast ytterst lite material. Den västsvenska SOM-undersökningen 
utgör dock ett undantag då den innehåller en fråga om vilka frågor eller problem människor tycker är 
viktigast i den kommun där de bor, samt i Västra Götaland som helhet. Tidigare rapporter har visat att 
det i stora drag är samma frågor och problem som invånarna tycker är viktiga lokalt såväl som nationellt 
(Bergström & Ohlsson, 2017). Dessutom tenderar de frågor som människor bedömer som viktiga 
regionalt att följa samma trend som de nationella frågorna. Exempelvis ökade omnämnandet av områden 
som invandring och integration kraftigt i betydelse bland de regionala frågorna 2015 på samma sätt som 
de ökade i betydelse på den nationella nivån (Bergström & Harring, 2016: 13). Det finns alltså tecken 
på att de frågor och problem som medborgarna uppfattar som viktigast i sin region eller kommun inte 
fundamentalt skiljer sig från de frågor som uppfattas som viktigast nationellt.  

De stora undantagen är att på den regionala agendan kvalar infrastrukturfrågor in på tredje plats före 
skola- och utbildning, och på den kommunala agendan ligger bostadspolitik och infrastruktur betydligt 
högre än de gör nationellt. År 2016 hamnar bostadsfrågor och infrastruktur på femte respektive sjätte 
plats på den kommunala nivån (Bergström & Ohlsson, 2017: 17). Den lokala politiska dagordningen 
skiljer sig dock något åt mellan olika befolkningsgrupper i Västra Götaland samt mellan olika delar av 
regionen.  

Hur har medborgarnas dagordning förändrats över tid? 
Hur har då regioninvånarnas dagordning på den regionala politiska nivån förändrats de senaste 19 åren? 
Svaret på den frågan finns i figur 9. Överlag framträder förhållandevis stabila bedömningar när med-
borgarna själva ombeds säga vilka problem och frågor som de anser vara viktigast. Precis som tidigare 
år intar sjukvårdsfrågorna en dominerande roll på den regionala dagordningen och ligger i topp även 
2016. Här ligger således medborgarnas dagordning i linje med Västra Götalandsregionens politiska 
uppdrag, där sjukvårdsfrågorna utgör den största delen. Efter sjukvården följer tre frågeområden som 
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bedöms som viktiga av relativt många medborgare: invandring/integration, infrastruktur och 
skola/utbildning. Sjukvården nämns av nästan fyra av tio tillfrågade, medan de nästföljande tre frågorna 
nämns av närmare två av tio.  

Även om frågornas vikt bland medborgarna överlag är stabila så finns några förändringar värda att 
uppmärksamma. En sådan är att invandring och integration de senaste åren har betydligt större vikt för 
medborgarna än längre tillbaks i tiden. Denna fråga har ökat gradvis en längre tid, men gjorde ett stort 
hopp uppåt 2015 i samband med den stora ökningen i antalet asylsökande i Sverige. En annan förändring 
är att infrastrukturfrågorna har sjunkit undan något jämfört med åren före och efter trängselskattens 
införande i Göteborg i januari 2013.  

Figur 9 Medborgarnas viktigaste regionala frågor, Västra Götaland 1998-2016 (procent) 

 

Kommentar : Frågan lyder Vilken eller vilka frågor eller problem tycker du är viktigast idag i Västra Götaland? Ange högst tre 
frågor/samhällsproblem. Varje respondent kan avge upp till tre viktiga frågor och dessa räknas i så fall var för sig i andelarna av viktiga frågor ovan. 
2011 förändrades beräkningsmetoden till att baseras på enskilda svar istället för på personnivå. Samma år ändrades också frågans formulering något: 
under åren 1998–2010 avsåg frågan Västra Götalandsregionen.  
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 1998-2016. 

När vi går över till att undersöka vilka frågor medborgarna bedömer som viktigast i den kommun där de 
bor ser bilden något annorlunda ut, även om det i stora drag är samma frågor som dominerar 
dagordningen. Figur 10 visar att skola/utbildning utgör den kommunala fråga som är viktig för flest 
medborgare. Sjukvården bedöms också som en viktig fråga och hamnar på andra plats. Trots att 
sjukvården inte tillhör kommunens ansvarsområde, utgör den alltså en central fråga även på 
medbirgarnas lokala dagordning. Att så är fallet är dock inte särskilt anmärkningsvärt. Frågan som ställs 
i den västsvenska SOM-undersökningen handlar om frågor eller problem som invånarna anser är 
viktigast i den kommun där de bor, oavsett på vilken politisk nivå huvudansvaret för verksamheten 
ligger.  
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Figur 10 Medborgarnas viktigaste kommunala frågor, Västra Götaland 1998-2016 (procent) 

 

Kommentar : Frågan lyder Vilken eller vilka frågor eller problem tycker du är viktigast idag i den kommun där du bor? Ange högst tre 
frågor/samhällsproblem. Varje respondent kan avge upp till tre viktiga frågor och dessa räknas i så fall var för sig i andelarna av viktiga frågor ovan.  
Källa: De västsvenska SOM-undersökningarna 1998-2016.  

Alldeles under sjukvården syns invandrings- och integrationsfrågorna på tredje plats bland de viktigaste 
problemen i kommunen följt av bostadsfrågorna på fjärde plats och infrastrukturen på femte plats. En 
av de skillnader som framträder är alltså att infrastruktur ligger högre på den regionala agendan och 
bostadsfrågan högre på den kommunala agendan bland medborgarna. Även på kommunala nivån är 
skillnaderna över tid är få men en av de förändringar som sticker ut är att invandring/integration de 
senaste åren har blivit betydligt viktigare än tidigare. Härnäst följer ett avsnitt om vilka skillnader som 
kan ses mellan olika befolkningsgrupper vad gäller vilka frågor och problem som omnämns som 
viktigast år 2016.  

För vem är frågorna viktiga? 
I det följande analyseras för vem de olika frågorna är viktiga. Tabell 14 jämför procentandelen som har 
angett tre frågor/problem som de viktigaste i olika grupper. Analysen utgår från tre socio-ekonomiska 
indelningar och två geografiska indelningar. Vi börjar analyserna med de regionala frågorna där 
strålkastarljuset riktas mot de tre viktigaste frågorna: sjukvård, invandring/integration och infrastuktur.  

Till att börja med visar tabell 14 att de tre frågorna har samma rangordning i olika delar av Västra 
Götaland. Sjukvården är den viktigaste frågan i både Göteborgsregionen, Sjuhärad, Skaraborg, och 
Fyrbodal. Det finns några mindre skillnader mellan boende i de olika delregionerna. Sjukvården 
engagerar mest i det mer glesbefolkade Fyrbodal än i Göteborgsregionen, medan det förhåller sig 
tvärtom med infrastrukturfrågorna. Till hur stor del denna senare skillnad beror på exempelvis 
trängselskatten i Göteborg och byggandet av Västlänken framgår inte, men det är rimligt att tro att det 
kan spela viss roll i sammanhanget. Skillnaderna mellan Göteborgsregionen och övriga delar av Västra 
Götaland är också statistiskt signifikanta, men inte skillnaderna mellan Fyrbodal, Skaraborg och 
Sjuhärad.  
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Tabell 14 Viktiga regionala frågor i olika befolkningsgrupper och i olika delar av Västra Götaland 
2016 (procent) 

 
Sjukvård 

Invandring/ 
integration Infrastruktur Antal svarande 

Samtliga 38 19 18 3 824 

Kön     

  Kvinnor 41 17 15 1 976 

  Man 34 21 21 1 838 

Ålder     

  16-29 år 20 26 10 548 

  30-49 år 34 26 18 1 109 

  50-64 år 45 17 21 976 

  65-85 år 44 10 18 1 190 

Utbildning     

  Låg 30 9 10 613 

  Medellåg 34 21 14 1 141 

  Medelhög 39 21 19 835 

  Hög 46 22 25 1 165 

Delregion     

  Fyrbodal 43 17 15 611 

  Skaraborg 41 17 15 604 

  Sjuhärad 41 17 16 471 

  Göteborgsregionen  35 20 20 1 935 

Göteborgs Stad 32 22 21 1 136 

  Resursstarka områden 37 24 27 335 

  Medelresursstarka områden 33 25 19 269 

  Medelresurssvaga områden 32 22 23 325 

  Resurssvaga områden 23 16 12 207 
     

Kommentar : Frågan lyder Vilken eller vilka frågor eller problem tycker du är viktigast idag i den kommun där du bor? Ange högst tre 
frågor/samhällsproblem. Varje respondent kan avge upp till tre viktiga frågor och dessa räknas i så fall var för sig i andelarna av viktiga frågor ovan. 
Siffrorna anger hur stor andel av alla tillfrågade som har angett ett visst problem som ett av de viktigaste.  Procentbasen utgörs av samtliga svarande. 
Resursindelningen bygger på ett index av medelinkomst och andel familjer som erhåller ekonomiskt stöd på primärområdesnivå. Varje resursgrupp 
består av ungefär lika många invånare.       

Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2016.  

Inom Göteborgs Stad har vi möjlighet att använda en specifik indelning i så kallade resursstarka och 
resurssvaga områden inom staden baserat på inkomster och andel med försörjningsstöd i olika 
primärområden. Det mönster som framträder när vi använder denna indelning visar att de svarande som 
bor i resursstarka områden generellt sett nämner fler samhällsproblem som viktiga oavsett vilken fråga 
det gäller. Tydligast i tabell 14 är detta för sjukvården där höga 37 procent av de i resursstarka områden 
nämner frågan mot 23 procent i resurssvaga områden. Även för infrastrukturen är detta mönster mycket 
tydligt med 27 procent bland resursstarka och låga 12 procent bland resurssvaga.  

Det syns också vissa könsskillnader med något högre andel kvinnor som anger sjukvård som viktig än 
män, samtidigt som männen istället är mer benägna att  nämna infrastruktur och invandring/integration 
som viktiga frågor (tabell 14). Skillnaderna mellan åldersgrupper är också stora. Här skiljer sig mönstret 
åt kraftigt mellan olika samhällsfrågor. De äldre bryr sig mer om sjukvård (44 procent) än de yngsta (20 
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procent) samtidigt som de yngre oftare anger invandring/integration (26 procent) än de äldre (10 
procent). Vad gäller utbildningsgrupper så ser vi ungefär samma mönster som för resurssvaga och 
resursstarka områden inom Göteborgs Stad. De högutbildade är generellt mer benägna att svara utförligt 
på frågan och ange vilka samhällsproblem de tycker är viktiga.  

För analyser av gruppskillnader vad gäller viktiga frågor på den kommunala nivån ingår skola 
invandring/integration samt bostäder (tabell 15). Det senare området är en fråga som debatteras ofta och 
får mycket utrymme i nyhetsmedia och ingår därför i analysen, även om den ännu inte har lyckats hamna 
i topp tre på medborgarnas dagordning.  

Vad gäller de viktigaste frågorna och problemen på kommunal nivå så är betydligt färre män (28 
procent) än kvinnor (37 procent) bekymrade över skola och utbildning, men frågan ligger ändå högst på 
dagordningen i båda grupperna. Männen i Västra Götaland är istället något mer benägna att ange 
invandring/integration som ett av de viktigaste probemen (23 respektive 20 procent). Båda dessa 
skillnader är statistiskt signifikanta. Jämförs istället åldersgrupperna så ser vi att det är människor mellan 
30 och 49 års ålder som är mest bekymrade över skolan. Dessa skillnader är tämligen stora, upp till som 
mest 15 procentenheter. En rimlig tolkning är att de mellan 30 och 49 års ålder i större utsträckning är 
personligt berörda i och med att fler i den åldersgruppen har barn i skolålder.  

För frågan om invandring och integration syns istället ett tydligt  mönster där de yngre grupperna (under 
50) är mer bekymrade än de äldre ålderskategorierna. I bostadsfrågan är det rimligt att tro att det i första 
hand ska vara en fråga som berör yngre människor, men så ser det inte ut i den västsvenska SOM-
undersökningen. Här är det istället en större andel av pensionärerna som nämner bostäder som ett av de 
viktigaste problemen än andelen av de mellan 16-29 år. En tolkning är att bostadsproblemen för yngre 
framförallt är ett storstadsfenomen. Detta bekräftas också av att det är signifikant fler i 
Göteborgsregionen (21 procent) som nämner bostäder än i övriga Västra Götaland. Precis som för de 
regionala frågorna ser vi ett tydligt mönster mellan utbildningsgrupperna där högutbildade i klart större 
utsträckning nämner alla frågor oftare än lågutbildade.  

När olika geografiska områden jämförs, framträder i stort sett samma rangordning av frågorna där skolan 
nämns av fler än invandring/integration, som i sin tur nämns av fler än bostäder. Detta gäller i alla fyra 
delregionerna. Men när vi tittar specifikt på Göteborgs Stad så ändras bilden och invandring/integration 
är istället den fråga/problem som nämns av allra flest. Denna skillnad är statistiskt säkerställd på en 95-
procentig konfidensnivå. Även inom Göteborgs Stad framträder ett intressant mönster där skola 
respektive invandring/integration i de flesta områden av kommunen omnämns av ungefär lika stor andel 
av invånarna. När analysen baseras på indelningen i områden efter resursstyrka är skillnaden mellan 
andelen som nämner skolan och andelen som nämner invandring/integration endast statistiskt säkerställd 
i kommunens resurssvaga områden. Och i stadens resurssvaga områden är det alltså invandring och 
integration som står högst på invånarnas dagordning, inte skola/utbildning. När det gäller geografiska 
skillnader märks också att Sjuhärads invånare placerar skolfrågan signifikant högre än boende i andra 
delar av Västra Götaland och bostadsfrågan lägre.  
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Tabell 15 Viktiga kommunala frågor i olika befolkningsgrupper och i olika delar av Västra Götaland 
2016 (procent) 

 
Skola 

Invandring/ 
integration Bostäder Antal svarande 

Samtliga 33 21 18 3 824 

Kön     

  Kvinnor 37 20 18 1 976 

  Man 28 23 19 1 838 

Ålder     

  16-29 år 26 26 16 548 

  30-49 år 41 27 16 1 109 

  50-64 år 32 20 19 976 

  65-85 år 28 15 21 1 190 

Utbildning     

  Låg 20 10 15 613 

  Medellåg 28 23 16 1 141 

  Medelhög 32 22 20 835 

  Hög 45 26 22 1 165 

Delregion     

  Fyrbodal 30 18 17 611 

  Skaraborg 34 17 17 604 

  Sjuhärad 42 17 10 471 

  Göteborgsregionen  30 24 21 1 935 

Göteborgs Stad 26 30 20 1 136 

  Resursstarka områden 32 34 17 335 

  Medelresursstarka områden 27 32 22 269 

  Medelresurssvaga områden 27 28 22 325 

  Resurssvaga områden 15 23 17 207 
     

Kommentar : Frågan lyder Vilken eller vilka frågor eller problem tycker du är viktigast idag i den kommun där du bor? Ange högst tre 
frågor/samhällsproblem. Varje respondent kan avge upp till tre viktiga frågor och dessa räknas i så fall var för sig i andelarna av viktiga frågor ovan.  
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2016.  
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Sammanfattning 
• I stort tycker medborgarna att samma frågor är viktiga på regional och kommunal nivå som på 

nationell nivå. Sjukvård, skola och invandring ligger högt på medborgarnas agenda både på 
nationell och på lokal nivå.  
 

• I Västra Götaland är det dock tydligt att exempelvis infrastruktur och bostäder ses som viktiga 
frågor av fler på lokal nivå än de gör på nationell nivå. 
  

• Överlag är olika frågor och problems placering på medborgarnas dagordning relativt stabil. 
Några undantag är invandring och integration som har ökat i vikt kraftigt de senaste åren och 
bostadsfrågan som har ökat gradvis under en längre period på den kommunala nivån. 
  

• Sjukvård och skola är generellt sett viktigare för kvinnor än för män, medan 
invandring/integration och infrastruktur är viktigare för män än för kvinnor.  
 

• Sjukvård är viktigare för de äldre än för de yngre, medan invandring/integration är viktigare för 
de  yngre än för de äldre.  
 

• När det gäller geografiska skillnader så är infrastrukturfrågor viktigare för invånarna i 
Göteborgsregionen än i övriga Västra Götaland, medan sjukvårdsfrågor är viktigare i Skaraborg, 
Sjuhärad och Fyrbodal än i Göteborgsregionen.  
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Arbetsmarknad och arbetsliv 
Arbetsmarknaden i Västra Götaland har under de senaste åren präglats av en stark uppgång. 
Prognoser från Arbetsförmedlingen (2017) pekar mot en fortsatt stabil tillväxt i regionen, inte 
minst för den västsvenska industrin med tillhörande tjänstesektor. Sysselsättningen bland 
regionens invånare är god och arbetslösheten ligger på en historiskt låg nivå. En av 
utgångspunkterna i Västra Götalandsregionens visionsarbete är välfungerande och hållbara 
arbetsmarknader med hög sysselsättning (Västra Götalandsregionen, 2005). Men hur bra tycker 
invånarna att regionen sköter sin uppgift att bidra till ökad sysselsättning? Och hur bedömer de 
sin egen arbetssituation och risken för att stå utan arbete inom det närmaste året? Det är kring 
dessa frågor som det här kapitlet kretsar.    

Bedömning av Västra Götalandsregionens arbete för ökad sysselsättning  
När invånarna i Västra Götaland tillfrågas om vilka regionala samhällsfrågor eller samhällsproblem som 
upplevs vara de viktigaste 2016, svarar 7 procent arbetsmarknaden. Frågan kommer på sjätte plats efter 
områden som sjukvård, integration, infrastruktur, skola och utbildning respektive lag och ordning 
(Bergström & Ohlsson, 2017). För tio år sedan låg frågan på en andra plats och för fem år sedan på 
fjärdeplats, vilket innebär att arbetsmarknad som viktig samhällsfråga successivt har tappat positioner 
på befolkningens dagordning. Förändringen kan sägas utgöra en spegling av situationen på 
arbetsmarknaden, där konjunkturens upp- och nedgångar bidrar till frågans aktualitet. I tider präglade 
av en gynnsam arbetsmarknaden upplevs sysselsättning och andra arbetsmarknadsrelaterade frågor inte 
vara lika viktiga som i tider präglade lågkonjunktur. Men även om den västsvenska arbetsmarknaden 
som helhet för närvarande präglas av förhållandevis goda förhållanden, innebär det inte att läget är 
gynnsamt för alla samhällsgrupper. Det råder en tydlig obalans mellan individer som är födda i Sverige 
och individer som är födda i något annat land. Andelen arbetslösa är betydligt högre i den senare gruppen 
och förutsättningarna för att etablera sig på arbetsmarknaden tycks snarast ha blivit sämre under de 
senaste åren (Arbetsförmedlingen, 2017).    

Även om tillväxten i Västra Götaland har varit god under de senaste åren är det fler regioninvånare som 
anser att Västra Götalandsregionen gör ett dåligt jobb än antalet som menar att regionen gör ett bra jobb 
när det handlar om att bidra till fler arbetstillfällen (tabell 16). Tre av tio gör en kritisk bedömning medan 
en av tio gör en positiv bedömning. Samtidigt svarar drygt hälften av respondenterna att uppgiften 
varken sköts bra eller dåligt alternativt att de saknar uppfattning i frågan.  

Sett till olika samhällsgrupper är det framför allt personer i övre medelåldern som gör den mest kritiska 
bedömningen av regionens arbete. Räknat i balansmått når gruppen av 50–64-åringar ett värde om -26, 
vilket ska jämföras med ett balansmått på -17 för samtliga respondenter (tabell 16). Även boende i 
Göteborgsregionen, Skaraborg och Fyrbodal tillhör de mer kritiska grupperna, liksom personer med 
medellåg utbildning och män. Allra mest kritiska är män i 50–64-årsåldern (-30). Till de något mindre 
kritiska grupperna hör yngre individer i 16–29-årsåldern (-10), boende i Sjuhärad (-10) samt 
lågutbildade (-12). Minst kritiska är gruppen av lågutbildade i Sjuhärad, där balansmåttet hamnar strax 
under nollpunkten (-2).   

Men även om invånarna är förhållandevis kritiska till hur regionen sköter sin uppgift att bidra till ökad 
sysselsättning, har det skett en tydlig förändring i bedömningarna jämfört med de två föregående åren. 
Under åren 2014 och 2015 låg det samlade balansmåttet på -33 respektive -30, vilket ska jämföras med 
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-17 i 2016 år västsvenska SOM-undersökning (figur 11). Även om bedömningen fortfarande håller sig 
på den negativa delen av skalan, är det tydligt att kritiken har lindrats mellan 2015 och 2016. En tänkbar 
förklaring till förändringen är det relativt gynnsamma läget på den västsvenska arbetsmarknaden, vilken 
har präglats av en stabil tillväxt i samtliga av regionens olika delar (Arbetsförmedlingen, 2017). 

Tabell 16 Uppfattning om hur Västra Götalandsregionen sköter uppgiften att bidra till fler jobb, 
Västra Götaland 2016 (procent, antal och balansmått) 

 Mycket bra Ganska bra 
Varken 

eller 
Ganska 
dåligt 

Mycket 
dåligt 

Ingen 
uppfattning 

Antal 
svar 

Balans-
mått 

Samtliga  1 11 33 21 8 26 3 675 -17 

Kön         
Kvinna 1 11 31 20 8 29 1 885 -16 
Man 1 10 34 22 9 23 1 780 -20 

Ålder         
18–29 år 3 13 31 17 9 26 552 -10 
30–49 år 1 11 33 20 8 28 1 085 -16 
50–64 år 1 8 34 25 10 23 956 -26 
65–85 år 1 11 32 21 7 28 1 111 -16 

Utbildning         
Låg 2 15 33 19 10 22 569 -12 
Medellåg  1 10 33 23 9 24 1 109 -21 
Medelhög 1 9 35 22 7 26 821 -19 
Hög 1 10 31 20 8 31 1 139 -17 

Område         

Fyrbodal 2 10 32 24 9 24 582 -21 
Skaraborg 1 9 36 23 8 24 586 -21 
Sjuhärad 1 15 32 20 6 26 448 -10 
Göteborgsregionen 1 10 32 21 8 28 2 053 -23 

Kommentar: Frågan lyder: Allmänt sett, hur tycker du att Västra Götalandsregionen sköter sin uppgift när det gäller: att bidra till fler 
jobb? Lågutbildad – ej fullgjord eller fullgjord grundskola/obligatorisk skola, medellågutbildad – studier/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 som svarar bra minus andelen som svarar dåligt. 
Måttet varierar mellan +100 (samtliga svarar bra) och -100 samtliga svarar dåligt).  
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2016.  

Figur 11 Uppfattning om hur Västra Götalandsregionen sköter uppgiften att bidra till fler jobb, 
Västra Götaland 2014–2016 (balansmått) 

 
 
Kommentar: Frågan lyder: Allmänt sett, hur tycker du att Västra Götalandsregionen sköter sin uppgift när det gäller: att bidra till fler 
jobb? Balansmåttet visar andelen som svarar bra minus andelen som svarar dåligt. Måttet varierar mellan +100 (samtliga svarar bra) och -100 
(samtliga svarar dåligt).  
Källa: De västsvenska SOM-undersökningarna 2014–2016.  
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När det gäller sysselsättningsgraden bland respondenterna i den västsvenska SOM-undersökningen 
2016 är läget fortsatt oförändrat jämfört med tidigare. År 2016 uppger 55 procent att de förvärvsarbetar 
(figur 12). Sammansättningen av respondenternas arbetssituation har varit stabil över tid, sånär som på 
den ökande andelen pensionärer. Förskjutningen förklaras främst av en minskande svarsfrekvens bland 
yngre, men i viss mån också av en åldrande befolkning. Bland de respondenter som uppger att de 
förvärvsarbetar eller studerar svarar 61 procent att de gör detta i den kommun där de bor. 

Figur 12  Svarspersonernas arbetsmarknadssituation, Västra Götaland 1998–2016 (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 1998–2016. 

 
Bedömning av den egna arbetssituationen 
Respondenterna i den västsvenska SOM-undersökningen 2016 har fått 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. Resultatet visar att en majoritet av de yrkesverksamma 
respondenterna, 79 procent, uppger att de känner sig mycket eller ganska nöjda med sitt nuvarande 
arbete medan 8 procent är ganska eller mycket missnöjda (tabell 17).  

Det finns vissa gruppskillnader i graden av nöjdhet med arbetet. Mest nöjda är de personer som arbetar 
som egenföretagare, där 90 procent uppger sig vara mycket eller ganska nöjda med sitt arbete. Bland 
dem som inte är fullt lika nöjda finns individer med tidsbegränsade anställningar och låginkomsttagare. 
Tryggheten i arbetssituationen tycks alltså vara en viktig faktor när det kommer till att bedöma hur nöjd 
man är med sitt jobb. Det finns däremot inga betydande skillnader i nöjdheten mellan dem som jobbar 
inom offentlig sektor och de som är privatanställda. Sett till ålder är yngre individer något mindre nöjda 
med arbetet jämfört med äldre. Faktorer som utbildning, inkomst och boenderegion spelar däremot 
mindre roll för hur nöjda respondenterna är med sina arbeten.  
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Tabell 17  Nöjdhet med arbetet i olika grupper, Västra Götaland 2016 (procent och antal) 

Kommentar: Frågan lyder: Allmänt sett, hur nöjd är du med ditt nuvarande arbete? Svarsalternativen framgår av tabellen. Frågan om 
sjukskrivning avser om individen har varit sjukskriven vid något tillfälle under det senaste året. Redogörelsen för total andel nöjda är en 
sammanslagning av andelen som är mycket nöjda och andelen som är ganska nöjda med sitt nuvarande arbete. Siffrorna inom parentes 
baserar sig på svarsgrupper med mindre än 100 personer och bör tolkas med försiktighet. Basen utgörs av de respondenter som har besvarat 
respektive delfråga.  
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2016.  

 Mycket 
nöjd 

Ganska 
nöjd 

Varken 
eller 

Ganska 
missnöjd 

Mycket 
missnöjd Antal svar Total andel 

nöjda 

Samtliga  31 48 13 6 2 2 130 79 

Kön        
Kvinna 32 47 12 7 2 1 130 79 

Man 30 49 14 5 2 1 121 79 

Ålder        
16-29 år 28 46 16 7 3 298 74 

30-49 år 29 48 13 8 2 927 77 

50-64 år 29 51 13 5 1 768 80 

65-85 år 56 31 10 2 1 143 87 

Utbildning        
Låg 34 46 15 2 3 192 80 

Medellåg  29 49 14 6 2 694 78 

Medelhög 32 43 16 7 2 502 75 

Hög 32 49 11 7 1 858 81 

Anställningsform        
Tidsbegränsad 22 48 17 8 5 175 70 

Tillsvidareanställning 30 49 13 7 1 1 829 79 

Egen företagare 52 38 8 1 1 213 90 

Anställningssektor        

Offentlig sektor 30 48 13 7 2  838 78 

Privatanställd 29 49 14 7 1 1 064 78 

Ideell org./stiftelse (28) (44) (25) (3) (0) 60 (72) 

Egen företagare 52 39 7 2 1 212 91 

Hushållsinkomst        
Max 300 tkr 27 43 18 9 3 273 70 

301–700 tkr 29 50 13 6 2 949 79 

701 tkr eller mer 34 48 11 6 1 941 82 

Klarar sig på hushållets 
inkomst  

       

Mycket/ganska dåligt (18) (42) (13) (16) (11) 79 (60) 

Varken eller 22 42 27 7 2 257 64 

Mycket/ganska Bra 33 49 11 6 1 1 904 82 

Område        
Fyrbodal 31 50 13 4 1 338 81 

Skaraborg 34 45 14 5 2 340 79 

Sjuhärad 29 50 13 6 2 280 79 

Göteborgsregionen 31 48 13 7 2 1 296 79 
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Graden av nöjdhet med arbetet hänger samman med en rad olika faktorer, såsom hur väl arbetet upplevs 
överensstämma med individens egen kompetens och vilken frihet personen har att själva kunna 
bestämma över sin arbetstid. Resultaten från den västsvenska SOM-undersökningen 2016 visar att 
nästan alla yrkesverksamma respondenter upplever att de har den kompetens som krävs för att kunna 
utföra arbetet (figur 13). För många är jobbet dessutom en viktig del av den personliga identiteten. En 
relativt stor andel – 44 procent – anser sig ha stor frihet i arbetet, åtminstone när det kommer till frågan 
om var jobbet ska utföras. Men samtidigt upplever fyra av tio yrkesverksamma att det är svårt att hitta 
ett passande jobb på hemorten. Var tredje person skulle vilja byta till ett mer passande arbete och en lika 
stor andel tycker sig vara överkvalificerad för sina nuvarande arbetsuppgifter.  

Figur 13 Bedömning av den egna arbetssituationen, Västra Götaland 2016 (procent) 

Kommentar: Frågan lyder: I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden om din nuvarande arbetssituation? Svarsalternativen 
är: ’Instämmer helt’, ’Instämmer delvis’, ’Instämmer knappast’, ’Instämmer inte alls’. Basen utgörs av de respondenter som har besvarat 
respektive delfråga. Minsta antal svarande är 2 050. 
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2016.  

Upplevelsen av att vara kompetent nog för att klara av sitt arbete återkommer i alla samhällsgrupper. 
För övriga bedömningar hänger utfallet i stor utsträckning samman med ålder, anställningsform och 
hushållsinkomst, det vill säga samma faktorer som är mest avgörande för hur nöjda människor är med 
sitt jobb. Egenföretagare betonar särskilt starkt arbetets betydelse för den egna identiteten (91 procent), 
vilket också gäller för högutbildade och personer med hög hushållsinkomst (83 respektive 82 procent). 
Kopplingen mellan arbetet och den egna identiteten är däremot inte riktigt lika stark bland de som har 
tidsbegränsade anställningar och bland unga (57 respektive 64 procent) (tabell 18). Det förekommer 
även gruppskillnader i hur stor frihet individen upplever sig ha ifråga om var arbetet ska utföras. Högst 
andel instämmande hittas bland egenföretagare där nivåskillnaden gentemot övriga grupper är mycket 
påtaglig: 82 procent jämfört med genomsnittsbedömningen på 44 procent. De som i lägst utsträckning 
instämmer i att de ofta kan bestämma själva var jobbet ska utföras, är individer med tidsbegränsade 
anställningar (30 procent), unga (32 procent) samt offentliganställda (32 procent).   
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Tabell 18 Olika gruppers bedömning av sin arbetssituation, Västra Götaland 2016 (procent och antal) 
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Antal svar 

Samtliga 97 78 44 39 37 34 2 050 

Kön        
Kvinna 96 78 37 36 35 31 1 080 
Man 97 77 53 42 38 38 1 086 

Ålder        
18-29 år 94 64 32 42 54 39 295 
30-49 år 97 80 48 40 40 36 910 
50-64 år 98 79 43 40 31 33 749 
65-85 år 88 84 64 16 8 22 112 

Utbildning        
Låg 93 73 46 45 28 28 158 
Medellåg  97 75 39 44 39 36 674 
Medelhög 95 73 42 44 41 40 493 
Hög 97 83 49 31 34 31 841 

Anställningsform        
Tidsbegränsad 88 57 30 52 49 44 168 
Tillsvidareanställning 97 78 42 39 38 34 1 808 
Egen företagare 95 91 83 28 21 29 196 

Anställningssektor        
Offentlig sektor 96 78 32 33 36 32 806 
Privatanställd 98 75 47 45 40 37 1 062 
Ideell org./stiftelse (86) (72) (56) (53) (42) (29) 55 
Egen företagare 96 91 82 27 19 27 198 

Hushållsinkomst        

Max 300 tkr 91 76 35 51 44 44 237 
301–700 tkr 97 76 40 40 39 35 894 
701 tkr eller mer 98 82 52 35 33 30 864 

Klarar sig på hushållets 
inkomst  

       

Mycket/ganska dåligt (86) (66) (35) (66) (56) (58) 74 
Varken eller 96 71 39 50 48 46 243 
Mycket/ganska Bra 97 79 47 36 34 32 1 865 

Område        
Fyrbodal 96 79 37 49 39 35 328 
Skaraborg 96 78 37 45 32 26 331 
Sjuhärad 97 77 42 43 34 33 272 
Göteborgsregionen 96 77 49 34 38 36 1 139 

Nöjd med arbetet        
Mkt/ganska nöjd 98 83 48 33 25 29 1 605 
Varken eller 94 62 29 60 74 52 264 
Mkt/ganska missnöjd 93 46 30 65 91 57 164 

Kommentar: Frågan lyder: I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden om din nuvarande arbetssituation? Svarsalternativen 
är: ’Instämmer helt’, ’Instämmer delvis’, ’Instämmer knappast’, ’Instämmer inte alls’. Tabellen redogör för andelen som svarat instämmer 
helt/delvis. Basen utgörs av de respondenter som har besvarat respektive delfråga. Siffrorna inom parentes baserar sig på svarsgrupper med 
mindre än 100 personer och bör tolkas med försiktighet. 
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2016.  
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En relativt stor andel upplever att det är svårt att hitta ett lämpligt jobb på orten där de bor. Störst är 
andelen bland dem som har tidsbegränsade anställningar respektive låga inkomster samt bland de 
respondenter som bor i Fyrbodal (tabell 18). Högutbildade, offentliganställda och invånare i 
Göteborgsregionen upplever i sin tur i lägst utsträckning att det är svårt att hitta jobb på hemorten. I det 
senare fallet speglar resultatet hur läget ser ut på arbetsmarknaden, där en stor del av regionens 
jobbtillfällen är koncentrerade till Göteborgsregionen (Arbetsförmedlingen, 2017).  

Önskan om att byta arbete är som störst bland unga, bland dem med tidsbegränsade anställningar och 
bland dem som upplever att de precis klara sig på hushållets inkomster. Omkring hälften av 
respondenterna i respektive grupp vill byta till ett mer passande arbete. Äldre individer som fortfarande 
yrkesarbetar tillhör den grupp som i lägst utsträckning skulle vilja byta arbete, vilket inte är särskilt 
anmärkningsvärt då de inom kort kommer att lämna arbetsmarknaden. Näst efter gruppen av äldre är 
det egenföretagare som i lägst utsträckning efterfrågar ett nytt arbete (19 procent).  Ungefär en tredjedel 
av respondenterna upplever sig också vara överkvalificerade i förhållande till arbetsuppgifterna som de 
utför. De som i högst utsträckning instämmer är låginkomsttagare och personer som saknar en trygg 
anställningsform.      

Den faktor som i högst utsträckning samvarierar med identitetsfrågan, svårigheten att hitta ett arbete, 
önskan om att byta jobb och upplevelsen av att vara överkvalificerad för arbetsuppgifterna, är hur nöjd 
individen är med sitt nuvarande arbete (tabell 18). De missnöjda identifierar sig i lägre utsträckning än 
andra med sitt arbete. De upplever också i högre utsträckning att det är svårt att hitta ett arbete där de 
bor. Andelen är 65 procent bland de missnöjda vilket ska jämföras med 33 procent av de nöjda. Bland 
de missnöjda är det 91 procent som vill byta jobb jämfört med 25 procent bland de nöjda. Dessutom är 
andelen som tycker sig vara överkvalificerad för sina nuvarande arbetsuppgifter ungefär dubbelt så stor 
bland missnöjda som bland nöjda.    

Ingen större oro för arbetslöshet 
I de prognoser som gjorts av hur de regionala arbetsmarknaderna förväntas utvecklas under det närmaste 
året har Västra Götaland fallit väl ut när det gäller efterfrågan på arbetskraft (Arbetsförmedlingen, 2017). 
Det återspeglas också i svaren från respondenterna i den västsvenska SOM-undersökningen 2016. 
Endast 4 procent uppskattar risken att drabbas av arbetslöshet under den kommande 12-
månadersperioden som mycket stor medan ytterligare 6 procent skattar den som ganska stor (tabell 19). 
Regioninvånarna tycks alltså vara trygga med att den egna arbetsmarknadsstatusen inte kommer att 
förändras till det sämre inom det närmaste året.  

Bedömningen skiljer sig mellan olika grupper. Unga, lågutbildade, låginkomsttagare och individer med 
en tidsbegränsad anställning ser något mindre positivt på den egna möjligheten till arbete (tabell 19). 
Bland lågutbildade och låginkomsttagare bedömer 11 procent att risken är mycket stor för att drabbas 
av arbetslöshet. Om också de som bedömer risken som ganska stor att bli arbetslös inkluderas, ökar 
andelen till 17 procent bland lågutbildade och 26 procent bland låginkomsttagare. Bland unga är 
siffrorna 7 respektive 14 procent, det vill säga totalt 21 procent som bedömer att risken är åtminstone 
ganska stor för att i närtid bli arbetslös.  

Allra minst positiv syn på framtiden har personer som upplever sig ha svårt att klara sig på hushållets 
nuvarande inkomst samt de som har en tidsbegränsad anställning (tabell 19). I den första gruppen är det 
22 procent som tror att risken för arbetslöshet är mycket stor och ytterligare 16 procent som bedömer 
den som ganska stor. Bland dem med tidsbegränsad anställning är siffrorna desamma, fast i omvänd 
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ordning: 16 procent bedömer risken för arbetslöshet som mycket stor, medan 22 procent bedömer den 
som ganska stor. Det innebär att nästan fyra av tio individer i dessa båda grupper tror att de kommer att 
stå utan arbete inom det närmast året.   

Tabell 19  Upplevd risk att drabbas av arbetslöshet de närmaste 12 månaderna, Västra Götaland 2016 
(procent och antal) 

 
 Mycket 

stor Ganska stor Ganska 
liten 

Mycket 
liten 

Ingen 
uppfattning Antal svar 

Samtliga  4 6 19 63 8 2 016 

Kön       

Kvinna 4 6 17 66 8 1 087 

Man 4 6 20 62 8 1 036 

Ålder       

18-29 år 7 14 23 47 9 392 

30-49 år 4 5 18 67 6 943 

50-64 år 3 4 17 67 9 725 

65-85 år (0) (3) (10) (67) (20) 69 

Utbildning       

Låg 10 6 17 45 21 146 

Medellåg  6 7 20 58 9 690 

Medelhög 3 7 22 59 9 488 

Hög 2 4 15 76 4 795 

Anställningsform       

Tidsbegränsad 16 22 32 22 8 219 

Tillsvidareanställning 2 3 15 73 7 1 640 

Egen företagare 4 3 28 55 10 156 

Anställningssektor       

Offentlig sektor 3 5 10 74 7 742 

Privatanställd 3 6 22 62 7 1 027 

Ideell org./stiftelse (8) (11) (23) (50) (8) 52 

Egen företagare 4 5 26 55 10 156 

Hushållsinkomst       

Max 300 tkr 11 15 23 36 15 278 

301–700 tkr 3 7 19 62 9 851 

701 tkr eller mer 1 3 15 76 5 800 

Klarar sig på hushållets inkomst        

Mycket/ganska dåligt 22 16 18 20 15 109 

Varken eller 7 12 25 41 14 251 

Mycket/ganska Bra 3 4 17 69 6 1 753 

Område       

Fyrbodal 3 9 21 57 10 302 

Skaraborg 4 6 15 67 8 328 

Sjuhärad 4 7 19 61 9 253 

Göteborgsregionen 5 5 19 64 7 1 133 

Kommentar: Frågan lyder: Hur bedömer du risken att du under de närmaste 12 månaderna kommer att bli arbetslös? Svarsalternativen 
framgår av tabellen. Svarsalternativen framgår av tabellen. Siffrorna inom parentes baserar sig på svarsgrupper med mindre än 100 personer 
och bör tolkas med försiktighet. Basen utgörs av de respondenter som har besvarat respektive delfråga.  
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2016.  
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Sammanfattning 
• Den västsvenska arbetsmarknaden är god med stor efterfrågan på arbetskraft och låg 

arbetslöshet, åtminstone bland svenskfödda. 55 procent av de svarande i den västsvenska SOM-
undersökningen förvärvsarbetar, 32 procent är pensionärer, 7 procent studerar och 2 procent är 
arbetslösa. 61 procent förvärvsarbetar eller studerar i hemkommunen.    

• Västra Götalandsregionen får lågt betyg när det gäller arbetet med att bidra till fler jobb 
(balansmått -17), men bedömningen är något mindre kritisk jämfört med föregående år.   

• 79 procent av invånarna i Västra Götaland är mycket eller ganska nöjda med sina jobb. 
Låginkomsttagare och tidsbegränsat anställda är minst nöjda.   

• 39 procent upplever att det är mycket eller ganska svårt att hitta ett passande arbete i 
hemkommunen. Andelen är som högst bland tidsbegränsat anställda, låginkomsttagare och 
personer som är missnöjda med sitt nuvarande arbete.  

• De flesta bedömer risken som liten för att bli arbetslös inom de närmaste 12 månaderna. 
Tidsbegränsat anställda och individer som har svårt att klara sig på hushållets inkomster 
bedömer i högst utsträckning risken för arbetslöshet som stor (38 procent i vardera gruppen). 
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Hälsa och sjukvård 
Det här kapitlet fokuserar på hur människor i Västra Götaland ser på hälsa och sjukvård ur ett 
individuellt såväl som samhälleligt perspektiv. Inledningsvis görs en genomgång av hur 
regioninvånarna bedömer sin egen hälsa och hur nöjda de är med livet, liksom hur befolkningens 
övergripande hälsovanor ser ut. Därefter redovisas hur de boende i regionen upplever den 
offentliga servicen i form av sjukhus, vårdcentraler och tandvård och vilka delar av denna 
verksamhet som upplevs fungerar bra respektive mindre bra. Avslutningsvis görs också 
jämförelser av skillnader i bedömningen mellan de som själva haft kontakt med vården och de 
som inte haft det. 

Hälsa, livstillfredställelse och livsstil 
Hälsan i Västra Götaland är ett av regionens fem fokusområden. I Vision Västra Götaland – Det goda 
livet beskrivs hur regionens folkhälsoarbete ska pågå på en bred front för att minska såväl arbetsrelaterad 
ohälsa som hälsoklyftor som är relaterade till kön eller etnicitet (Västra Götalandsregionen, 2005). 
Tidigare studier har visat att det personliga välbefinnandet är starkt kopplat till god hälsa (Nordenfeldt, 
2004; Brülde & Nilsson, 2010). God hälsa är i sin tur beroende av faktorer som fysisk miljö, stabila 
sociala och ekonomiska förhållanden liksom av motion och andra fritidsvanor. 

Måtten som används för att mäta god hälsa och livskvalitet varierar stort mellan olika undersökningar 
(Garratt m fl, 2002). I SOM-undersökningarna används bland annat en bredare självskattningsskala där 
respondenterna ombeds att skatta den egna hälsan från 0 till 10 och en allmän fråga om hur nöjda 
individerna är med sina liv. Fördelningen av bedömningen av den egna hälsan framgår av figur 14, 
vilken visar att svarsmönstret i 2016 års västsvenska SOM-undersökning är ungefär densamma som i 
2004 års undersökning då frågan först introducerades i sin nuvarande form. Andelen som väljer skalans 
högsta värde (10) är visserligen något lägre 2016 men i gengäld är andelen som väljer det tredje högsta 
skalvärdet (8) något högre jämfört med 2004. Det genomsnittliga värdet för regioninvånarnas 
självskattade hälsa ligger dock på samma nivå oavsett vilket år som avses: 7,4. Den självupplevda hälsan 
bland boende i Västra Götaland är således relativt god och dessutom mycket stabil över tid (figur 14).    

Den genomsnittliga nivån på den självskattade hälsan visar på relativt små skillnader mellan de flesta 
samhällsgrupper. Kvinnor upplever sig ha något sämre hälsa än män men skillnaden är mycket liten. 
Något tydligare skillnad i upplevd hälsa syns mellan grupper med olika utbildningsnivå. Lågutbildade 
upplever ett något sämre hälsotillstånd än högutbildade, vilket är ett välbekant mönster som återkommer 
i många olika mätningar (Socialstyrelsen, 2017). Samtidigt är många av dem som räknas som 
lågutbildade i SOM-undersökningen äldre individer, och en faktor som ökad ålder påverkar 
bedömningen av den egna hälsan negativt. Äldre skattar den egna hälsan lägre än vad yngre gör (se 
tabell 20). Störst är skillnaden dock mellan människor som uppger sig vara mycket nöjda med sina liv 
och människors som inte är särskilt nöjda alternativt inte alls nöjda med sina liv. Bland dem som uppger 
en hög livstillfredsställelse är medelvärdet för hälsoskattningen 8,3 medan motsvarande värde bland 
dem som inte är nöjda med livet är 4,6. Hälsa och livstillfredsställelse är som synes mycket starkt 
sammankopplade.    
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Figur 14 Bedömning av personlig hälsa 2004 och 2016 (fördelning av svar mellan 0 och 10) 

 
Kommentar: Frågan lyder: Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Svarsskalan går från 0=Mycket dåligt till 10=Mycket gott. Procentbasen 
utgörs av samtliga som har besvarat frågan. Antal svarande 2004 är 3 373. Antal svarande 2016 är 3 739. 
Källa: De västsvenska SOM-undersökningarna 2004 och 2016. 

När det gäller den generella livstillfredsställelsen har andelen som känner sig mycket nöjda med livet 
ökat från 27 till 38 procent under perioden 1998 till 2016 (figur 15). Samtidigt har andelen som är ganska 
nöjda med livet sjunkit från 60 till 53 procent och andelen som inte är nöjda minskat från 11 till 7 
procent. Det innebär att befolkningen i Västra Götaland generellt är något mer tillfreds med livet 2016 
jämfört med slutet av 1990-talet. Totalt uppger 91 procent att de är åtminstone ganska nöjda med det liv 
de lever, vilket kan jämföras med 87 procent vid mätperiodens början.   

Figur 15 Allmän tillfredsställelse med livet 1998–2016 (procent) 

 
Kommentar: Frågan lyder: Hur nöjd är du på det hela taget med det liv du lever? Kolumnen ’inte nöjd’ avser svarsalternativen ‘inte särskilt 
nöjd’ och ‘inte alls nöjd’. Kolumnen ‘ingen åsikt’ avser de individer som inte har besvarat frågan. Procentbasen utgörs av samtliga svarande. 
2016 uppgick antal svarande till 3 627. 
Källa: De västsvenska SOM-undersökningarna 1998–2016. 
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Den allmänna livstillfredsställelsen bland boende i Västra Götaland ligger på samma nivå som för 
invånarna i landet som helhet (Ekengren Oscarsson & Bergström, 2017). Samtidigt förekommer det 
vissa inomregionala skillnader som framför allt är kopplade till Göteborgsregionen, där boende i 
resurssvaga respektive medelresurssvaga områden i Göteborgs Stad utmärker sig genom en högre andel 
som inte är nöjda med livet: 12 respektive 15 procent. För övriga delar av regionen varierar andelen 
mellan 5 och 7 procent. Ungdomar och unga vuxna (16-29 åringar) är också något mindre nöjda med 
livet jämfört med medelålders och äldre regioninvånare. Sett till ålder återfinns dock lägst relativ 
livstillfredsställelse bland 30–49-åringar som bor i ett hushåll med låg inkomst (74 procent nöjda) medan 
höginkomsttagare i 50–65-årsåldern upplever högst tillfredsställelse med livet (97 procent nöjda). 

Orsakerna bakom människors upplevelse av en bättre eller sämre hälsa liksom graden av tillfredställelse 
med livet återfinns många gånger i hur vi lever våra liv. Motion och ett aktivt liv kan exempelvis bidra 
till förbättrad hälsa och många studier visar att god hälsa ofta går hand i hand med motionsvanor och en 
aktiv livsstil (Tessier m fl, 2007), ett samband som även framträtt i SOM-undersökningarna (Hägglund 
& Bové, 2013). Regelbunden fysisk aktivitet minskar inte minst risken för sjukdomar som hjärtinfarkt, 
stroke och diabetes och har också betydelse för det psykiska välbefinnandet. Motionsvanor är med andra 
ord viktiga för såväl individen som för välfärdssamhället och samhällsekonomin.   

Bland boende i Västra Götaland är det 86 procent som minst någon gång varje vecka motionerar eller 
på annat sätt är fysiskt aktiva. De fysiska aktiviteter som har omfrågats 2016 är träning, motion, vistelse 
ute i naturen, friluftsliv respektive cykling. I tabell 20 framgår att kvinnor är något mer aktiva än män 
när det gäller träning och friluftsliv. Medelålders och äldre individer är oftare ute i naturen jämfört med 
yngre. Det framträder tydliga utbildningsrelaterade skillnader i människors motions- och fritidsvanor 
där andelen som tränar, motionerar eller cyklar ökar med ökad utbildningsnivå. Bland lågutbildade är 
det exempelvis 57 procent som tränar eller motionerar varje vecka jämfört med 76 procent bland 
högutbildade. Utbildningsnivå spelar däremot ingen roll för hur ofta individerna är ute i naturen eller 
idkar friluftsliv.  

Klasstillhörighet uppvisar liknande mönster som utbildningsnivå. I arbetarhem samt jordbrukarhem 
tränas det betydligt mindre än i högre tjänstemannahem. Det finns också vissa regionala skillnader i hur 
stor andel av befolkningen som cyklar minst någon gång i veckan. Bland skaraborgarna är andelen 45 
procent vilket kan jämföras med 25 procent bland invånarna i sjuhäradsområdet. För övriga motions- 
och fritidsaktiviteter är skillnaderna däremot mycket små.   

De faktorer som framför allt spelar roll för motionsvanorna är dock individernas hälsotillstånd och 
livstillfredsställelse. 75 procent av personerna med god hälsa uppger att de tränar minst en gång i veckan 
medan motsvarande andel för dem som säger sig ha dålig hälsa är 49 procent. Skillnaderna är också 
relativt stora mellan de båda grupperna när det gäller aktiviteter ute i naturen och friluftsliv. Motsvarande 
mönster framträder mellan de individer som präglas av hög grad av livstillfredsställelse och de som inte 
är nöjda med sitt liv. 
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Tabell 20 Hälsovanor, andel som utför aktiviteterna minst en gång i veckan, Västra Götaland 2016 
(procent, antal och medeltal) 

 Tränat/ 
motionerat 

Varit ute i naturen/ 
friluftsliv 

Cyklat Minst någon form 
av aktivitet 

Antal  
svar 

Medelvärde 
egenskattad hälsa 

Samtliga 68 67 32 86 3 662 7,4 

Kön       

Kvinna 71 71 31 87 1 883 7,5 

Man 66 62 33 84 1 769 7,6 

Ålder       

16-29 år 72 57 32 87 522 7,6 

30-49 år 68 59 34 83 1 079 7,7 

50-64 år 66 72 33 85 947 7,5 

65-85 år 69 74 29 87 1 114 7,4 

Utbildning       

Låg 57 66 27 81 556 7,2 

Medellåg 66 66 28 85 1 101 7,4 

Medelhög 70 67 35 87 819 7,6 

Hög 76 68 36 88 1 147 7,8 

Subjektiv klass       

Arbetarhem 63 64 31 82 1 440 7,3 

Jordbrukarhem 59 75 29 82 96 7,1 

Tjänstemannahem 72 67 34 88 1 298 7,7 

Högre tjänstemannahem 81 72 32 91 340 8,1 

Företagarhem 71 71 32 88 263 7,8 

Delregion       

Göteborgsregionen 69 64 31 84 1 854 7,6 

Sjuhärad 68 72 25 87 453 7,4 

Skaraborg 68 70 45 90 583 7,5 

Fyrbodal 65 66 30 83 578 7,5 

Hälsotillstånd       

Dålig hälsa 49 53 20 71 324 - 

Medelgod hälsa 62 64 27 82 1 220 - 

God hälsa 75 71 37 90 2 075 - 

Livstillfredsställelse       

Mycket nöjd 73 71 35 89 1 434 8,3 

Ganska nöjd 68 65 30 85 1 933 7,1 

Inte särskilt/inte alls nöjd 50 54 27 73 256 4,6 

Kommentar: Frågan lyder: Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna…? följt av alternativen ovan. Tabellen visar andel som utfört 
aktiviteterna minst en gång i veckan under de senaste 12 månaderna. Lågutbildad – ej fullgjord/fullgjord grundskola/obligatorisk skola, 
medellågutbildad – studier/examen vid gymnasium/folkhögskola., medelhögutbildad – eftergymnasialutb. (ej högskola/universitet) eller studier vid 
högskola/universitet, högutbildad – examen (inkl forskarutb.) 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.  
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2016. 

Allt färre nöjda med sjukvården 
Sjukvården i Västra Götaland rör och berör i stort sett alla regionens medborgare, antingen det handlar 
om att vara vårdtagare, skattebetalare, offentliganställd eller att vara röstberättigad med möjlighet att 
påverka genom aktivt deltagande i landstingsvalet (jmf Vedung & Dahlberg, 2013). En väl fungerande 
sjukvård är en viktig del i skapa trygghet för människor, inte bara i samband med att faktiskt behov av 
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sjukvård uppstår utan också i form av en mer allmän förvissning om att det finns professionell och 
kvalitativ service att tillgå. När invånarna i Västra Götaland tillfrågas om vilka samhällsfrågor som 
upplevs vara viktigast på regional nivå är det inte oväntat sjukvården som toppar listan (Bergström & 
Ohlsson, 2017). Det är ett resultat som gäller 2016 såväl som när frågan ställdes första gången i 1998 
års västsvenska SOM-undersökning. Närmare fyra av tio regioninvånare – 38 procent – anser att 
sjukvården är den mest centrala samhällsfrågan 2016 (se figur 9).  

Och det är inte särskilt konstigt att prioriteringen ser ut som den gör. Sjukvården är Västra 
Götalandsregionens största ansvarsområde och ungefär 90 procent av den regionala budgeten går till 
olika former av hälso- och sjukvård. Människors utvärdering av denna verksamhet är därför central, inte 
minst ur ett kvalitetsperspektiv. Frågan är hur regionens invånare egentligen tycker att den hälso- och 
sjukvård som bedrivs i regionen och dess kommuner fungerar?  

På frågan om hur Västra Götalandsregionen sköter sina uppgifter när det gäller hälso- och sjukvård, 
svarar fyra av tio regioninvånare att uppgiften sköts åtminstone ganska bra (tabell 21). Samtidigt menar 
tre av tio att regionen sköter sitt arbete ganska eller till och med mycket dåligt. Längst till höger i tabellen 
redovisas ett balansmått som visar balansen mellan andelen nöjda och andelen missnöjda. Ett positivt 
värde innebär en övervikt av andelen nöjda. Balansmåttet för bedömningen av hur regionen sköter hälso- 
och sjukvården är +10, vilket alltså innebär att den är en något större andel av befolkningen som tycker 
att hälso- och sjukvården sköts bra än andelen som tycker att regionen sköter sin uppgift dåligt. Den 
mest positiva bedömningen står unga i åldrarna 16–29 för, medan medelålders i åldrarna 50–64 tillhör 
de mest kritiska. Även äldre i åldrarna 65–85 gör en förhållandevis positiv bedömning av regionens 
arbete. Men det är inte bara ålder som spelar roll för människors bedömning – uppfattningarna också 
beroende på vilken regiondel invånarna bor i. Mest positiva är de boende i Sjuhärad respektive 
Skaraborg, medan göteborgarna inte är fullt så nöjda med hur regionen sköter sitt arbete med hälso- och 
sjukvården. Minst nöjda är de boende i Fyrbodal, där balansmåttet hamnar på minus, om än bara strax 
under balanspunkten.    

Tabell 21 Uppfattning om hur Västra Götalandsregionen sköter hälso- och sjukvården 2016 (procent, 
antal och balansmått) 

 
Mycket 

bra Ganska bra 
Varken 

eller 
Ganska 
dåligt 

Mycket 
dåligt 

Ingen 
uppfattning 

Antal 
svar 

Balans-
mått 

Samtliga 6 34 24 20 10 6 3 714 +10 

Ålder         

16-29 år 9 39 16 15 10 11 526 +23 

30-49 år 4 34 25 21 9 6 1 088 +8 

50-64 år 4 30 27 23 11 6 952 +0 

65-85 år 6 37 23 19 9 6 1 147 +15 
Delregion         
Göteborgsregionen 6 33 25 21 9 6 1 887 +9 
Sjuhärad 6 40 22 19 7 6 453 +20 
Skaraborg 6 38 27 15 8 6 591 +21 
Fyrbodal 5 31 23 23 15 3 593 -2 

Kommentar: Frågan lyder: Allmänt sett, hur tycker du att Västra Götalandsregionen sköter sin uppgift när det gäller? följt av det aktuella 
ansvarsområdet. Balansmåttet visar andelen som svarar bra minus andelen som svarar dåligt inom de olika serviceområden som undersökts. Måttet 
varierar mellan +100 (samtliga svarar bra) och -100 (samtliga svarar dåligt). Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive delfråga.  
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2016.  



48 
 

Om bedömningen av hur regionen sköter sitt ansvarsområde är något ljummen, om än positiv, är 
respondenterna i 2016 års västsvenska SOM-undersökning desto mer nöjda med den vårdverksamhet 
som bedrivs i den egna kommunen. Bedömningen av såväl sjukhusvård och som offentliga och privata 
vårdcentralen är generellt positiv och balansmåtten hamnar klart på skalans plussida (tabell 22).   

Personer som själva har behövt uppsöka sjukhusvård under det senaste året gör en mer positiv 
bedömning av sjukhusvården i sin kommun än befolkningen som helhet. Mest nöjda med sjukhusvården 
är de som har varit i kontakt med annan sjukhusvård än den akuta (balansmått +51). Samtidigt är de som 
någon gång under det senaste året har besökt en offentlig vårdcentral något mer nöjda med 
vårdcentralerna i sin kommun än brukare av privat vårdcentral (balansmått +40 mot +31). Brukarna gör 
således överlag en mer positiv bedömning av service än de som inte har haft kontakt med vården under 
de senaste 12 månaderna och de har av naturliga skäl också lättare att ta ställning till frågan. Skillnaderna 
mellan gruppen brukare och gruppen icke-brukare är större när det gäller sjukhusvården än vård på 
vårdcentralen.  

En jämförelse med de bedömningar som uppmätts i den nationella SOM-undersökningen 2016 visar att 
invånarna i Västra Götaland genomgående är mer nöjda med sina sjukhus och vårdcentraler än 
befolkningen generellt. Det gäller både bland brukare och i befolkningen generellt.    

Tabell 22 Bedömning av service: sjukhusvård och vårdcentral, bland samtliga respektive brukare, 
Västra Götaland och Sverige 2016 (procent, antal 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. Måttet varierar mellan +100 (alla är nöjda) och -100 (alla är missnöjda). 
Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive delfråga. 
Källa: Den västsvenska respektive den nationella SOM-undersökningen 2016.  

Figur 16 visar hur bedömningen av vårdcentraler och sjukhus har varierat i de västsvenska SOM-
undersökningarna sedan 1998. I början av 2000-talet låg bedömningarna på sin dittills lägsta nivå under 
perioden för att sedan stiga fram till 2010. Därefter har den allmänna bedömningen av sjukhus och 
vårdcentralen återigen präglats av en nedåtgående trend. År 2010 infördes lagen om valfrihetssystem 
(LOV) och etableringsfrihet för vårdcentraler i Västra Götaland och andra svenska regioner och 
landsting. En utvärdering från Riksrevisionen slog fyra år senare fast att LOV medfört ökad 
kontaktbarhet och etablering av fler vårdcentraler än tidigare, men också att det fria vårdvalet främst 

 Mycket 
nöjd 

Ganska 
nöjd 

Varken 
eller 

Ganska 
missnöjd 

Mycket 
missnöjd 

Ingen 
upp-

fattning 
Antal 

svar 
Balans-

mått 
Balansmått 

Sverige 2016 

Sjukhusvård          

Samtliga  14 35 19 8 4 20 3 626 +37 +34 

Brukare av akutsjukvård 22 39 14 10 6 9 693 +44 +43 

Brukare av annan 
sjukhusvård 18 48 16 10 5 13 1 119 +51 +47 

Vårdcentral          

Samtliga 15 39 18 12 7 8 3 685 +35 +27 

Brukare av offentlig 
vårdcentral 18 43 16 12 8 3 1 718 +40 +35 

Brukare av privat 
vårdcentral 16 37 18 12 10 7 733 +31 +27 
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gynnat dem med mindre vårdbehov och högre socioekonomisk status (Riksrevisionen, 2014). Vård har 
kommit att bli en starkt politiserad fråga och det är rimligt att tro att detta också spelar roll för människors 
omdömen om vårdrelaterad service på kommunal och regional nivå. 

Figur 16 Bedömning av service: sjukhusvård och vårdcentral, Västra Götaland 1998-2016 
(balansmått) 

 
Kommentar: Frågan lyder: Vad anser du om servicen i den kommun där du bor på följande områden? Svarsalternativen är ’Mycket bra’, ’Ganska 
bra’, ’Varken bra eller dåligt’, ’Ganska dåligt’, ’Mycket dåligt’ samt ’Ingen uppfattning’. Balansmåttet visar andelen nöjda minus andelen missnöjda 
inom de olika serviceområden som undersökts. Måttet varierar mellan +100 (alla är nöjda) och -100 (alla är missnöjda). Procentbasen utgörs av de 
som besvarat respektive delfråga. 
Källa: De västsvenska SOM-undersökningarna 1998–2016. 

Den allmänna bedömningen av sjukvården i regionens kommuner varierar dock inte bara mellan brukare 
och icke-brukare, som visats i tabell 22 – den skiljer sig också mellan olika samhällsgrupper. I tidigare 
undersökningar har kvinnor generellt visat sig stå för en mer positiv bedömning än män (jmf Bové & 
Hägglund, 2013), men sedan några år tillbaka är förhållandet det motsatta. Skillnaderna mellan könen 
är dock förhållandevis små (tabell 23). Minst nöjda med den sjukhusvård som finns tillgänglig i 
hemkommunen är 16–29-åringar (+23) och personer som skattar sin egen hälsa som dålig (+23). På 
motsatt sida hittas 65–85-åringar, vilka gör den mest positiva bedömning av sjukhusvården av samtliga 
grupper (+50). Mönstret är liknande för vård på vårdcentralen. Även här är det den äldsta åldersgruppen 
som tycker att vården fungerar bäst (+49) medan personer med sämre hälsa är mindre nöjda (+18). 

När de olika delregionerna jämförs är det främst sjukhusvården som ger upphov till skilda 
bedömningsnivåer medan skillnaden i bedömningen av servicen på vårdcentraler är små. De delregioner 
som utmärker sig när det gäller sjukhusvården är Fyrbodal respektive Skaraborg. Mest nöjda är 
invånarna i Skaraborg (+41) medan Fyrbodalsborna är minst nöjda med sjukhusvården i hemkommunen 
(+24).  
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Tabell 23 Bedömning av sjukhusvård och vård på vårdcentral, Västra Götaland 2016 (balansmått 
och antal) 

 Sjukhusvård Vårdcentral Antal svar 

Samtliga +37 +35 3 061 

Kön      

Kvinna +36 +33 1 599 

Man +39 +37 1 453 

Ålder      

16-29 år +23 +26 441 

30-49 år +36 +30 887 

50-64 år +32 +31 796 

65-85 år +50 +49 936 

Utbildning      

Låg +48 +44 435 

Medellåg +33 +32 903 

Medelhög +38 +35 703 

Hög +36 +35 999 

Subjektiv klass    

Arbetarhem +37 +35 1 158 

Jordbrukarhem +34 +22 74 

Tjänstemannahem +41 +36 1 117 

Högre tjänstemannahem +35 +38 307 

Företagarhem +36 +32 228 

Delregion      

Göteborgsregionen +38 +36 1 532 

Sjuhärad +37 +29 381 

Skaraborg +41 +30 513 

Fyrbodal +24 +36 465 

Självskattad hälsa      

Dålig hälsa +25 +18 223 

Medelgod hälsa +38 +29 975 

God hälsa +38 +40 1 829 

Kommentar: Frågan lyder: Vad anser du om servicen i den kommun där du bor på följande områden? Svarsalternativen är ’Mycket bra’, ’Ganska 
bra’, ’Varken bra eller dåligt’, ’Ganska dåligt’, ’Mycket dåligt’ samt ’Ingen uppfattning’. Balansmåttet visar andelen nöjda minus andelen missnöjda 
inom de olika serviceområden som undersökts. Måttet varierar mellan +100 (alla är nöjda) och -100 (alla är missnöjda). Procentbasen utgörs av de 
som besvarat respektive delfråga. Definition av självskattad hälsa 0-4= dålig hälsa, 5-7=medelgod hälsa, 8-10=god hälsa.   
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2016. 

Hittills har analysen av invånarnas syn på den vård som erbjuds i Västra Götaland berört verksamheterna 
som helhet. Men den västsvenska SOM-undersökningen 2016 omfattar även frågor som rör mer 
specifika delar av den regionala hälso- och sjukvården, nämligen faktorer som den medicinska 
kvaliteten, tillgången till vård, vårdorganisationens effektivitet och personalens bemötande.  

De två faktorer som flest invånare i Västra Götaland anser sig ha en uppfattning om, är personalens 
bemötande respektive tillgången till vård. Högst upp i rankingen hamnar sjukvårdens personal med ett 
balansmått på +70 (tabell 24). En klar majoritet av befolkningen upplever alltså att personalens 
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bemötande är bra. Regioninvånarna ger även den medicinska kvaliteten ett gott omdöme (+54), medan 
tillgången till vård hamnar på en betydligt lägre nivå (+8). Bedömningen av organisationens effektivitet, 
den fråga som flest människor saknar en uppfattning om, hamnar däremot på minussidan (-24), vilket 
innebär att en klart större andel i befolkningen upplever att organisationens effektivitet är dålig relativt 
andelen som menar att den är bra. Exakt vad i organisationen som regionens invånare menar inte 
fungerar bra framgår inte av undersökningen, men några faktorer som kan tänkas spela roll i 
sammanhanget är omorganiseringar, nedläggningar och sparbeting, då framför allt inom sjukhusvården.    

Tabell 24 Uppfattning om sjukvården i Västra Götaland 2016 (procent och balansmått) 

 Mycket bra Ganska bra 
Varken 

eller 
Ganska 
dåligt 

Mycket 
dåligt 

Ingen 
uppfattning Balans-mått 

Personalens bemötande 31 45 12 4 2 6 +70 

Den medicinska kvaliteten 17 45 16 6 2 13 +54 

Tillgången till vård 8 34 19 23 11 6 +8 

Organisationens effektivitet 3 16 22 25 18 16 -24 

Kommentar: Frågan lyder: Allmänt sett, vilken är din uppfattning om hälso- och sjukvården i Västra Götaland i följande avseenden? 
Svarsalternativen är ’Mycket bra’, ’Ganska bra’, ’Varken bra eller dåligt’, ’Ganska dåligt’, ’Mycket dåligt’ samt ’Ingen uppfattning’. Balansmåttet 
visar andelen som svarat bra minus andelen som svarat dåligt om de olika serviceområden som undersökts. Måttet varierar mellan +100 (alla svarar 
bra) och -100 (alla svarar dåligt). Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive delfråga. Minsta antal svarande: 3 064.  
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2016.  

En jämförelse över tid visar att det för två av de omfrågade faktorerna har skett en tydlig förändring i 
invånarnas uppfattningar. Det gäller dels tillgången till vård, dels organisationens effektivitet. I 
bedömningen av tillgången till vård har befolkningens omdömen successivt gått i en mer kritisk riktning. 
Sedan toppnoteringen på +30 balansenheter år 2010 har åsiktsbalansen sjunkit till +8 år 2016 (figur 17).  

Figur 17 Uppfattning om sjukvården i Västra Götaland 2007–2016 (balansmått)  

 
Kommentar: Frågan lyder: Allmänt sett, vilken är din uppfattning om hälso- och sjukvården i Västra Götaland i följande avseenden? 
Svarsalternativen är ’Mycket bra’, ’Ganska bra’, ’Varken bra eller dåligt’, ’Ganska dåligt’, ’Mycket dåligt’ samt ’Ingen uppfattning’. Balansmåttet 
visar andelen som svarat bra minus som svarat dåligt om de olika serviceområden som undersökts. Måttet varierar mellan +100 (alla svarar bra 
förslag) och -100 (alla svarar dåligt förslag). 
Källa: De västsvenska SOM-undersökningarna 2007–2016. 
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Tillgången till vård upplevs således som sämre idag jämfört med början på 2010-talet – detta trots 
införandet av LOV. Även sjukvårdens organisatoriska effektivitet har sett en nedgång i åsiktsbalansen, 
framför allt sedan 2014. Med ett balansmått på -24 har denna del av sjukvården nått sin sämsta notering 
hittills sedan mätperiodens början.  

Även här skiljer sig uppfattningarna åt mellan olika grupper. Personer med dålig hälsa gör genomgående 
en mer kritisk bedömning av sjukvårdens olika parametrar (tabell 25). En tänkbar förklaring till detta 
resultat är att individer med en självskattad sämre hälsa oftare är i kontakt med sjukvården som följd av 
sitt mående. Men så är inte fallet. Jämförelser visar istället att de som själva har varit i kontakt med 
vården under det senaste året snarare är mer positiva än de som inte har haft någon vårdkontakt. Det 
råder däremot inga skillnader mellan de båda grupperna när det gäller tillgången till vård och 
organisationens effektivitet.   

Tabell 25 Uppfattning om sjukvården i Västra Götaland i olika grupper 2016 (balansmått och antal) 
 Personalens 

bemötande 
Den medicinska 

kvaliteten 
Tillgången till 

vård 
Organisationens 

effektivitet Antal svar 

Samtliga +70 +54 +8 -24 3 064 

Delregion      

Göteborgsregionen +69 

 

 

+56 +3 -29 1 880 

Sjuhärad +69 +52 +19 -14 458 

Skaraborg +71 +56 +18 -17 593 

Fyrbodal +74 +48 +5 -24 599 

Självskattad hälsa      

Dålig hälsa +61 +38 -13 -33 333 

Medelgod hälsa +68 +53 +7 -22 1 240 

God hälsa +71 +57 +11 -24 2 091 

Brukare      

Nyttjar inte +67 +50 +7 -22 1 775 

Nyttjar själv +71 +57 +8 -24 1 629 

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 om de olika serviceområden som undersökts. Måttet varierar mellan +100 (alla är nöjda) och -100 (alla är missnöjda). 
Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive delfråga. Nyttjande av sjukvård baseras på andelen som angivit att de nyttjat minst något av 
alternativen akutvård och annan sjukvård.  
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2016. 

Många nöjda med tandvården 
När de boende i Västra Götaland får ge sin syn på hur regionen sköter den del av vården som rör 
tandhälsa är det till skillnad från hälso- och sjukvården få som ställer sig kritiska till regionens arbete. 
Hälften av befolkningen menar att Västra Götalandsregionen sköter verksamheten kring tandvården på 
ett bra sätt. Den stora skillnaden mellan bedömningen av tandvården och hälso- och sjukvården är att 
endast 10 procent tycker att regionen gör ett dåligt jobb med tandvården medan motsvarande andel i 
bedömningen av hälso- och sjukvården var 30 procent (se tabell 26). Tandvården är således den service 
i regionens regi som faller bäst ut i befolkningen. 
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Tabell 26 Uppfattning om hur Västra Götalandsregionen sköter tandvården 2016 (procent, antal och 
balansmått) 

 
Mycket 

bra Ganska bra 
Varken 

eller 
Ganska 
dåligt 

Mycket 
dåligt 

Ingen 
uppfattning 

Antal 
svar 

Balans-
mått 

Samtliga 11 39 24 7 3 17 3 694 +40 

Ålder         

16-29 år 20 45 15 6 2 12 525 +57 

30-49 år 11 42 24 7 3 13 1 087 +43 

50-64 år 8 39 28 6 4 15 953 +37 

65-85 år 10 34 23 7 3 23 1 128 +34 
Delregion         
Göteborgsregionen 11 40 24 7 2 16 1 874 +42 
Sjuhärad 11 41 24 5 3 15 451 +44 
Skaraborg 11 40 23 8 5 13 587 +38 

Fyrbodal 12 39 25 6 4 14 592 +41 

Kommentar: Frågan lyder: Allmänt sett, hur tycker du att Västra Götalandsregionen sköter sin uppgift när det gäller? följt av det aktuella 
ansvarsområdet. Balansmåttet visar andelen som svarar bra minus andelen som svarar dåligt om de olika serviceområden som undersökts. Måttet 
varierar mellan +100 (alla svarar bra förslag) och -100 (alla svarar dåligt förslag). Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive delfråga.  
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2016.  

Bilden blir än mer positiv när människor får svara på hur nöjda de är med den tandvård som erbjuds i 
den egna kommunen. Bedömningen är likartad i samtliga regiondelar, däremot skiljer sig 
bedömningsnivån något mellan dem som brukar Folktandvården och de som brukar privat tandvård. 
Bland dem som har besökt Folktandvården minst någon gång under det senaste året ligger balansmåttet 
på höga +77, vilket innebär att en klar majoritet är nöjda med tandvården där de bor (tabell 27). Även 
de som vänder sig till privata tandvårdskliniker ger uttryck för en positiv uppfattningen, om än inte på 
riktigt samma höga nivå som den andra brukargruppen.  

Tabell 27 Bedömning av tandvården i egna kommunen, Västra Götaland 2016 (procent, antal 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. Måttet kan variera mellan +100 (alla är nöjda) och -100 (alla är missnöjda). 
Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive delfråga. 
Källa: Den västsvenska respektive nationella SOM-undersökningen 2016.  

 Mycket 
nöjd 

Ganska 
nöjd 

Varken 
eller 

Ganska 
missnöjd 

Mycket 
missnöjd 

Ingen upp-
fattning Antal svar 

 

Balans-
mått 

Samtliga 22 38 13 3 2 21 3 657 +55 

Delregion         

Göteborgsregionen 22 38 13 3 2 22 1 851 +55 

Sjuhärad 23 36 14 2 2 23 446 +55 

Skaraborg 23 40 13 4 4 17 584 +55 

Fyrbodal 25 39 12 3 3 19 582 +58 

Brukare         

Brukare av folktandvården 32 50 10 3 2 4 1 393 +77 

Brukare av privat tandläkare 22 32 12 2 2 30 1 372 +50 



54 
 

Respondenterna i 2016 års västsvenska SOM-undersökning har, liksom för sjukvården, besvarat frågor 
som rör medicinsk kvalitet, tillgången till vård, vårdorganisationens effektivitet och personalens 
bemötande när det gäller tandvården – närmare bestämt Folktandvården. Den allmänna bedömningen är 
överlag mycket positiv, även om det är tydligt att en betydligt större andel av befolkningen saknar 
uppfattning när det gäller tandvården jämfört med sjukvården (jämför tabell 28 och 24). Bedömningen 
av personalens bemötande och den medicinska kvaliteten når inte riktigt samma höga nivå som för 
sjukvården, men i fråga om tillgång och effektivitet är bedömningen av Folktandvården klart mer 
positiv.  

Tabell 28 Uppfattning om Folktandvården i Västra Götaland 2016 (procent och balansmått) 

 Mycket bra Ganska bra 
Varken 

eller 
Ganska 
dåligt 

Mycket 
dåligt 

Ingen 
uppfattning Balans-mått 

Personalens bemötande 27 29 8 1 1 34 +54 

Den medicinska kvaliteten 17 31 10 2 1 39 +45 

Tillgången till vård 18 32 10 4 3 33 +43 

Organisationens effektivitet 9 23 16 5 2 46 +25 

Kommentar: Frågan lyder: Allmänt sett, vilken är din uppfattning om hälso- och sjukvården i Västra Götaland i följande avseenden? 
Svarsalternativen är ’Mycket bra’, ’Ganska bra’, ’Varken bra eller dåligt’, ’Ganska dåligt’, ’Mycket dåligt’ samt ’Ingen uppfattning’. Balansmåttet 
visar andelen som svarat bra minus andelen som svarat dåligt. Måttet varierar mellan +100 (alla svarar bra) och -100 (alla svarar dåligt). Procentbasen 
utgörs av de som besvarat respektive delfråga. Minsta antal svarande: 3 696.  
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2016.  

De regionala skillnaderna i människors bedömningar framträder framför allt i upplevelsen av 
tillgänglighet och effektivitet (tabell 29). I båda fallen gäller att invånarna i Göteborgsregionen står för 
den mest positiva bedömningen (+46 respektive +27), medan de boende i Skaraborg inte är fullt lika 
positiva (+36 respektive +18). Mest påtaglig är dock differensen mellan brukare av Folktandvården och 
brukare av privat tandvård. Bland dem som brukar den verksamhet som omfrågas, Folktandvården, råder 
hög samstämmighet om att personalens bemötande, den medicinska kvaliteten och tillgången till 
tandvård är god. Även bedömningen av organisationens effektivitet ligger klart på plussidan, om än inte 
lika högt som de föregående bedömningsområdena. För uppfattningen om personalens bemötande ligger 
balansmåttet bland Folktandvårdens brukare på höga +86, vilket kan jämföras med +25 bland dem som 
brukar privat tandvård. Bedömningsgapet är tydligt framträdande också för övriga områden som 
respondenterna har fått ta ställning till.  Denna differens är troligen till viss del en konsekvens av det 
aktiva val som medborgarna gör mellan offentlig eller privat tandvård. De som väljer att nyttja de privata 
alternativen gör sannolikt det för att de upplever att denna verksamhet har fler fördelar än den offentliga 
tandvården. Därmed är det också rimligt att tänka sig att deras bild av Folktandvården inte är lika positiv 
som uppfattningen bland de som är brukare av offentlig tandvård.  Möjligen kan det också vara så att 
Folktandvården i praktiken är mer effektiv och välfungerande än vad de som sällan eller aldrig nyttjar 
den tror. Närheten till verksamheten, här i termer av att vara brukare, är således central för hur regionens 
invånare bedömer tandvårdens praktik.    
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Tabell 29 Olika gruppers uppfattning om Folktandvården i Västra Götaland 2016 (balansmått och 
antal) 

 Personalens 
bemötande 

Den medicinska 
kvaliteten 

Tillgången till 
vård 

Organisationens 
effektivitet 

Antal 
svar 

Samtliga +54 +45 +43 +25 3 696 

Delregion      

Göteborgsregionen +56 

 

 

+48 +46 +27 1 869 

Sjuhärad +50 +40 +39 +22 457 

Skaraborg +53 +47 +36 +18 589 

Fyrbodal +56 +43 +44 +26 590 

Brukare      

Brukare av folktandvård +86 +75 +70 +45 1 380 

Brukare av privat tandvård +25 +19 +30 +9 1 352 

Kommentar: Frågan lyder: Allmänt sett, vilken är din uppfattning om folktandvården i Västra Götaland i följande avseenden: Svarsalternativen är 
’Mycket bra’, ’Ganska bra’, ’Varken bra eller dåligt’, ’Ganska dåligt’, ’Mycket dåligt’ och ’Ingen uppfattning’. Balansmåttet visar andelen nöjda 
minus andelen missnöjda inom de olika serviceområden som undersökts. Måttet varierar mellan +100 (alla är nöjda) och -100 (alla är missnöjda). 
Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive delfråga.  
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2016. 

Nej tack till ökad privatisering av sjukvården 
Frågan om sjukvårdens effektivitet och organisering har dryftats i svensk politik under decennier. 
Andelen offentligt finansierade verksamheter som utförs av privata aktörer har ökat betydligt, en 
utveckling som bland annat har motiverats med att verksamheten kan bedrivas mer effektivt i privat 
regi. Privatisering och konkurrensutsättning har inom vissa områden också förväntats bidra till ökad 
effektivitet i de offentligt drivna verksamheterna (Andersson, Janlöv & Rehnberg, 2014). Lagen om 
valfrihetssystem (LOV) hade bland annat för avsikt att öka befolkningens möjligheter att fritt välja 
vårdinrättning och också förbättra möjligheterna för nya vårdaktörer på marknaden. Riksrevisionens 
översyn av utfallet efter lagens införande pekar förvisso på att kontaktmöjligheterna och tillgängligheten 
i form av nyetablerade vårdcentraler har ökat – ett resultat som dock inte förefaller överensstämma 
särskilt väl med medborgarnas upplevelser, åtminstone inte bland invånarna i Västra Götaland.  

I spåren av Riksrevisionens granskning har följt flera kartläggningar och utredningar för att se över 
myndigheternas uppföljningsuppdrag, däribland ett slutbetänkande från utredningen En nationell 
samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården (SOU 2016:2) och ett 
slutbetänkande från Välfärdsutredningen om finansieringen av offentlig hälso- och sjukvård (SOU 
2016:78). Det senare innehåller förutom en översyn av LOV också ett förslag till regelverk för offentlig 
finansiering av privat utförda välfärdstjänster. Utredningen är, i korthet, kritisk mot LOV och den 
vinstutdelning som efter 2010 har skett bland privata aktörer och föreslår därför en vinstbegränsning för 
företag som bedriver verksamhet inom vård, skola och omsorg (SOU 2016:78). Det är en uppfattning 
som utredaren delar med en stor del av den svenska allmänheten. Den nationella SOM-undersökningen 
2016 visar att sex av tio svenskar menar att det är ett bra förslag att inte tillåta vinstutdelning inom 
skattefinansierad vård, skola och omsorg (Nilsson, 2017). Frågan ingick inte i 2016 års västsvenska 
SOM-undersökningar men under tidigare år då frågan har funnits med har resultatet varit detsamma för 
invånarna i Västra Götaland som för svenskarna i allmänhet (Bové, Jansson & Harring, 2016).   
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Bakom frågan om vinster i välfärden står en mer generell fråga om i vilken omfattning den svenska 
sjukvården ska privatiseras. De boende i Västra Götaland är i likhet med den svenska befolkningen 
relativt kritiska till ökad privatisering inom vårdsektorn. Nästan hälften av respondenterna menar att det 
är ett dåligt förslag att öka privatiseringen, medan 25 procent menar att det är ett bra förslag (figur 18).  

Figur 18  Åsikt om privatisering av sjukvården, Västra Götaland 1998–2016 (procent) 

 
Kommentar: Frågan lyder: Vilken är din åsikt om följande förslag? – Bedriva mer av sjukvården i privat regi. Svarsalternativen är ’Mycket bra 
förslag’, ’Ganska bra förslag’, ’Varken bra eller dåligt förslag’, ’Ganska dåligt förslag’, ’Mycket dåligt förslag’ samt ’Ingen uppfattning’. Bra förslag 
är en sammanslagning av alternativen mycket bra/ganska bra förslag medan Dåligt förslag är en sammanslagning av svarsalternativen ganska/mycket 
dåligt förslag. Beräkningen baseras på de svarspersoner som har tagit ställning till delfrågan. Antal svarande 1998 är 3 209. Antal svarande 2016 är 
3 589. 
Källa: De västsvenska SOM-undersökningarna 1998–2016. 

I tabell 30 framgår hur olika grupper i Västra Götaland ställer sig till förslaget om att bedriva mer 
sjukvård i privat regi. Jämförelsen visar att kvinnor och individer i övre medelålder är något mer kritiska 
till förslaget än män och personer i övriga åldersgrupper. Utbildningsnivå spelar däremot mindre roll 
för bedömningen. Vidare är boende i Göteborgsregionen något mindre kritiska till förslaget än boende 
i Skaraborg och Fyrbodal.  
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Tabell 30 Åsikt om privatisering av sjukvården, Västra Götaland 2016 (procent, antal och balansmått) 
 Mycket bra 

förslag 

Ganska 
bra 

förslag 

Varken 
eller 

Ganska 
dåligt 
förslag 

Mycket 
dåligt 
förslag 

Antal  
svar Balans-mått 

Samtliga 7 18 29 25 21 3 589 -21 

Kön        
Kvinna 6 17 29 26 22 1 834 -25 
Man 9 18 28 25 20 1 745 -18 
Ålder        
16-29 år 6 20 32 23 20 511 -17 

30-49 år 8 18 28 25 21 1 060 -20 

50-64 år 7 15 27 28 24 927 -30 

65-85 år 8 19 29 26 19 1 090 -18 

Utbildning        

Låg 8 16 27 25 24 541 -25 

Medellåg 7 17 31 24 21 1 080 -21 

Medelhög 8 18 27 27 20 801 -21 

Hög 7 19 29 25 20 1 128 -19 

Subjektiv klass        

Arbetarhem 5 13 29 26 27 1 386 -35 

Jordbrukarhem 15 26 27 22 11 93 +8 

Tjänstemannahem 5 19 28 27 21 1 283 -24 

Högre tjänstemannahem 14 22 33 20 11 340 +5 

Företagarhem 19 29 25 19 9 255 +20 

Delregion        

Göteborgsregionen 8 18 30 24 20 1 831 -18 

Sjuhärad 6 19 28 27 20 443 -22 

Skaraborg 7 16 28 27 23 569 -27 

Fyrbodal 7 17 25 27 24 555 -27 

Brukare        
Sjukhusvård 8 18 26 25 23 1 315 -22 

Offentlig vårdcentral 7 17 27 27 23 1 988 -26 

Privat vårdcentral 11 23 29 22 16 990 -4 

Placering på höger-
vänsterskala        

Klart till vänster 2 2 9 27 60 375 -83 
Något till vänster 2 6 24 37 31 747 -60 

Varken vänster el höger 5 14 37 27 17 1020 -25 

Något till höger 8 30 33 21 8 957 +9 

Klart till höger 25 35 25 9 7 417 +44 

Kommentar: Frågan lyder: Vilken är din åsikt om följande förslag? Bedriva mer av sjukvården i privat regi. Balansmåttet visar andelen som svarat 
bra förslag minus andelen som svarat dåligt förslag. Måttet varierar mellan +100 (alla svarar bra) och -100 (alla svarar dåligt). Beräkningen baseras på 
de svarspersoner som har tagit ställning till delfrågan. 
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2016. 

Skillnaderna är desto större när det gäller subjektiv klass och användning av offentliga respektive privata 
vårdinrättningar. Medan individer från arbetar- och tjänstemannahem är betydligt mer benägna att 
betrakta ökad privatisering av sjukvården som ett dåligt förslag, ställer sig individer som bor i högre 
tjänstemannahem positiva till detta förslag. Vidare tenderar brukare av privata vårdcentraler att vara 
mindre kritiska till frågan om att bedriva mer av sjukvården i privat regi. Det är ett resultat som inte är 
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särskilt förvånande med tanke på att dessa individer redan har gjort det aktiva valet att vända sig till 
privata vårdgivare framför offentliga vårdcentraler.  

Men den faktor som är allra mest betydelsefull för människors åsikter i privatiseringsfrågan är deras 
placering på den politiska vänster-högerskalan (tabell 30). Bland dem som uppger sig stå klart till vänster 
är det en överväldigande majoritet som anser att det är ett dåligt förslag att fortsätta privatiseringen av 
den offentliga sjukvården. Resultatet pekar i samma riktning även bland dem som säger sig stå något till 
vänster. Balansmåttet för respektive grupp ligger här på -83 respektive -60. Den motsatta uppfattningen 
hittas i sin tur bland dem som säger sig stå klart till höger på den politiska skalan. Åsiktsbalansen ligger 
här på +44, vilket innebär att en majoritet stödjer förslaget om ökad privatisering av vårdsektorn. Trots 
dessa skillnader i den politiska åsiktssfären, är det dock den mer skeptiska inställningen till privatisering 
som dominerar bland Västra Götalänningar som helhet betraktat.     

Sammanfattning 
 

• Det allmänna hälsotillståndet bland invånarna i Västra Götaland bedöms som bra och 
synnerligen stabilt över tid. God hälsa korrelerar starkt med hög livstillfredställelse. 

• 86 procent av invånarna utför någon form av fysisk aktivitet varje vecka. De som motionerar 
flitigast är högutbildade, boende i högre tjänstemannahem, personer med god hälsa samt 
personer med hög livstillfredsställelse.  

• Sjukvården dominerar fortsatt som den viktigaste regionala samhällsfrågan för Västra 
Götalands invånare. 

• Servicen i form av sjukhusvård och vård på vårdcentraler ges positiva omdömen i 
undersökningen, men graden av nöjdhet har minskat under de senaste åren. Äldre individer är 
mest nöjda med den vård som erbjuds. De som nyttjat verksamheten under det senaste året är 
mer nöjda med sjukhusvård och vårdcentralen är de som inte har nyttjat vården.   

• Personalens bemötande är den faktor i Västra Götalandsregionens sjukvård som bedöms allra 
mest positivt medan sjukvårdens organisatoriska effektivitet bedöms mest negativt. Andelen 
som upplever att tillgången till sjukvård är god har succesivt minskat sedan 2010. 

• De boende i Västra Götaland är mycket positiva till hur regionen sköter sitt arbete med 
tandvården. Omdömet om hur regionen sköter hälso- och sjukvården är också positivt, men 
ligger på en lägre nivå och har också sjunkit under de senaste åren. 

• Boende i Fyrbodal ger betydligt sämre betyg till sjukvården och regionens arbete än boende i 
delregionerna Skaraborg och Sjuhärad.  
 

• Invånarna i Västra Götaland vill inte att mer av sjukvården ska bedrivas i privat regi. 
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Infrastruktur  
Transportsystem står i fokus för Västra Götalandsregionens ansvarsområden om infrastruktur. 
Dessa transportsystem avser både gods- och persontransporter. I de västsvenska SOM-
undersökningarna ställs frågor som på olika sätt rör infrastrukturen i Västra Götaland och det 
är medborgarnas svar på dessa frågor som står i centrum i detta kapitel. Kapitlet börjar med att 
redovisa vilka uppfattningar invånarna i Västra Götaland har om hur regionen sköter sin uppgift 
i infrastrukturella frågor samt hur inställningen till en rad olika infrastrukturprojekt ser ut.  
Slutligen fokuserar kapitlet på olika aspekter av hur den nuvarande kollektivtrafiken fungerar i 
regionen.  

Positiv bild av kollektivtrafiken 
Betydelsen av en välutvecklad infrastruktur är tydligt motiverad i Västra Götalandsregionens olika 
styrdokument. En välutvecklad och fungerande infrastruktur har potential att minska avstånd inom en 
region genom att till exempel koppla samman stad och landsbygd, öka rörligheten för regionens 
befolkning och därmed främja större arbetsmarknadsregioner. En god infrastruktur kan också, trots ökad 
pendling, bidra till minskad miljöpåverkan om kollektivtrafiken är väl utvecklad och fungerar som ett 
rimligt alternativ till bilpendlandet (Västra Götalandsregionen, 2016). Även transport av varor genom 
regionen är en viktig del av infrastrukturens funktion i regionen. De regionala infrastruktursatsningarna 
har som uttalade mål att öka framkomligheten för näringslivets transporter och att utveckla 
kommunikationerna mellan transportnoden Göteborg och övriga regionen respektive övriga landet 
(Västra Götalandsregionen, 2014). 

Infrastruktur tillhör ett av Västra Götalandsregionens huvudsakliga ansvarsområden, tillsammans med 
bland annat hälso- och sjukvård. För att utvärdera hur regionens invånare upplever att Västra 
Götalandsregionen sköter sin uppgift ställer SOM-undersökningarna varje år frågor som på olika sätt 
rör infrastruktur. I tabell 31 redogörs för hur västsvenskarna bedömer att regionen sköter sin uppgift när 
det gäller kollektivtrafik och planering av vägar och järnvägar. Som framgår är bedömningen av hur 
kollektivtrafiken sköts genomgående positiv bland befolkningen i regionen. Kvinnor och män bedömer 
kollektivtrafiken lika medan vissa skillnader går att finna mellan olika åldersgrupper. Mest nöjda är den 
äldsta åldersgruppen och minst nöjda är de mellan 50 och 64 år. Uppfattningarna om hur 
kollektivtrafiken sköts skiljer sig också beroende på invånarnas utbildningsnivå. De med lägst respektive 
högst uppnådd utbildning är mest nöjda med regionens arbete, medan de med medellåg och medelhög 
utbildning bedömer att regionen sköter kollektivtrafiken något sämre. Sett till subjektiv klass är 
bedömningen av kollektivtrafiken likartad mellan olika grupper, med undantag för boende i 
företagarhem, vilka är betydligt mindre nöjda med hur kollektivtrafikens sköts. I regionens olika 
kommunalförbund sticker boende i Fyrbodal ut som minst nöjda bland de jämförda grupperna. Boende 
i Sjuhärad gör i sin tur den mest positiva bedömningen av kollektivtrafiken. 

Bedömningen av hur regionen sköter sin uppgift gällande planering av vägar och järnvägar är betydligt 
mer negativ och bedöms övervägande negativt av samtliga grupper (tabell 31). Planering av vägar och 
järnvägar bedöms något olika av kvinnor och män där män är mer negativa till hur ansvarsområdet sköts 
av regionen. Även mellan olika åldersgrupper finns stora skillnader. Den yngsta gruppen är minst 
negativ i sin bedömning av regionens planering av vägar och järnvägar medan människor i övre 
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medelåldern tillhör de mest kritiska grupperna. Sett till utbildningsnivåer är det de med lägst uppnådd 
utbildning som utmärker sig mot övriga genom att göra en mer positiv bedömning.  

Även mellan olika subjektiva klasser finns större variation i bedömningen av väg- och 
järnvägsplaneringen än för kollektivtrafiken. Boende i arbetarhem är minst negativa till hur planeringens 
sköts medan boende i högre tjänstemannahem och företagarhem har den mest negativa inställningen. 
Boende i Sjuhärad är de regioninvånare som är minst negativ till planeringen av vägar och järnvägar 
medan skaraborgsborna sticker ut som mest negativa till hur uppgiften sköts.  

Sammanfattningsvis kan vi se att den allmänna bedömningen av de båda ansvarsområdena skiljer sig åt 
samt att variationen i människors bedömningar är betydligt mindre för kollektivtrafiken jämfört med 
planeringen av vägar och järnvägar.  

Tabell 31 Uppfattning om hur Västra Götalandsregionen sköter sin uppgift, olika grupper, Västra 
Götaland 2016 (balansmått) 

 Kollektivtrafik Planering av vägar och järnvägar 
Samtliga +21 -21 
Kön   
Kvinna +20 -17 

Man +19 -24 
Ålder   
16–29 år +20 ±0 

30–49 år +18 -15 

50–64 år +10 -31 

65–85 år +31 -26 
Utbildning   
Låg +29 -12 

Medellåg +15 -21 

Medelhög +14 -22 

Hög +22 -22 
Subjektiv klass   
Arbetarhem +21 -16 

Jordbrukarhem +19 -22 

Tjänstemannahem +17 -22 

Högre tjänstemannahem +21 -37 

Företagarhem +11 -30 
Delregion   
Göteborgsregionen +20 -23 

Sjuhärad +25 -14 

Skaraborg +18 -27 
Fyrbodal +9 -17 
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 2016. 

 

Egenintresset påverkar bedömningen av infrastrukturprojekt 
Regioninvånarnas attityder till infrastrukturprojekt har mätts i den västsvenska SOM-undersökningen 
sedan 2006. Sedan mätningarna påbörjades har invånarna och politikerna i Västra Götaland röstat om 
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och infört trängselskatt samt påbörjat och genomfört stora infrastrukturella satsningar. Några av de 
projekt som mäts över tid redovisas i tabell 32.  

Inställningen till de olika infrastrukturprojekten har varierat över tid (tabell 32). Att bygga ut 
kollektivtrafiken har över tid bedömts som en mycket positiv föreslagen åtgärd. Stödet för byggandet 
av Västlänken är det förslag som visar på den tydligaste trenden över tid. Jämfört med 2006 är opinionen 
mycket mer negativt inställd till byggandet idag. Uppfattning om huruvida införandet av en 
trängselavgift i Göteborg är en bra eller dålig idé har varierat över tid med en initialt mycket negativ 
inställning för att 2009 uppmäta minskad negativitet och sedan vända neråt igen efter införandet av 
trängselskatten. Sedan 2013 har dock åsikterna blivit något mindre negativa efter införandet av 
trängselskatten.  

Tabell 32 Uppfattning om aktuella infrastrukturprojekt, Västra Götaland 2006–2016 (balansmått och 
antal) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Bygga ut E20 till motorväg +70 +69 +59 +59 +61 +63 +70 +65 +60 +65 +64 

Bygga ut kollektivtrafiken i 
Västsverige - +81 +82 +72 +71 +72 +74 +73 +72 +70 +72 

Bygga tågtunnel under centrala 
Göteborg (Västlänken) +30 +31 - +33 +27 +34 +21 +20 +2 +5 +4 

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

Införa trängselavgift (biltull) i 
Göteborg/ trängselskatt i 
Göteborg 

-34 -38 -21 -10 -30 -29 -35 -14 -9 -10 -16 

Minsta antal svar 2 989 2 977 2 897 2 995 2 913 2 855 2 856 2 730 2 728 2 567 3 428 

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 2006–2016. 

Tabell 33 redogör för invånarnas bedömning av samtliga de planerade och genomförda 
infrastrukturprojekt som omfrågades i den västsvenska SOM-undersökningen 2016. Resultatet visar att 
omkring fyra av tio respondenter uppger sig sakna uppfattning när det gäller Västlänken, 
Marieholmstunneln respektive byggandet av dubbelspår mellan Göteborg och Borås. Dessa projekt kan 
beskrivas som något mer lokalt avgränsade, då de företrädelsevis berör Göteborgsregionen. 
Närhetsfaktorn kan i det här fallet antas spela viss roll för i vilken utsträckning människor upplever sig 
kunna uttrycka en åsikt i frågan eller inte. Som jämförelse kan nämnas det mer generella förslaget om 
att bygga ut kollektivtrafiken, vilket rör i stort sett alla delar av regionen och också har den lägsta andelen 
utan åsikt (14 procent).  

De förslag som flest anser är bra eller till och med mycket bra är utbyggnaden av kollektivtrafiken samt 
utbyggnaden av hela E20 mellan Göteborg och Stockholm till motorväg. På motsatt sida hittas 
trängselskatten i Göteborg, där endast var 24 procent ställer sig positiv till trafikåtgärden medan 40 
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procent menar att det är ett dåligt förslag. Trängselskatten är således det enda förslag där andelen som 
anser att det är ett dåligt förslag är större än andelen som anser att det är ett bra förslag. För övriga 
förslag är mottagandet till övervägande del positivt.  

Tabell 33 Uppfattning om beslutade och föreslagna infrastrukturprojekt, Västra Götaland 2016 
(procent, antal och balansmått) 

 Bra förslag 
Varken bra 
eller dåligt 

Dåligt 
förslag 

Ingen 
uppfattning 

Summa 
procent 

Antal 
svarande Balansmått 

Västlänken (tågtunnel under Göteborg) 28 10 24 38 100 3 497 +4 

Marieholmstunneln (ny älvtunnel) 40 10 5 45 100 3 482 +35 

Dubbelspår för tåg mellan Göteborg och 
Borås 47 10 3 40 100 3 500 +44 

Trängselskatt i Göteborg 24 16 40 20 100 3 508 -16 

Bygga ut hela E20 mellan Göteborg och 
Stockholm till motorväg 69 8 5 18 100 3 507 +64 

Bygga snabbjärnväg mellan Oslo 
Köpenhamn via Göteborg 57 11 8 24 100 3 490 +49 

Bygga snabbjärnväg mellan Göteborg och 
Stockholm via Jönköping 50 12 16 22 100 3 486 +34 

Bygga ut kollektivtrafiken 74 10 2 14 100 3 498 +72 

Kommentar: Frågan lyder; Vilken är din åsikt om följande beslutade trafikåtgärder/följande förslag? 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 2016. 

Uppfattningen om infrastrukturprojekten redovisas i olika grupper i tabell 34. Gällande utbyggandet av 
kollektivtrafiken är skillnaderna små mellan könen och mellan människor i olika åldersgrupper. 
Däremot finns vissa utbildningsrelaterade skillnader där högutbildade ställer sig mer positiva till 
förslaget än lågutbildade. Sett till geografiskt område är göteborgarna mest positiva till förslaget. Föga 
förvånande är de som nyttjar kollektivtrafiken minst en gång i veckan allra mest positiva till förslaget 
om att bygga ut kollektivtrafiken.  

De största skillnaderna mellan kvinnor och män finner vi i åsikten om förslagen om att bygga ut hela 
E20 till motorväg och byggandet av Marieholmstunneln: i båda fallen är män mer positiva än kvinnor. 
Utbildning ger störst utslag i inställning till snabbjärnvägsbyggen (tabell 34). Både förslaget om 
snabbjärnväg mellan Köpenhamn och Oslo samt Göteborg och Stockholm splittrar generationerna. De 
yngsta är långt mer positiva till snabbjärnvägar på nämnda sträckor än de äldre. De äldre å andra sidan 
är mer positivt inställda till motorvägsutbyggnad på E20. 

I samtliga fall utom för utbyggnaden av kollektivtrafiken och byggandet av Västlänken finns tydliga 
samband mellan utbildningsnivå och inställning till infrastrukturprojekt. De med låg utbildningsnivå är 
genomgående mindre positiva till infrastrukturprojekten medan de med hög utbildningsnivå är mest 
positiva till förändringar i infrastrukturen.  
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Tabell 34 Uppfattning om aktuella infrastrukturprojekt i olika grupper, Västra Götaland 2016 
(balansmått och antal) 
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Minsta 
antal svar 

Samtliga +72 +64 +49 +44 +35 +34 +4 -16 3 482 

Kön          
Kvinna +70 +57 +46 +40 +28 +36 +3 -13 1 784 

Man +71 +68 +53 +47 +43 +32 +4 -18 1 685 

Ålder          
16–29 år +74 +48 +64 +44 +27 +56 +18 -1 505 

30–49 år +72 +62 +61 +46 +42 +51 +15 -8 1 019 

50–64 år +73 +65 +51 +43 +38 +35 ±0 -23 896 

65–85 år +68 +66 +30 +40 +30 +5 -10 -23 1 056 

Utbildning          
Låg +59 +61 +25 +30 +22 +9 +1 -27 540 

Medellåg +64 +65 +47 +39 +34 +37 +7 -18 1 058 

Medelhög +75 +60 +53 +47 +37 +39 +5 -15 776 

Hög +79 +59 +59 +53 +42 +42 -1 -5 1 068 

Subjektiv klass          
Arbetarhem +66 +60 +45 +37 +28 +35 +9 -21 1 399 

Jordbrukarhem +60 +60 +18 +31 +16 +5 +8 -10 90 

Tjänstemannahem +80 +62 +53 +49 +43 +37 -1 -10 1 231 

Högre 
tjänstemannahem +82 +68 +60 +56 +50 +43 -4 -13 300 

Företagarhem +66 +74 +54 +48 +44 +30 -1 -22 242 

Delregion          
Göteborgsregionen +76 +60 +60 +51 +49 +46 -9 -24 2 051 

Sjuhärad +67 +53 +34 +53 +18 +29 +16 -11 449 

Skaraborg +64 +79 +28 +23 +10 ±0 +13 -4 581 

Fyrbodal +65 +55 +48 +33 +27 +34 +21 -7 579 

Resvanor          

Åkt kollektivtrafik 
minst en gång i 
veckan 

+82 +53 +58 +55 +39 +43 ±0 -3 1 224 

Kört bil minst en 
gång i veckan +72 +68 +49 +45 +37 +33 +3 -21 2 631 

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 2016. 
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Den subjektiva klasstillhörigheten visar inte på några genomgående tydliga trender utöver att boende i 
högre tjänstemannahem i högre grad är mer överens om att infrastrukturprojekten är bra. Undantaget är 
byggandet av västlänken till vilken inställningen bland boende i högre tjänstemannahem är mest negativ. 
Boende i jordbrukarhem är genomgående mer negativa till många av förslagen men noteras skall att 
siffrorna i detta fall baseras på ett lågt antal svarspersoner vilket påverkar stabiliteten i resultatet. 
Skillnaderna mellan boende i olika delregioner bekräftar återigen närhetsfaktorn, där den geografiska 
närheten till respektive infrastrukturprojekt påverkar hur starkt invånarna känner för projektet. Boende 
i Göteborgsregionen är den grupp ställer sig mest positiva till flera av de frågor som framför allt rör 
Göteborgsregionen, så som snabbjärnvägsbyggen som underlättar pendling till och från Göteborg. Även 
trängselskatten i Göteborg väcker starkast känslor bland Göteborgarna jämfört med hur bedömningarna 
ser ut i övriga delregioner, men i det här fallet negativa sådana. Utbyggnaden av E20 till motorväg möter 
mest positivt gensvar bland Skaraborgsborna medan byggandet av dubbelspårig järnväg mellan 
Göteborg och Borås mottas mest positivt bland Sjuhäradsborna.  

Bedömningen av kollektivtrafiken 
I Västra Götalandsregionen är det Västtrafik som har hand om kollektivtrafiken och resorna med 
kollektivtrafiken ökar stadigt. Under 2016 genomfördes 303 miljoner resor med Västtrafik, en ökning 
med 7 procent jämfört med föregående år (Västtrafik, 2017). Att kollektivtrafiken bör byggas ut verkar 
de flesta vara positiva till. Men hur tycker regionens invånare att ett antal olika aspekter av den befintliga 
kollektivtrafiken fungerar? Sedan 2014 års västsvenska SOM-undersökning har respondenterna getts 
möjlighet att bedöma kollektivtrafiken utifrån tre olika perspektiv som rör upplevelsen av hur väl 
kollektivtrafiken håller tiden, hur väl betalningen fungerar samt hur bemötandet från personalen är. 
Dessutom har respondenterna fått besvara två påståenden om huruvida kollektivtrafiken är ett rimligt 
alternativ för individen själv samt i vilken utsträckning miljöpåverkan spelar roll för valet att resa med 
kollektivtrafiken. Ungefär hälften av responenterna annser att det är helt eller delvis riktigt att de blir 
väl bemötta av kollektivtrafikens personal (tabell 35). Även kollektivtrafikens punktlighet får ett 
förhållandevis positivt omdöme då över 50 procent av de svarande håller med att man kommer i tid vid 
användning av kollektivtrafiken. Knappt 50 procent av de svarande instämmer helt eller delvis i att 
kollektivtrafiken inte är ett rimligt alternativ i vardagen och drygt 40 procent uppger att de väljer 
kollektivtrafiken för att det är ett miljövänligt färdmedel.  

För samtliga påståenden uppnås positiva balansmått. Betydelsen av det positiva värdet skiljer sig dock 
mellan de olika påstånenda. För bedömningen av punktlighet, personalens bemötande och det 
miljömedvetna valet att åka kollektivt innebär plustecknet framför värdena att andelen som instämmer 
är större än andelen som inte instämmer, vilket i det här fallet innebär något positivt (tabell 35). För två 
av påståendena innebär det positiva balansmåttet däremot en något mer kritisk eller negativ bild av det 
som omfrågas, nämligen att det är krångligt att betala för resan och att kollektivtrafik inte är ett rimligt 
alternativ för individen i hens vardag. Samtliga områden utom ett har legat på en stabil nivå under 
perioden 2014—2016. Det område som utgör undantaget är bedömningen av hur krångligt det är att 
betala för resan. Vid det första mättillfället 2014 låg balansmåttet på +32, medan motsvarande värde år 
2016 är +14. Bedömningen av om det är krångligt att betala för resan har alltså blivit mindre negativ 
under de senaste åren. För Västtrafiks del har just biljettsystemet utvecklats i flera omgångar de senaste 
åren och under 2016 lanserades appen To Go för digitala biljettköp. Appen står numera för 10 procent 
av alla biljettköp och har laddats ner 600 000 gånger (Västtrafik, 2017).  Möjligen är det förändringar 
likt denna som ligger bakom den minskade kritiken mot betalningssystmet. 
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Tabell 35 Uppfattning om kollektivtrafiken, Västra Götaland 2016 (procent, antal och balansmått)  

 
Helt 

riktigt 
Delvis 
riktigt 

Delvis 
felaktigt 

Helt 
felaktigt 

Ingen 
uppfattning 

Summa 
procent 

Antal 
svarande Balansmått 

Jag kommer alltid i tid när jag använder 
kollektivtrafiken 16 35 14 5 30 100 3 495 +32 

Det är krångligt att betala för min resa 22 24 11 21 22 100 3 472 +14 

Jag blir väl bemött av kollektivtrafikens 
personal 26 32 10 3 29 100 3 478 +45 

Kollektivtrafik är inte ett rimligt 
alternativ för mig i min vardag 33 14 10 25 18 100 3 463 +12 

Jag väljer kollektivtrafiken för att det är 
ett miljövänligt färdmedel 14 27 10 18 31 100 3 470 +13 

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 2016. 

I tabell 36 redogörs för hur svarande i olika grupper ställer sig till de olika påståendena om 
kollektivtrafiken uppdelade. Kvinnor bedömer de positivt formulerade påståendena som mer riktiga än 
män och de negativt formulerade påståendena som mindre riktiga än vad männen gör. Störst är 
skillnaden mellan könen i svaret på om miljöaspekten av kollektivresande. Skillnaden mellan kvinnors 
och mäns bedömning är här 17 balansmåttsenheter. De olika påståenden bedöms också olika beroende 
på vilken ålder respondenten är i. Det gäller framförallt huruvida det är krångligt att betala för resan och 
om det är rimligt att använda kollektivtrafiken i vardagen. Unga håller inte med om att det är krångligt 
att betala för resan och de tycker inte heller att kollektivtrafiken inte är ett rimligt alternativ i vardagen. 
Deras motsats hittas bland personer i medelåldern vilka i störst utsträckning tycker att biljettköpet är 
krångligt och att kollektivtrafiken inte är ett rimligt transportmedel i vardagslivet.  

Vidare är äldre, högutbildade och personer i högre tjänstemannahem mest benägna att instämma i att 
bemötandet från kollektivtrafikens personal är bra (tabell 36). Högutbildade och boende i 
Göteborgsregionen är tillsammans med individer från högre tjänstemanna i också mindre benägna att 
instämma i att kollektivtrafik inte är ett alternativ i individens vardag. Äldre, högutbildade och boende 
i Göteborgsregionen uppger också i högre utsträckning än de flesta andra grupper att de väljer 
kollektivtrafik av miljöskäl. När det gäller frågan om rimligheten att nyttja kollektivtrafik i vardagen 
och det miljömässiga argumentet att välja att åka kollektivt, är det tydligt att boende i Skaraborg, 
Sjuhärad och Fyrbodal betydligt mer benägna att svara att kollektivtrafiken inte är ett alternativ i 
vardagslivet jämfört med boende i Göteborgsregionen, medan förhållandet är det motsatta när det gäller 
miljöaspekten i kollektivåkandet. Resultatet är inte särskilt förvånande då utbudet av och framkomlighet 
med kollektivtrafik till och från Göteborg är betydligt mer omfattande än i övriga delar i regionen och 
också har ökat kraftigt under de senaste åren, exempelvis genom utbyggnad av bussfiler på E6:an norrut 
och Alependeln.  

Jämförelsen visar också att gruppen av frekventa kollektivtrafiknyttjare är betydligt mer nöjda med 
samtliga påståenden om kollektivtrafiken än de som mer sällan eller aldrig åker kollektivt (tabell 36). 
Dessa tycker i högre utsträckning att det är helt eller delvis riktigt att de kommer i tid när de reser med 
kollektivtrafiken, att de blir väl bemötta av kollektivtrafikens personal samt att de väljer 
kollektivtrafiken för att det är ett miljövänligt alternativ. Samtidigt tycker de i högre utsträckning att det 
är helt eller delvis felaktigt att det är krångligt att betala för sin resa samt att kollektivtrafiken inte är ett 
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rimligt alternativ i vardagen. Frekventa bilförare utmärker sig framför allt i påståendet om rimligheten 
att använda kollektivtrafiken i vardagen genom att i hög utsträckning anser att det inte är ett rimligt 
transportalternativ för det vardagliga resandet.  

Tabell 36 Uppfattningar om kollektivtrafiken, Västra Götaland 2016 (balansmått och antal)  
 

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 +32 +14 +45 +12 +13 3 463 

Kön       

Kvinna +35 +14 +46 +9 +22 1 778 

Man +30 +17 +44 +14 +5 1 672 

Ålder       

16–29 år +34 -18 +38 -26 +17 508 

30–49 år +27 +16 +39 +17 +6 1 016 

50–64 år +28 +29 +45 +31 +3 898 

65–85 år +41 +20 +55 +6 +25 1 036 

Utbildning       

Låg +32 +17 +32 +19 +16 525 

Medellåg +27 +12 +42 +18 ±0 1 059 

Medelhög +33 +14 +44 +6 +17 775 

Hög +39 +18 +56 +2 +21 1 065 
Subjektiv klass       
 Arbetarhem +31 +11 +42 +15 +10 1 389 

Jordbrukarhem +22 +24 +33 +54 +3 91 

Tjänstemannahem +36 +20 +51 +4 +18 1 223 

Högre tjänstemannahem +37 +18 +55 -3 +16 302 

Företagarhem +26 +21 +31 +32 -1 239 

Delregion       

Göteborgsregionen +40 +16 +48 -1 +21 2 029 

Sjuhärad +31 +15 +38 +23 +3 446 

Skaraborg +16 +17 +40 +34 +7 585 

Fyrbodal +18 +16 +45 +34 +3 571 

Resvanor       
Åkt kollektivtrafik minst en 
gång i veckan +56 -7 +60 -47 +43 1 213 

Kört bil minst en gång i 
veckan +28 +20 +45 +28 +6 2 618 

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 2016. 
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Sammanfattning 
• Uppfattningen om infrastrukturprojekt håller sig stabil över tid. Inställning till trängselskatt i 

Göteborg är något mer negativ i år jämfört med 2015.  

• Infrastrukturprojekt skapar starkast åsikter i de kommuner som projekten berör.  

• Unga är genomgående mer positivt inställda till utbyggnad av järnvägar än äldre. 

• Uppfattningen om den nuvarande kollektivtrafiken är genomgående positiv och stabil. 

• Det uppfattas mycket mindre krångligt att betala för resor med kollektivtrafiken idag jämfört 
med för fyra år sedan. 

• Regelbundna kollektivtrafikresenärer är genomgående mer positiva till hur kollektivtrafiken 
fungerar jämfört med boende i regionen generellt och regelbundna bilister speciellt.  
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Kultur och fritid 
Vad du gör på din egen tid definierar dig som person. I högre utsträckning än arbetslivet visar 
fritiden ofta på grupptillhörigheter, egna preferenser och intressen samt hur delaktig man är när 
det är upp till en själv att engagera sig. Detta kapitel inleds med att vi får lära känna invånarna 
utifrån vad de har för vanor och vilka aktiviteter de ägnar sig åt på just sin fritid. Därefter går vi 
in på det något svårdefinierade begreppet kultur, och tittar särskilt på vad som erbjuds på denna 
front i regionen och vad befolkningen tycker om detta. Avslutningsvis ligger fokus på 
civilsamhället och några olika mått på välgörenhet och engagemang presenteras. 

Intressen och fritidsaktiviteter 
I SOM-undersökningarna mäts inte bara attityder och åsikter utan även vanor. Mångårig erfarenhet har 
visat att den allmänna opinionen i vissa fall kan svänga hastigt mellan olika mättillfällen, medan vanor 
brukar anses betydligt mer stabila över tid. Men en växande och allt mer mångfacetterad befolkning 
medför sannolikt också en ökad variation och utvidgade mönster även då det kommer till aktiviteter och 
intressen. Detta inledande avsnitt fokuserar på medborgarna i Västra Götaland, och kartlägger i grova 
drag deras vanor med ett särskilt fokus på fritidsliv och aktiviteter utanför arbetet. 

Den västsvenska SOM-undersökningen 2016 frågar respondenterna om deras personliga intresse inom 
sex olika områden: hälsa, miljöfrågor, ny teknik, kultur, sport och shopping. En stor majoritet av 
respondenterna, 88 procent, svarar att de är mycket eller ganska intresserade av hälsa och 75 procent 
uppger också att de har ett stort intresse för miljöfrågor (figur 19). Närmare sex av tio säger sig vara 
mycket eller ganska intresserade av kultur och en ungefär lika stor andel säger sig vara sportintresserade. 
Det område som i lägst utsträckning intresserar den västsvenska allmänheten är shopping, även om 
närmare hälften av respondenterna säger sig vara intresserade av denna fråga. 

Figur 19 Medborgarnas intresseområden, Västra Götaland 2016 (procent mycket eller ganska 
intresserade) 

 
Kommentar: Frågan lyder: Hur intresserad är du i allmänhet av […] Svaren ges på en fyrgradig skala från Mycket intresserad till Inte alls 
intresserad. Figuren visar andelen som valt något av alternativen Mycket intresserad eller Ganska intresserad. Lägsta antal svarspersoner är 3 483. 
Procentbasen utgörs av de som besvarat frågan.  
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2016. 

Att intresset för hälsa och välbefinnande är stort framgår också av respondenternas fritidsaktiviteter 
(figur 20). Bland de omfrågade aktiviteterna knyter exempelvis de båda alternativen varit ute i 
naturen/friluftsliv samt tränat/motionerat mer eller mindre direkt an till hälsa och välbefinnande, och 
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dessa aktiviteter hör också till de vanligaste 2016. 83 procent säger sig ha varit ute i naturen någon gång 
i månaden under det senaste året, och motsvarande siffra är 79 procent för andelen som har tränat eller 
motionerat. 

Den allra vanligaste fritidsaktiviteten i SOM-undersökningen är att umgås med vänner, en aktivitet som 
88 procent säger sig ha gjort månatligen 2016. Sett på film slår 2016 Läst någon bok med 18 
procentenheter, vilket är intressant då dessa båda aktiviteter är ganska lika i det att de kan utföras i 
princip var som helst. Med dagens moderna teknik kan man argumentera för att det finns en väsentlig 
överlappning vad gäller konsumtionsmedium för dessa båda aktiviteter, men med tanke på att endast 
2,7 procent av svenskarna säger sig läsa e-böcker någon gång i månaden (Bergström & Höglund, 2016) 
sker tydligt den största delen av bokläsningen i tryckta böcker. Samtidigt växer möjligheterna till 
filmtittande. Större och mer lättillgängligt utbud av streamingtjänster kan vara en del av förklaringen till 
dels övertaget över bokläsning, och dels det faktum att Sett på film är den fritidssysselsättning som vuxit 
mest sedan 2015, med sex procentenheter. 

Andelen som uppger sig ha diskuterat politik har minskat något sedan förra mättillfället, vilket inte är 
särskilt konstigt med tanke på att det handlar om ett mellanvalsår. Snarare visar tabell 37 att den höga 
noteringen för 2015 var något ovanlig för att vara just ett mellanvalsår, förmodligen på grund av att 
skeenden i omvärlden tog väldigt stor plats i vår politiska vardag (Oscarsson, Ohlsson & Solevid, 2016). 
Givet hur det långsiktiga mönstret har sett ut, förväntas andelen som säger sig ha diskuterat politik öka 
igen under valåret 2018. Att handla med aktier är en fritidssysselsättning som gör debut i den 
västsvenska SOM-undersökningen  2016, men som också visar sig vara den syssla som lägst andel 
svarande uppger att de ängnat sig åt. 

Figur 20 Aktiviteter och fritidssysselsättningar, Västra Götaland 2015 och 2016 (andel 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. Grå staplar indikerar 2015 års nivåer. 
Källa: De västsvenska SOM-undersökningarna 2015–2016. 
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För några av dessa fritidsaktiviteter finns jämförelsepunkter ända tillbaks till den västsvenska 
undersökningens början i slutet av nittiotalet, vilket ger oss möjlighet att följa vanorna över tid. Som 
tidigare nämnts så förändras dessa generellt inte så mycket, utan de flesta ligger på relativt stabila nivåer 
(tabell 37). En intressant notering är dock att andelen som säger sig ha gått på restaurang, bar eller pub 
på kvällstid fortsätter att öka för sjunde året i rad. 2009 uppgav 27 procent att de minst någon gång per 
månad varit ute på krogen eller liknande, vilket ska jämföras med en toppnotering om 42 procent år 
2016. Detta kan ses som en pågående kulturförändring då det kommer till kvällstidsaktiviteter, och 
skulle kunna vara en följd av ett eventuellt växande utbud på den fronten. Oavsett står det klart att 
invånarna i Västra Götaland nu besöker barer och restauranger på kvällstid i större utsträckning än 
tidigare i undersökningens historia. 

För de resterande fritidsaktiviteterna med långa tidsserier kan man inte tala om någon egentlig 
förändring över tid. Den kraftiga minskningen för alternativet Sjungit i kör/spelat musikinstrument 
mellan 2007 och 2008 beror förklaras av en förändring i frågans formulering (se tabellkommentar till 
tabell 37). 

Tabell 37 Andel som gjort olika fritidsaktiviteter minst någon gång i månaden, Västra Götaland 1998–
2016 (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 88 

Varit ute i 
naturen/friluftsliv - - - - - - - - 80 - 81 80 75 76 83 87 84 83 83 

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

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

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

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 42 

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 11 

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 9 

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. Tabellen 
visar andelen som svarat att de gör de olika aktiviteterna minst någon gång i månaden. Procentbasen utgörs av dem som besvarat frågan. *Mellan 
1998-2007 löd alternativet Sjungit eller spelat musikintrument. ”-” = frågan ej ställd. 
Källa: De västsvenska SOM-undersökningarna 1998–2016. 

Avslutningsvis studeras några fritidssysselsättningar som ofta benämns som klassiska kulturvanor. Även 
dessa klassiska kulturaktiviteter, som att besöka opera, gå på museum, teater eller olika typer av 
konserter, ligger på förhållandevis stabila nivåer över tid. Likt tidigare år är Gått på museum vanligast, 
men hamnar en bit ifrån toppnoteringen från år 2013. 15 procent av de svarande i 2016 års västsvenska 
SOM-undersökning säger sig besöka ett museum minst någon gång i kvartalet (tabell 38). 

Den största förändringen jämfört med föregående år är att det 2016 för första gången är fler som säger 
sig ha besökt en pop/rockkonsert än som varit på teater. En tiondel av de svarande har gått på 
pop/rockkonsert vilket är en viss ökning sedan 2015 men också i linje med en tydlig trend för denna 
aktivitet under 2010-talet. Försäljning av fysiska skivor fortsätter att minska, och artister och musikbolag 
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prioriterar i högre utsträckning liveupplevelser som inkomstkälla. Enligt rapporten Musikbranchen i 
siffror (2016) nådde de inhemska konsertintäkterna 2016 en rekordnivå och ökade med 14 procent sedan 
2015, och det är framförallt de stora arena- och festivalspelningarna som lockar en bred publik. I Västra 
Götaland syns detta bland annat genom att Ullevi i Göteborg slog publikrekord två gånger år 2016, i 
båda fallen i samband med arenakonsert med Håkan Hellström (Got Event, 2017).  

Tabell 38 Kulturaktivitet minst en gång per kvartal i Västra Götaland, 1998–2016 (procent)  
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Gått på museum - - - - 14 14 14 14 13 - 12 16 17 18 18 19 16 14 15 

Gått på pop/rockkonsert - 6 5 6 6 7 6 8 8 8 7 8 5 5 6 7 8 8 10 

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

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

Gått på klassisk konsert - - - - 9 9 9 10 5 - 4 3 3 3 3 3 4 4 4 

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. 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 1998–2016. 

Kultur i Västra Götaland och i hemkommunerna 
Som sagt definieras aktiviteterna i tabell 38 ofta som kulturvanor. Kultur är ett väldigt brett begrepp 
som befinner sig i konstant utveckling, och som draget till sin spets kan sägas innefatta i princip all 
mänsklig verksamhet (Brodén, 2013). Tillsammans med biobesök utgör de fem vanor som redovisats 
ovan det som i SOM-sammanhang brukar kallas för klassiska kulturvanor. De har mätts under lång tid 
och det finns liknande bakomliggande mönster gällande vilka grupper som tar del av dem. 

Självklart täcks långt ifrån allt som kan definieras som kultur in i SOM-undersökningarna, men kultur i 
2016 års västsvenska undersökning är inte heller begränsat till de ovan nämnda klassiska kulturvanorna. 
Det finns ett flertal frågor som rör regionala satsningar på kultur och kulturaktiviteter, och också frågor 
som avser besöksmål med tydlig kulturkoppling. Därtill kommer många av de fritidsaktiviteter vi 
avhandlat i föregående avsnitt. Utan att lägga någon värdering i terminologin kan många av dessa, såsom 
att läsa bok eller spela instrument definitivt räknas till kulturvanorna, medan vissa andra snarare befinner 
sig i gråzonen lite beroende på hur man vill definiera begreppen. 

Kultur är också sedan flera år en viktig politisk fråga i Västra Götaland och dess primära dimension är 
delaktighet. Västra Götaland har som mål att vara en ledande kulturregion där alla medborgare har 
kulturen som kraftkälla och deltar aktivt i kulturlivet (Västra Götaland, 2005). Av denna anledning är 
det intressant att utifrån SOM-undersökningen studera vilka grupper som säger sig ta del av de 
kulturaktiviteter som regionen erbjuder. På samma sätt är det även viktigt att lyfta fram de grupper som 
tycks stå utanför kulturlivet. För utveckling av kulturbegreppets skiftande innebörd samt en mer 
fördjupad statistisk samtidsanalys av Västra Götalänningarnas kulturvanor, se Wärnlöf Bové och 
Jansson (2017). 
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Tabell 39 redogör för de fem klassiska kulturvanorna i SOM-undersökningen, och visar att vissa grupper 
är mer frekventa utövare av dessa aktiviteter än andra. Kvinnor säger sig ägna sig åt samtliga 
kulturaktiviteter i högre utsträckning än vad män gör. Det enda undantaget är Gått på rock-/popkonsert 
där skillnaden är i princip obefintlig. Störst könsskillnad finner vi i teatersalongerna där det skiljer sex 
procentenheter, men även för opera/musikal/balett är det dubbelt så stor andel kvinnor som män som 
anses som regelbundna besökare (tabell 39). Äldre går oftare på teater, opera/musikal/balett eller konsert 
med klassisk musik, men går sällan på rock-/popkonsert vilket är betydligt vanligare bland de yngre. 15 
procent av 16–29-åringarna säger sig gå på en sådan konsert någon gång i kvartalet. Även högutbildade 
går förhållandevis ofta på rock-/popkonsert, men också ofta på museum. De som identifierar sig som 
högre tjänstemän är den grupp som ägnar sig jämförelsevis mest åt samtliga föreslagna kulturaktiviteter. 

En annan viktig dimension är tillgänglighet och utbud, där var man bor spelar relativt stor roll för hur 
ofta man utför en given kulturaktivitet. Då de flesta av de fem aktiviteter som mätts 2016 är tillgängliga 
i Göteborgsområdet är boende i Göteborgsregionen tydligt överrepresenterade bland utövarna. Detta 
gäller främst bland dem som har gått på opera, musikal eller balett respektive på klassiska konserter, 
vilka är aktiviteter som kan vara svårare att få möjlighet till utanför storstadsregionen. 

Museibesök är den kulturaktivitet som bäst förenar västsvenskarna då det är den vanligaste vanan för 
nästan alla grupper (tabell 39). Detta kan tolkas som att det i regionen finns museer som tilltalar i princip 
alla typer av människor, samtidigt som det inte är förknippat med några kraftigt separerande faktorer 
såsom åldersgränser eller dyra inträdeskostnader. Framförallt boende i Göteborgsregionen och Fyrbodal 
är flitiga museibesökare, vilket vittnar om ett större utbud i dessa delar av regionen. 

I slutet av tabell 39 inkluderas livstillfredställelse, som grundas i hur respondenten besvarat frågan ”Hur 
nöjd är du på det hela taget med det liv du lever?”. Likt fjolårets jämförelse (Bové, Jansson & Harring, 
2016) är de som säger sig vara mycket nöjda med sitt liv mer frekventa kulturutövare och 
kulturkonsumenter när det gäller nästan alla de kulturvanor som SOM-institutet mäter jämfört med 
människor som är mer missnöjda med livet. Det är dock svårt att fastställa kausalitet i frågan. 
Konsumerar lyckliga människor kultur i högre utsträckning, eller blir de lyckligare av att konsumera 
kultur? 

Detta för oss in på vilka grupper som står mest utanför kulturlivet vad gäller de fem klassiska 
kulturvanorna, något som tydliggörs i kolumnen ”Besökt/gjort minst något av alternativen”. Till viss del 
rör det sig om de som inte är särskilt nöjda med sina liv, men det finns andra faktorer som tycks spela 
större roll (tabell 39). De som säger sig leva i arbetar- eller jordbrukarhem ägnar sig i betydligt lägre 
utsträckning åt kultur i denna bemärkelse och kan eventuellt sägas stå utanför kulturlivet. Även den 
yngsta åldersgruppen är något underrepresenterad. Störst skillnad finner vi dock gällande utbildning där 
den grupp med låg utbildning, alltså högst grundskolenivå, är de som i allra lägst utsträckning tar del av 
någon av de redovisade kulturaktiviteterna. 
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Tabell 39 Kulturaktivitet minst en gång per kvartal i olika grupper i Västra Götaland, 2016 (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. Göteborgsregionen inkluderar respondenter i Kungsbacka. Procentbasen utgörs av de som besvarat frågan.  
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2016. 

Vidare har vi studerat några av de olika besöksmål som regionen erbjuder. Sedan 1999 har vi i den 
västsvenska SOM-undersökningen varje år listat ett antal lokala utflyktsmål som alla på ett eller annat 
sätt kan sägas ha med kultur att göra, och frågat respondenterna om de besökt platsen det senaste året. 
Detta ger en översikt över ett stort antal mer eller mindre välbesökta anläggningar i regionen, och 
möjlighet att följa dessa över tid. Tabell 40 redogör för denna historik samt för de besöksmål som mättes 
2016. 

  

 
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 
alterna-

tiven 
Minsta 

antal svar 
Samtliga 15 9 10 5 4 26 3 556 
Kön        
Kvinna 16 12 9 6 5 27 1 838 
Man 14 6 10 3 3 24 1 706 
Ålder        
16–29 år 15 7 15 3 2 27 507 
30–49 år 15 5 13 3 2 25 1 025 
50–64 år 13 9 11 5 4 25 914 
65–85 år 17 13 3 7 7 26 1 107 
Utbildning        
Låg utbildning 8 7 3 3 2 14 579 
Medellåg utbildning 9 7 9 3 2 19 1 082 
Medelhög utbildning 17 10 12 5 3 30 784 
Hög utbildning 24 12 12 8 7 36 1 073 
Subjektiv klass        
Arbetarhem 10 6 8 2 2 18 1 426 
Jordbrukarhem 8 4 3 2 4 13 95 
Tjänstemannahem 19 11 10 6 5 31 1 243 
Högre tjänstemannahem 25 15 13 10 9 37 305 
Företagarhem 15 14 14 7 5 33 245 
Delregion        
Göteborgsregionen 18 11 12 6 6 30 2 083 
Sjuhärad 9 7 5 3 2 17 461 
Skaraborg 7 8 6 2 3 18 595 
Fyrbodal 16 6 7 2 2 22 603 
Livstillfredsställelse        
Mycket nöjd med livet 16 11 11 6 4 29 1 369 
Ganska nöjd med livet 14 8 9 4 4 24 1 874 
Inte nöjd med livet 14 5 10 3 3 24 263 
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Tabell 40 Boende i Västra Götaland som har besökt olika anläggningar/utflyktsmål i regionen, 1999–
2016 (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 - - - - 
Göteborgs naturhistoriska 
museum - - - - - - - - - - - - - 17 - 25 

Göteborgsoperan 25 25 21 23 22 22 23 21 21 22 22 19 21 19 20 22 

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

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 - 20 

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

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

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 - 

Röhsska museet - - - - - - - - - - - - - 12 - 15 

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

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 - 11 

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

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

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

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

Västergötlands museum - - - - - - - - - - - - - - 5 - 

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

Dalslands konstmuseum - - - - - - - - - - - - - - - 3 
                 

Kommentar: Frågan lyder: Har du under de senaste 12 månaderna besökt följande? med svarsalternativen Känner ej till, Flera gånger, Någon gång, 
Ingen gång och Har ej besökt men skulle gärna vilja besöka. Tabellen visar andelen som säger sig ha besökt respektive anläggning/utflyktsmål minst 
någon gång under de senaste 12 månaderna. Från och med 2012 inkluderades svarsalternativet ’känner ej till’ vilket påverkar hur frågan besvarats. 
Procentbasen utgörs av dem som besvarat respektive delfråga. ”-” = frågan ej ställd.  
Källa: De västsvenska SOM-undersökningarna 1999–2016. 
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Vi ser att andelen regelbundna besökare är mycket stabil över tid. Exempelvis har Konserthuset i 
Göteborg legat på stabilt höga nivåer ända sedan mätningen startade 1999. I 2016 års västsvenska SOM-
undersökning mättes Göteborgs naturhistoriska museum och Röhsska museet för andra gången och 
Dalslands konstmuseum för första gången. Naturhistoriska museet är den mest välbesökta av årets 
anläggningar och nästan var fjärde svarande säger sig ha varit där det senaste året. Dalslands 
konstmuseum är det besöksmål som har lägst andel besökare bland respondenterna. Skillnaden jämfört 
med de Göteborgsbelägna museerna och Bohusläns museum är stor.  

Högst noteringar under mätperioden som helhet har Liseberg, följt av Gekås i Ullared. Skillnaderna 
mellan de olika besöksmålen beror dels på hur kända de är av allmänheten och vilken kategori av 
besökare de huvudsakligen attraherar (barnfamiljer, vuxna utan barn, osv), och dels på var i regionen de 
är belägna. Besöksunderlaget är större i storstadsregionen än i mer glesbefolkade områden och spelar 
därför viss roll i sammanhanget.  

Tabell 41  Boende i Västra Götaland som har besökt olika anläggningar/utflyktsmål i regionen de 
senaste 12 månaderna, 2016 (procent) 
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Samtliga 17 22 16 20 25 15 11 15 3 

Kön          

Kvinna 20 27 19 23 26 19 11 15 3 

Man 15 18 13 17 24 11 10 15 2 

Ålder          

16-29 år 14 16 16 20 28 10 7 9 2 

30-49 år 17 19 13 21 32 15 7 8 1 

50-64 år 19 25 15 19 22 14 14 15 3 

65-85 år 18 26 19 20 20 18 13 23 4 

Utbildning          

Låg utbildning 7 9 8 9 16 6 14 12 3 

Medellåg utbildning 13 17 14 14 24 10 11 13 2 

Medelhög utbildning 19 24 17 24 29 18 12 17 3 

Hög utbildning 26 34 20 28 28 22 9 16 3 

Delregion          

Göteborgsregionen 27 32 23 29 31 22 5 10 2 

Sjuhärad 8 16 7 10 17 7 7 4 0 

Skaraborg 5 6 5 6 16 4 33 5 1 

Fyrbodal 8 15 8 9 17 7 8 43 10 

Kommentar: Frågan lyder: Har du under de senaste 12 månaderna besökt följande? med svarsalternativen Känner ej till, Flera gånger, Någon gång, 
Ingen gång och Har ej besökt men skulle gärna vilja besöka. 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 2016.  

  



76 

Tittar vi specifikt på de besöksmål som inkluderades i den västsvenska SOM-undersökningen 2016 ser 
vi bland annat tydliga mönster av geografi. De som bor där besöksmålet är beläget tenderar att besöka 
det i mycket större utsträckning och eftersom merparten av årets besöksmål återfinns i Göteborg är 
göteborgare överlag de flitigaste besökarna (tabell 41). Bland de göteborgsbaserade besöksmålen är 
kvinnor överrepresenterade och könsskillnaderna är störst gällande Göteborgsoperan och Röhsska 
museet. För icke-göteborgsbaserade besöksmål är det förhållandevis jämnt mellan könen. Detta 
överensstämmer väl med de könsskillnader som uppdagades gällande de klassiska kulturvanorna i tabell 
20, eftersom samtliga besöksmål i Göteborg kan sägas vara kopplade till de klassiska kulturvanorna.  

Naturhistoriska museet är väldigt välbesökt i de yngre åldersgrupperna och nästan en tredjedel av alla 
mellan 30 och 49 år i regionen säger sig ha besökt museet det senaste året (tabell 41). Återigen står 
lågutbildade för den lägsta besöksfrekvensen men Naturhistoriska museet lyckas ändå locka 16 procent 
av denna grupp. I övrigt har utbildning positiv korrelation med samtliga besöksmål förutom Vara 
konserthus som är mer frekvent besökt av lågutbildade. Kanske har det framförallt att göra med de 
generella utbildningsnivåerna i Skaraborg där konserthuset är beläget. Andelen som säger sig ha besökt 
Dalslands konstmuseum är så låg att analys blir problematisk, men museet har primärt besökts av boende 
i Fyrbodal. 

Bedömning av offentliga insatser på kulturområdet 
Avslutningsvis redogörs kort för medborgarnas åsikter gällande Västra Götalandsregionens och 
kommunernas arbete och utbud på kulturfronten. Dessa frågor är delar av ett större batteri som även 
inbegriper invånarnas syn på bland annat sjukvård och kollektivtrafik, vilket redovisas i 
inledningskapitlet samt i andra temakapitel i denna rapport. 

På frågan ”Allmänt sett, hur tycker du att Västra Götalandsregionen sköter sin uppgift när det gäller: - 
Kultur?” kan respondenterna ta ställning på en femgradig skala (se tabell 9). Det framgår att 32 procent 
tycker att Västra Götalandsregionen sköter sin kulturuppgift mycket eller ganska bra, vilket ger 
ett balansmått på +21 (endast 11 procent svarade ganska eller mycket dåligt). Dock är det en hög 
andel, 25 procent, som inte tagit ställning i frågan. Detta är fler än för de flesta andra områden inom 
regionens verksamhet vilket indikerar att begreppet kultur och framförallt regionens arbete med 
detta är relativt vagt och svårt att ta ställning till. Endast regionens arbete med att bidra till fler 
jobb har högre andel Ingen uppfattning (26 procent).  

På samma sätt görs i den västsvenska SOM-undersökningen 2016 en bedömning av servicen i den egna 
kommunen när det kommer till kulturaktiviteter, vilket  redovisas i tabell 42. På det hela taget bedöms 
servicen som god och balansmåtten är genomgående positiva. Kvinnor ger mer positiva omdömen än 
män överlag. Yngre åldersgrupper ger mer negativa omdömen än äldre men är fortfarande överlag 
positiva. En rimlig hypotes är att Göteborgare skulle vara mer nöjda med servicen gällande 
kulturaktiviteter då det finns ett större utbud i kommunerna i storstadsregionen, men de gör i princip 
samma bedömning som boende i övriga delregioner. 

Återigen är det viktigt att framhålla att det även på denna fråga är en stor andel som uppger sig sakna 
uppfattning i frågan: 35 procent av de svarande. Det pekar på att befolkningen har en ännu något vagare 
bild av vad som görs från kommunernas sida än från regionen när det kommer till kultur och 
kulturaktiviteter. 
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Tabell 42 Bedömning av service i hemkommunen med avseende på kulturaktiviteter, Västra Götaland 
2016 (procent) 

 
Mycket 

nöjd 
Ganska 

nöjd 

Varken 
nöjd eller 
missnöjd 

Ganska 
missnöjd 

Mycket 
missnöjd 

Ingen 
uppfattning 

Summa 
procent 

Antal 
svarande Balansmått 

Samtliga 10 29 21 4 1 35 100 3 443 +34 

Kön          

Kvinna 12 31 19 4 1 33 100 1 774 +38 

Man 8 25 24 5 1 37 100 1 659 +27 

Ålder          

16-29 år 11 25 20 7 2 35 100 496 +27 

30-49 år 9 27 24 5 2 33 100 1 011 +29 

50-64 år 10 28 23 4 1 34 100 898 +33 

65-85 år 11 31 17 3 1 37 100 1 037 +38 

Delregion          

Göteborgsregionen 11 28 22 5 1 33 100 2 024 +33 

Sjuhärad 9 26 21 3 2 39 100 444 +30 

Skaraborg 11 28 21 5 1 34 100 581 +33 

Fyrbodal 9 29 20 4 1 37 100 571 +33 

Kommentar: Frågan lyder: Vad anser du om servicen i den kommun där du bor på följande områden: Kulturaktiviteter? med svarsalternativen 
Mycket nöjd, Ganska nöjd, Varken nöjd eller missnöjd, Ganska missnöjd, Mycket missnöjd eller Ingen uppfattning. Procentbasen utgörs av de som 
besvarat respektive delfråga. Balansmåttet visar andelen som är nöjda minus andelen som är missnöjda. Balansmåttet kan variera mellan +100 (alla är 
nöjda) och -100 (alla är missnöjda). 
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2016. 

 

Engagemang i civilsamhället 
Detta avslutande avsnitt avhandlar det västsvenska civilsamhället. Termen civilsamhälle kommer från 
engelskans mer etablerade civil society och avser folkrörelser av olika slag, föreningsliv och den ideella 
sektorn. Svenska regeringens officiella definition lyder ”en arena, skild från staten, marknaden och det 
enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma 
intressen” (Prop 2009/10:55). I den västsvenska SOM-undersökningen kan vi studera det regionala 
civilsamhället i form av föreningsmedlemskap samt olika vanor som relateras till ideellt engagemang. 

Medlemskap i olika föreningar ses ofta som ett viktigt mått på delaktighet, och anses nyttigt för ett 
samhälle. Föreningsliv kan fungera som en plattform för möten mellan människor med olika bakgrund 
och olika kulturer, och vara ett effektivt sätt att integreras lokalt för inflyttade medborgare. Sverige har 
en stark förenings- och folkrörelsetradition som dateras tillbaks till 1800-talet, men som i vissa 
avseenden i nuläget är i en process av att avta eller i alla fall förändras (se Boije, 2014; Boije & Ottervik, 
2014). 

Den västsvenska SOM-undersökningen 2016 visar att andelen personer som säger sig vara medlem i 
någon typ av förening fortsätter de tre senaste årens negativa trend och når sin lägsta nivå sedan 2008 
(figur 21). Ändå är fortfarande 76 procent av de svarande medlemmar vilket är en stor majoritet. 
Minskningen kan eventuellt förklaras med en minskad allmän delaktighet, men kan också vara ett tecken 
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på att formen för medborgarnas delaktighet förändras, och inte längre lika tydligt kan förknippas med 
klassiskt föreningsliv. 

Figur 21 Medlemskap i någon typ av förening eller organisation, Västra Götaland 1998–2016 
(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 1998–2016. 

En starkt bidragande enskild faktor till den negativa trend vi ser i figur 21 är att det fackliga 
engagemanget i Västra Götaland har trappats av under de senaste åren. I landet som helhet var 
fackföreningsrörelserna historiskt som störst mot slutet av nittiotalet, men 2014 var det fortfarande 43 
procent av de svarande i den västsvenska SOM-undersökningen som var medlemmar i någon facklig 
organisation. 2016 är denna siffra 38 procent (figur 22) vilket är en relativt påtaglig minskning över en 
period av endast två år. 2017 års västsvenska SOM-undersökning kommer att ge svar på om trenden 
fortsätter eller om de fackliga organisationerna stabiliserat sina medlemsantal. 

Näst vanligast av de olika typer av föreningsmedlemskap som mäts i SOM-undersökningen är Idrotts-/ 
friluftsförening. 2016 säger sig en tredjedel av de svarande vara medlemmar i en sådan förening. Denna 
siffra kan dessutom hävdas vara något i underkant bland västsvenskarna, då SOM-undersökningarna 
inte riktar sig till barn och unga under 16 år, en grupp som i hög utsträckning deltar i denna typ av 
föreningar. Minst vanligt är att vara medlem i en invandrarförening, men här är det också risk för ett 
visst mörkertal då den västsvenska SOM-undersökningen endast går att besvara på svenska, något som 
kanske inte alla medlemar i en invandrarförening känner sig helt bekväma med. Sist men inte minst är 
också tydligt att de nio i SOM-undersökningarna föreslagna medlemskapen inte täcker in alla typer av 
föreningar, då 26 procent svarar att de är medlemar i en annan typ av förening eller organisation. 
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Figur 22 Medlemskap i olika typer av föreningar, Västra Götaland 2016 (andel som säger sig vara 
medlem) 

 
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. Lägsta antal svarspersoner är 3 404. 
Procentbasen utgörs av de som besvarat frågan.  
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2016. 

Om vi tittar på föreningsmedlemskap i stort ser vi att det inte finns några könsskillnader bland de som 
organiserar sig. Det är lika vanligt att män och kvinnor är medlemmar och dessutom deltar aktivt i 
verksamheten (tabell 43). Det finns dock en liten tendens till män att i högre utsträckning också innehar 
någon form av uppdrag. Den vanligaste åldern för föreningsmedlemskap är mellan 30 och 65 år, vilket 
stämmer väl överens med att facklig organisering fortfarande är den vanligaste typen av medlemskap i 
Västsverige. Omkring 80 procent av alla svarande i detta åldersspann är medlemmar i någon form av 
förening. 

I likhet med delaktigheten i kulturlivet finner vi att det är gruppen med lägst utbildning samt den allra 
yngsta åldersgruppen som tycks stå längst från föreningslivet, i alla fall i den form som det mäts i SOM-
undersökningarna. De som säger sig leva i arbetar- eller jordbrukarhem är också i relativt låg 
utsträckning föreningsmedlemmar, men även gruppen som säger sig leva i företagarhem tycks ha ganska 
lågt engagemang. Däremot är föreningslivet väl utspritt geografiskt i regionen, och som allra störst i 
Skaraborg. Resultatet kan ses som ett tecken på att föreningsliv, till skillnad från kulturliv, inte behöver 
centrala institutioner för att blomstra – ett förhållande som är kännetecknande för civilsamhället (jmf 
Prop 2009/10:55). 
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Tabell 43 Medlemskap i förening i olika grupper, Västra Götaland 2016 (procent)  
 
 Ej medlem Enbart medlem 

Deltar aktivt i 
verksamheten 

Har någon form 
av uppdrag Antal svar 

Samtliga 24 47 13 16 3 539 

Kön      

Kvinna 24 48 13 15 1 825 

Man 24 46 13 17 1 704 

Ålder      

16–29 år 36 40 12 12 507 

30–49 år 17 51 13 19 1 025 

50–64 år 22 48 12 18 914 

65–85 år 27 46 14 13 1 092 

Utbildning      

Låg utbildning 37 45 9 9 567 

Medellåg utbildning 28 45 11 16 1 076 

Medelhög utbildning 19 50 14 17 783 

Hög utbildning 16 49 16 19 1 077 

Subjektiv klass      

Arbetarhem 29 48 10 13 1 418 

Jordbrukarhem 28 41 17 14 94 

Tjänstemannahem 18 48 15 19 1 243 

Högre tj.mannahem 16 43 19 22 306 

Företagarhem 31 42 13 14 246 

Delregion      

Göteborgsregionen 25 46 14 15 2 081 

Sjuhärad 23 47 15 15 459 

Skaraborg 20 47 12 21 589 

Fyrbodal 25 50 11 14 595 

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 2016. 

Ett av de specifika medlemskap som SOM-undersökningen frågar efter är huruvida man är medlem i 
någon form av välgörenhetsorganisation. År 2016 säger sig 20 procent vara medlemmar i en sådan vilket 
gör det till den fjärde mest vanliga medlemskapstypen (tabell 44). Det är inte helt lätt att jämföra denna 
siffra med tidigare data då denna fråga genomgått mindre förändringar under åren. Mellan 1996 och 
2012 frågades exempelvis om medlemskap i humanitär hjälporganisation, något som mellan 15 och 18 
procent regelbundet svarade att de var. 

Tabell 44 visar att det är betydligt vanligare bland kvinnor än bland män att vara medlemmar i en 
välgörenhetsorganisation. 29 procent bland de högutbildade är medlemmar men endast 11 procent av de 
med låg utbildning. Återigen är de som säger sig tillhöra tjänstemanna- eller högre tjänstemannahem 
medlemmar i väldigt hög utsträckning, medan de som lever i företagarhem befinner sig någonstans 
mellan dessa och arbetar/jordbrukarhemmen. Kanske handlar det för de från arbetar- eller 
jordbrukarhem främst om ekonomiska möjligheter men hos företagarna snarare om ett lägre intresse. Vi 
skönjer också ganska stora inomregionala skillnader där boende i Göteborgsregionen i högst 
utsträckning och boende i Fyrbodal i lägst utsträckning är medlemmar. 
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Ytterligare tecken på engagemang i civilsamhället kan vara hur ofta man säger sig ha skänkt pengar till 
någon hjälporganisation eller volontärarbetat. Omkring 72 procent av västsvenskarna svarar att de har 
skänkt pengar och ungefär en fjärdedel uppger att de har volontärarbetat under de senaste 12 månaderna. 
Det är med andra ord klart vanligare att skänka pengar än att engagera sig genom medlemskap eller 
ideellt arbete. 

Tabell 44 Välgörenhetsengagemang i olika grupper, Västra Götaland 2016 (procent)  

 
 

Medlem i välgörenhets-
organisation 

Arbetat ideellt eller 
volontärarbetat senaste 

12 mån 

Skänkt pengar till 
hjälporganisation 
senaste 12 mån Lägsta antal svarande 

Samtliga 20 26 72 3 342 

Kön     

Kvinna 25 26 78 1 711 

Man 16 25 67 1 622 

Ålder     

16–29 år 16 27 60 479 

30–49 år 24 27 73 998 

50–64 år 21 27 73 869 

65–85 år 17 23 77 995 

Utbildning     

Låg utbildning 11 16 63 516 

Medellåg utbildning 14 23 68 1 026 

Medelhög utbildning 24 31 77 739 

Hög utbildning 29 29 80 1 032 

Subjektiv klass     

Arbetarhem 16 22 67 1 346 

Jordbrukarhem 10 28 68 85 

Tjänstemannahem 24 28 78 1 188 

Högre tj.mannahem 31 35 81 290 

Företagarhem 21 31 77 238 

Delregion     

Göteborgsregionen 23 25 74 1 975 

Sjuhärad 21 27 73 431 

Skaraborg 19 28 71 553 

Fyrbodal 15 23 68 556 

Kommentar: Baserat på frågorna Är du medlem i någon typ av förening/organisation? och Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort 
följande? För den första redovisas andelen Ja-svar inkl. aktivt deltagande och uppdrag. För den andra redovisas andelen som säger sig gjort detta minst 
Någon gång de senaste 12 månaderna. Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive fråga. 
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2016. 

Att arbeta ideellt är väldigt utspritt över de olika grupperna i den västsvenska SOM-undersökningen. 
Män och kvinnor i alla åldrar säger sig ha gjort detta ungefärlika mycket, det enda som skiljer är möjligen 
att de i pensionsåldern inte gjort det i samma utsträckning och detta har troligen snarare med tillfälle 
och möjlighet att göra än med egentligt ideellt engagemang. Bland högutbildade och tjänstemän är det 
särskilt vanligt att volontärarbeta, ett mönster som liknar det för övriga engagemang inom 
civilsamhället. 

Mönstret för att skänka pengar till hjälporganisationer motsvarar mycket av det vi sett tidigare, men i 
ökad magnitud. Här finns dock könsskillnader: det är klart vanligare bland kvinnor än bland män att 
skänka pengar, och 78 procent av kvinnorna svarar att de gjort detta minst någon gång det senaste året. 
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Yngre skänker pengar betydligt mer sällan än övriga grupper, men eftersom de volontärarbetar i samma 
utsträckning tycks detta snarare handla om ekonomiska förutsättningar än brist på engagemang. 
Återigen svarar högutbildade och högre tjänstemän att de skänker pengar i högre utsträckning. 
Göteborgarna låg någonstans i mitten då det kom till benägenhet att volontärarbeta, men i topp då det 
handlar om att skänka pengar. Boende i Fyrbodal är minst benägna att ägna sig åt någon av de tre 
analyserade former av välgörenhet. 

Sammanfattning 
 

• Hälsa är ett stort intresseområde bland de boende i Västra Götaland. 88 procent är mycket 
eller ganska intresserade av hälsa och träning och friluftsliv är populära fritidsaktiviteter. 
 

• Fritidsaktiviteterna ligger på stabila nivåer, men vi noterar att 42 procent av de svarande har 
besökt pub, restaurang eller bar på kvällstid under den senaste månaden och att detta är en 
stadigt växande aktivitet. 
 

• Att umgås med vänner är den allra vanligaste fritidssysselsättningen i svarsgruppen. Att titta 
på film är den sysselsättning som tycks öka snabbast, i samband med ett växande och mer 
tillgängligt utbud. 
 

• Bland de fritidssysslor som kan definieras som klassiska kulturaktiviteter är museibesök både 
den mest populära och den som bäst förenar invånarna då gruppskillnaderna är små. 
 

• Kultur är en viktig fråga rent politiskt men medborgarna visar inte så stort intresse för detta 
område samtidigt som de har svårt att avgöra vad som görs regionalt och kommunalt på 
kulturfronten. 
 

• Lågutbildade, yngre, och de som lever i jordbrukar- eller arbetarhem är ofta de som står mest 
utanför deltagande inom kulturlivet. 
 

• 25 procent av västsvenskarna har besökt Göteborgs Naturhistoriska museum under det senaste 
året, vilket gör det till den populäraste av de regionägda museiverksamheterna.  
 

• Medlemskap i föreningslivet minskar i regionen, men fortfarande är nästan tre av fyra Västra 
Götalänningar medlemmar i någon förening. 
 

• Att skänka pengar till en hjälporganisation är betydligt vanligare än att volontärarbeta eller att 
vara medlem i en välgörenhetsorganisation. 78 procent av alla kvinnor har skänkt pengar det 
senaste året. 
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Slutdiskussion 
Som en del i utvärderingen av hur väl visioner och målsättningar för Västra Götaland uppnås, 
har den här rapporten fokuserat på en rad frågor som tillsammans speglar de vanor och attityder 
som finns hos invånarna i regionen. Med utgångspunkt i 2016 års västsvenska SOM-undersökning 
har medborgarnas demokratisyn, förtroende för politiker, utvärdering av Västra 
Götalandsregionens prestationer samt åsikter om infrastruktur och sjukvård kartlagts på 
detaljerad nivå. Vidare har invånarnas arbetsliv, livsstil och självskattade hälsa analyserats. 
Resultaten visar på många likheter i regionen men också på stora olikheter, varav många är direkt 
kopplade till socioekonomiska faktorer, utbildning och ålder. I detta avslutande kapitel 
sammanfattas och relateras rapportens resultat Vision Västra Götaland – det goda livet.  

Västra Götaland är en region som karakteriseras av tillväxt. Invånarantalet ökar i ungefär samma takt 
som i resten av landet men inom regionen finns stora skillnader. Storstadsregionen står för större delen 
av befolkningstillväxten och har sedan regionbildningen 1998 ökat med 20 procent. I andra delar av 
regionen är ökningen betydligt mer modest. De inomregionala skillnaderna i tillväxt befäster de 
befintliga strukturella variationer som råder i regionen och det finns inget som tyder på att dessa 
skillnader skulle minska inom en överskådlig framtid. Parallellt med att gruppen av yrkesarbetande blir 
större i Göteborgsregionen står övriga delregioner inför en ökande andel äldre i befolkningen.     

Vision Västra Götaland innefattar ett antal punkter som på olika sätt definierar det goda livet. En god 
hälsa, arbete och utbildning, samhällsengagemang, delaktighet och påverkansmöjligheter, en 
meningsfull fritid och ett rikt kulturliv är några av de områden som utmärker visionen om det goda livet. 
Denna vision kan beskrivas som navet i strävan mot att utveckla Västra Götaland till en region som är 
attraktiv för människor att leva, bo och verka i, alldeles oavsett deras bakgrund, preferenser och 
erfarenheter. Visionen om en gemensam region strävar mot en tillgänglig arbetsmarknad och gynnsam 
ekonomisk och befolkningsmässig tillväxt som främjar hela regionen, den avser minska avstånden 
mellan stad och landsbygd genom att skapa goda infrastrukturella förutsättningar för pendling, och den 
vill erbjuda samtliga regioninvånare goda förutsättningar för god vård och hälsa liksom ett rikt kulturliv.     

Den samlade utbildningsnivån allt högre 
Västra Götaland karakteriseras av en alltmer välutbildad befolkning. Samtidigt har visionen om en jämn 
utbildningsnivå i regionens olika delar visat sig vara svår att uppfylla. Det råder skevhet i fördelningen 
av den högutbildade såväl som arbetsföra delen av befolkningen. I båda fallen står Göteborgsregionen 
för en överrepresentation i förhållande till övriga delregioner. En bakomliggande förklaringsfaktor är 
att en stor del av Västra Götalands arbetstillfällen finns i Göteborgsregionen, inte minst när det gäller 
de arbetstillfällen som kräver högre utbildning. Prognoser för den närmaste tidens utveckling på 
arbetsmarknaden pekar mot en fortsatt god tillväxt i Västsverige, då framför allt i Göteborgsregionen. 
Det innebär att det även framöver kommer att finnas en strukturell snedvridning i demografi och 
utbildningsnivå mellan storstadsregionen och övriga delar av Västra Götaland. 

Samtidigt utgör inte heller storstadsregionen en enhetlig region när det gäller spridningen i 
utbildningsnivå bland boende i olika områden. Det råder tydliga utbildningsskillnader beroende på hur 
resursstarkt boendeområdet är. Analyserna visar att andelen högutbildade är mer än dubbelt så stor i 
resursstarka områden som i resurssvaga och att motsatt förhållande råder för andelen lågutbildade. Den 
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utbildningsrelaterade skevheten är således bekymmersam på en övergripande regional nivå såväl som 
på den inom-regionala nivån.   

Demokrati och viktiga samhällsfrågor 
Det goda livet som förespråkas i Vision Västra Götaland (2005) kan kopplas till invånarnas nöjdhet med 
demokratin och förtroende för politiska beslutandenivåer och dess politiker. Andelen som är nöjda med 
demokratin i regionen ligger på en stabil nivå jämfört med föregående år. Sedan valåret 2014 syns dock 
en liten nedgång i nöjdheten, vilket också gäller för demokratin på kommunal respektive nationell nivå. 
Samtidigt är en majoritet av medborgarna  oroade för försvagad demokrati.  

Andelen som anser att regionsstyrelsen och kommunstyrelserna sköter sitt arbete på ett bra sätt har 
minskat under den senaste tioårsperioden. För kommunstyrelserna har minskningen planat ut under de 
senaste åren medan trenden för bedömningen av regionsstyrelsens arbete fortfarande är nedåtgående. 
Förtroendet för de grupper som befolkar dessa styrelser, politikerna, har inte förändrats nämnvärt under 
perioden. Det ligger på en fortsatt låg nivå, där två av tio medborgare har förtroende för kommunens 
politiker och en av tio har förtroende för regionpolitikerna.  

Desto mer positivt är att andelen som upplever sig kunna påverka politiska beslut på olika nivåer 
successivt har ökat över tid. Störst möjligheter till påverkan anser sig invånarna ha i kommunen, följt 
av stadsdelen. Ungefär fyra av tio invånare har också någon gång under det senaste året agerat politiskt. 
Det vanligaste deltagandet är att skriva under en namninsamling, att skriva eller kommentera i sociala 
medier samt att kontakta någon tjänsteman. Få har däremot aktivt arbetat i någon form av aktionsgrupp. 
Mest aktiva är unga individer, högutbildade och personer med ett stort politiskt intresse. Det innebär att 
det exempelvis inte går att tala om en oengagerad ungdom som tappat tron på politiken, åtminstone inte 
när det gäller unga i Västra Götaland.  

Ett sätt för medborgarna att påverka demokratin utöver det aktiva deltagandet i valen är att engagera sig 
i medborgardialoger. Västra Götalandsregionen har under de senaste åren genomfört flera 
medborgardialoger knutna till hälso- och sjukvårdsområdet. Befolkningens kännedom om dessa är dock 
mycket begränsad och procentuellt sett har en mycket liten andel av regionens invånare aktivit deltagit 
i någon av dessa dialoger. På det här området finns det därför skäl att granska närmare vad det är som 
gör att så få känner till regionens medborgardialoger och hur informationsarbetet kring dessa aktiviteter 
kan förbättras. 

Utöver oron för försvagad demokrati ligger också frågor om sjukvård, invandring och integration, 
infrastruktur och skola/utbildning på dagordningen över invånarnas viktigaste samhällfrågor och 
samhällsproblem på regional nivå. Flera av dessa områden ingår också i dagordningen över de viktigaste 
frågorna på kommunal nivå, om än i en något annan ordningsföljd. Till de viktigaste kommunala 
frågorna hör också bostäder och byggnadsfrågor. Betoningen av olika samhällsproblem skiljer sig 
framför allt mellan individer i olika åldersgrupper. Bland unga utgör invandrings- och integrationsfrågor 
som det viktigaste regionala samhällsproblemet, följt av sjukvård. Bland äldre dominerar 
sjukvårdsfrågan, följt av infrastruktur. De åldersrelaterade skillnaderna framträder också i bedömningen 
av viktiga kommunala frågor, där yngre i lika omfattning betonar skola och invandring/integration, 
medan äldre lyfter fram skola följt av bostäder.    
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Den tillgängliga arbetsmarknadens utmaningar  
Sysselsättningen bland regionens invånare är god och arbetslösheten ligger på historiskt låga nivåer. I 
regionen som helhet låg arbetslösheten på 7 procent under 2016. Bland respondenterna i den västsvenska 
SOM-undersökningen uppger sig 2 procent vara arbetslösa, medan andelen förvärvsarbetande ligger 
stabilt kring 55 procent. Den starka arbetsmarknaden avspeglas också i oron för att drabbas av 
arbetslöshet under det närmaste året, där den stora majoriteten uttrycker trygghet i att den egna 
arbetsmarknadsstatusen inte kommer att förändras till det sämre. Endast 4 procent uppskattar risken att 
bli arbetslös som mycket stor medan ytterligare 6 procent skattar den som ganska stor. Det är något lägre 
andel jämfört med tidigare mättillfällen under 2010-talet, även om skillnaderna är relativt marginella. 
Mest oroade är de unga regioninvånarna, lågutbildade och individer med tidsbegränsade anställningar. 
Andelen mycket oroade är dubbelt så stor i dessa grupper jämfört med i befolkningen som helhet.    

Bland de invånare som förvärvsarbetar är en övervägande del – 79 procent – nöjda med sitt arbete. 
Graden av nöjdhet varierar dock i olika grupper. Äldre är exempelvis mer nöjda än yngre och 
högutbildade är mer nöjda än lågutbildade. Minst nöjda är låginkomsttagare och tidsbegränsat anställda. 
Dessa båda grupper upplever också i stor utsträckning att det är svårt att hitta ett passande jobb på 
hemorten. I denna fråga förekommer en viss variation i bedömningen beroende på var individerna bor, 
där invånarna i storstadsregionen är något mindre benägna än övriga regioninvånare att tycka att det är 
svårt att hitta ett lämpliga jobb på hemorten. Resultatet speglar de varierande förutsättningar som råder 
för de olika regionala arbetsmarknaderna och visar med tydlighet att visionen om en tillgänglig 
arbetsmarknad i Västra Götaland är långt ifrån att bli uppfylld.  

Svårigheten ligger dock inte bara i enbart kunna erbjuda medborgarna matchning med rätt aktör på 
arbetsmarknaden, utan också i att kunna matcha arbetsgivarnas behov av särskilda kompetenser och 
skickligheter. I de prognoser som gjorts av hur de regionala arbetsmarknaderna förväntas utvecklas 
under det närmaste året har Västra Götaland fallit väl ut beträffande efterfrågan på arbetskraft. Samtidigt 
visar beräkningar att den nuvarande obalansen mellan tillgång och efterfrågan förväntas öka under de 
närmaste åren (Arbetsförmedlingen 2017, Västra Götalandsregionen 2017, 2013). Skälet är att det råder 
diskrepans mellan företagens kompetensbehov och befolkningens utbildningsinriktning. Utbudet och 
valet av vidareutbildning kan därför komma spela stor roll för hur attraktiva regionens invånare kommer 
att bli på framtidens arbetsmarknad.  

Invånarna tycker om hälso- och sjukvård 
Hälso- och sjukvården i Västra Götaland är regionens största ansvarsområde och berör på ett eller annat 
sätt alla regionens medborgare. Hälsa ingår också som en central del i den sociala dimensionen i Vision 
Västra Götaland – det goda livet och i visionen beskrivs hur folkhälsoperspektivet ska vara en 
framträdande del av samhällsplaneringen. Vikt läggs bland annat vid att hälso- och sjukvården ska ha 
hög tillgänglighet och kvalitet. Bland regionens invånare har sjukvården, som nämnts, sedan 1998 
utgjort den samhällsfråga som toppat dagordningen över viktiga regionala samhällsproblemen och 
samhällsfrågor. Den regionala sjukvården får positivt betyg av medborgarna, som bedömer servicen på 
såväl sjukhus som vårdcentraler som god. Västragötalänningarna är också nöjd med hur regionen sköter 
sitt arbete när det gäller hälso- och sjukvård och stödet för offentligt finansierad vård är starkt.  

Nöjdheten med sjukvården har dock minskat under 2010-talet, vilket gäller såväl sjukhusvård som 
vårdcentraler. Äldre är mer nöjda med sjukvården än yngre, vidare är personer med god självskattad 
hälsa mer nöjda än personer med sämre hälsa. Sett till olika geografiska områden i Västra Götaland 
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utmärker sig boende i Fyrbodal genom att vara klart mindre nöjda med sjukhusvården jämfört med 
boende i Göteborgsregionen, Sjuhärad och Skaraborg. Förhållandet är på intet sätt nytt, utan har noterats 
också i tidigare års utvärderingar (se exempelvis Hägglund, 2014).     

När invånarna i Västra Götaland får bedöma olika aspekter av sjukvården i regionen är de mest positiva 
till den medicinska kvaliteten och personalens bemötande, medan tillgången till vård bedöms mindre 
positivt, både av de som själva nyttjat vård och bland de som inte gjort det. Men det som framförallt 
bedöms negativt är sjukvårdsorganisationens effektivitet. Bedömningen av tillgänglighet såväl som 
effektivitet har också blivit mer negativ över tid. När det gäller tandvårdens tillgänglighet respektive 
effektivitet är bedömningarna mer positiva, inte minst bland dem som regelbundet nyttjar tandvård.   

På en övergripande nivå är invånarna i Västra Götaland friska och har en hög livstillfredsställelse.  Den 
egna upplevelsen av hälsa skiftar dock mellan olika befolkningsgrupper. I viss mån är den självskattade 
hälsonivån kopplad till socioekonomiska resurser, då lågutbildade och arbetare anger en sämre hälsa än 
högutbildade och personer från högre tjänstemannahem. Även äldre skattar sin hälsa som sämre jämfört 
med genomsnittet, vilket inte är särskilt konstigt. Den självupplevda hälsonivån säger här inget om hur 
det fysiska hälsotillståndet de facto är hos individerna, utan bör snarast betraktas som en indikator på 
hur individerna känner sig på en mer övergripande nivå. Kopplingen mellan hälsa och subjektiv 
klasstillhörighet respektive utbildning är sannolikt en indikation på de ojämlikheter som finns mellan 
människor i termer av socioekonomiska resurser. Det finns därmed flera goda anledningar till varför det 
är centralt att hantera utmaningen att minska de socioekonomiska skillnaderna i samhället.    

Omfattande förändringar i regionens infrastruktur 
Kollektivtrafik och utveckling av infrastruktur är ett av Västra Götalandsregionens huvudsakliga 
ansvarsområden. Stora investeringar är planerade i regionens infrastruktur under de närmaste åren. 
Några av dessa är påbörjade, andra ligger i startgropen och ytterliga några befinner sig på 
planeringsstadiet. Nöjdheten med den nuvarande kollektivtrafiken är fortsatt hög och den allmänna 
inställningen till att bygga ut kollektivtrafiken är mycket positiv. Regelbundna kollektivtrafikresenärer 
är överlag mer positiva till hur kollektivtrafiken fungerar jämfört med genomsnittet. Nöjdast med 
kollektivtrafiken är boende i Göteborgsregionen och dessa invånare är också mest positiva till att den 
byggs ut ytterligare.  

Åsiktsintensiteten är generellt högre bland invånarna i de kommuner och delar av Västsverige som 
berörs av specifika satsningar. Resultatet är inte särskilt förvånande då geografisk närhet till och eget 
bruk av infrastruktur spelar roll för hur mycket en satsning kommer att påverka i vardagen. Ju högre 
berördhetsgrad, desto viktigare tenderar frågan att bli för den enskilde. I de flesta fall är de 
regioninvånare som mer direkt berörs av ett infrastrukturprojekt också mer positiva till detsamma. 
Undantag finns dock i Västlänken och trängselskatten, där boende i Göteborgsregionen är mer kritiska 
än övriga invånare. För Västlänken gäller att boende i övriga delregioner i allmänhet ställer sig försiktigt 
positiva till projektet, medan göteborgare har en mer negativ inställning.  

Två förändringar kan noteras i förhållande till utfallet av föregående års undersökning. Det handlar dels 
om att inställningen till trängselskatt i Göteborg har blivit mer negativ 2016 jämfört med 2015, dels om 
att upplevelsen av hur krångligt det är att betala för resan i kollektivtrafiken har gått i en positiv riktning. 
Det innebär att människor upplever det som mindre krångligt att betala för resan idag jämfört med för 
några år sedan.           
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Generellt gäller också att invånarna anser att Västra Götalandsregionen är bättre på sådant som rör 
kollektivtrafik än på sådant som rör planeringen av vägar och järnvägar.  

Kultur och fritid 
Ytterligare ett fokusområde i visionen för det goda livet i Västra Götaland, är kulturen. Bland annat 
beskrivs hur kulturen ska binda samman regionen och människorna i den, och också ge människor kraft 
och stimulans. För att möjliggöra för alla medborgare att aktivt delta i kulturlivet krävs att kulturen når 
ut brett. Resultaten i den här utvärderingen visar dock att så inte är fallet. Kulturlivet är fortfarande i 
mångt och mycket uppdelat. Socioekonomiskt starka grupper tar mer aktivt del av kulturlivet i Västra 
Götaland, både av det som kan beskrivas som finkultur och av den mer breda kulturen. Exempelvis är 
högutbildade och tjänstemän är överrepresenterade bland kulturkonsumenterna, medan människor i 
arbetarhem och lågutbildade är mindre kulturellt aktiva. Boende i Göteborgsregionen är också mer 
aktiva som kulturkonsumenter jämfört med boende i Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodal, en skillnad som 
i viss utsträckning förklaras av att kulturutbudet är större i storstadsregionen.     

Många av de vanor som knyter an till kultur och fritid präglas av en tydlig stabilitet över tid. Museibesök 
tillhör den vanligaste kulturaktiviteten, följt av besök på pop-/rockkonserter och teaterbesök. Den 
regionägda museiverksamhet som är mest välbesökt av regioninvånarna är Göteborgs Naturhistoriska 
museum, ett besöksmål som var fjärde regioninvånare har besökt under den senaste 12-
månadersperioden. Fortfarande har dock Västra Götaland en bit kvar till målet att alla medborgare ska 
delta aktivt i det västsvenska kulturlivet.  

Bland regioninvånarnas fritidsaktiviteter utgör träning och friluftsliv viktiga inslag i vardagen. Ett 
viktigt nav i fritidslivet är också de många olika föreningar som finns i samhället, även om trenden i 
föreningsengagemanget är nedåtgående. 2016 uppgav sig tre av fyra medborgare vara medlem i någon 
förening, att jämföra med fyra av fem år 2013. Sett till olika samhällsgrupper utmärker sig särskilt yngre 
medelålders (30-49-åringar), högutbildade och högre tjänstemän genom ett större 
föreningsengagemang, medan unga och lågutbildade i lägst utsträckning är medlemmar i någon 
förening. Graden av föreningsengagemang är i stort densamma oavsett vilken del av regionen som 
beaktas. Förklaringen bakom de senaste årens nedgång är inte helt given, men sannolikt beror den 
åtminstone delvis på den allmänna nedgången i befolkningens fackliga engagemang under 2000-talet. 
Ytterligare en tänkbar förklaring är förstås att SOM-institutets mätningar inte fångar upp allt 
föreningsliv, exempelvis sådant som är kopplade till digitala nätverk.  

Alldeles oavsett, står Västra Götalandsregionen inför en utmaning när det gäller få alla invånare 
intresserade av och aktivt delta i kultur såväl som i föreningslivet. Lyhördhet inför medborgarnas 
intressen och behov är rimligen en central utgångspunkt, i vilken det strategiska arbetet inom kultur- 
och fritidssektorn behöver utgå från.  

*** 

Sammanfattningsvis kan konstateras att många av de perspektiv och dimensioner som pekas ut i Vision 
Västra Götaland – det goda livet faller väl ut den västsvenska SOM-undersökningen. Fortfarande finns 
dock mycket kvar att förbättra för att nå närmare visionens målsättningar. Det råder stora skillnader i 
regionen, vilka är kopplade till olikheter i bedömningar, vanor och aktiviteter såväl som till 
socioekonomiska faktorer som utbildning, klasstillhörighet och boendeområde. Det senare handlar 
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bland annat om en stad-landdimension som visar sig i att boende på landsbygd eller i mindre tätorter ger 
uttryck för sämre tillgänglighet när det gäller hälso- och sjukvård, infrastruktur och vissa av de 
kulturområden som regionen sörjer för. Dessutom sticker Göteborgsområdet ut på flera sätt, bland annat 
genom att ha en högre andel unga, högutbildade och kulturellt aktiva invånare. Det gäller dock på en 
övergripande nivå – även inom Göteborgsregionen råder stora skillnader mellan områden med olika 
resursstyrka.  

En del av de skillnader som har framträtt i utvärderingen beror sannolikt på aktiva val som den enskilde 
medborgaren har gjort, exempelvis valet att utbilda sig eller valet att flytta ut på landsbygden. Andra 
skillnader är konsekvenser av samhällsstrukturer som medborgarna mer eller mindre ofrivilligt är en del 
av. Då visionen om det goda livet har som mål att utjämna många av dessa skillnader är det förstås en 
viktig utmaning att söka förstå hur det bäst låter sig göras. Vissa skillnader är gemensamma i hela landet, 
medan andra är specifika för Västra Götaland. Att veta var och i vilka grupper skillnaderna finns ger 
förhoppningsvis värdefull information som kan effektivisera och skynda på arbetet med att skapa ett väl 
sammanhållet och gemensamt Västra Götaland. 
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Appendix  
 

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) samt en lokal undersökning i Göteborgs Stad (2016). Data samlas in via postala samt 
webbaserade enkäter, och varje undersökning genomförs under i huvudsak samma förutsättningar för 
att resultaten från de olika åren, och mellan de olika undersökningarna, ska vara jämförbara. 

SOM-institutet är ett samarbete mellan två forskningsinstitutioner vid Göteborgs universitet: 
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) samt Statsvetenskapliga institutionen. 
En rad forskningsprojekt samverkar med SOM-undersökningarna – flertalet med förankring i någon av 
dessa två institutioner – men även externa projekt, myndigheter och andra organisationer deltar 
regelbundet.  

Resultaten från SOM-undersökningarna redovisas i årliga publikationer där de samverkande 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 2016 
kommer att redovisas i Klara Wärnlöf Bovés bokkapitel ”Den västsvenska SOM-undersökningen 2016”, 
i SOM-institutets publikation En brokig gemenskap (Andersson och Bergström, 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.1 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.2 Såväl 
svenska som utländska medborgare ingår. Totalt omfattar undersökningens ordinarie urval 6 000 
individer. År 2016 ingick 8 000 personer i det totala urvalet. Urvalsstorleken utökades med 2 000 
personer, och den extra urvalsgruppen erbjöds ett incitament i form av en Trisslott. Syftet med upplägget 
var att undersöka vilka effekter introduktionen av incitament i SOM-undersökningarna hade på 
svarsfrekvens och datakvalitet. Resultaten redovisas i metoddokumentationen och i ytterligare rapporter 
tillgängliga på SOM-institutets hemsida. 

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 

                                                      
1 Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.  
2 I undersökningarna 2000–2008 var åldersintervallet 15–85 år; 1992–1999 15–80 år. 
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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.  

Svarsfrekvens och representativitet 
Av det ursprungliga urvalet på totalt 8 000 personer var det 3 824 personer som besvarade och skickade 
in formuläret vilket motsvarar en nettosvarsfrekvens på 50 procent3.  

Vilka som svarar och vilka som inte svarar på en frågeundersökning har betydelse för tolkningen av 
undersökningens resultat. Om en viss grupp är underrepresenterad och samma grupps svar tenderar att 
skilja sig från övrigas blir studiens resultat mindre giltiga för populationen som helhet.  Trots att hälften 
av respondenterna inte svarar på enkäten är den demografiska representativiteten i svarsgruppen god i 
de flesta avseenden. I figur 23 nedan görs det däremot tydligt att en minskad andel i de yngre 
åldersgrupperna svarar på SOM-undersökningarna. De västsvenska SOM-undersökningarna följer 
samma svarsmönster. 

Figur 23  Svarsfrekvens i den västsvenska SOM-undersökningen 1992-2016 (procent av nettourval) 

 

 

Träffsäkerheten i attitydfrågor om politiska förslag och bedömningar av ekonomin är hög trots de 
sjunkande svarsfrekvenserna. Frågor där det existerar större generationsskillnader, exempelvis 
nyhetskonsumtion, påverkas däremot något mer av att delar av befolkningen har en lägre representation 
i svarsunderlaget4. 

                                                      
3 I nettosvarsfrekvensen har det så kallade naturliga bortfallet definierats bort. Till det naturliga bortfallet förs personer som 
är fysiskt eller mentalt oförmögna att svara på enkäten, personer som är avlidna, bortresta under större delen av fältperioden, 
emigrerade, har språksvårigheter eller inte alls talar svenska. Sammanlagt 405 personer, motsvarande 5,0 procent, har räknats 
bort som naturligt bortfall. 
4 Elias Markstedt (2014) Representativitet och viktning. SOM-rapport 2014:20, SOM-institutet, Göteborgs universitet.  
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Procentskattningar och felmarginaler 
SOM-undersökningarna bygger på ett slumpmässigt urval. Resultat från sådana urvalsundersökningar 
är alltid förknippade med en osäkerhet som kan uttryckas i form av en felmarginal. Med hjälp av en 
felmarginal går det att det beräkna ett konfidensintervall kring till exempel en procentskattning. Vi kan 
förvänta oss att procenttalet för hela populationen befinner sig inom konfidensintervallet i 95 fall av 100 
i en tänkt situation med många upprepade mätningar. Att vara medveten om felmarginalen göra att vi 
lättare undviker att dra slutsatser om förändringar eller gruppskillnader som enbart beror på slumpen. 
Tabellen nedan ger några exempel på hur stor felmarginalen är vid olika gruppstorlekar och 
procentskattningar.  

Tabell 45 Lathund för procentskattningar vid olika gruppstorlekar (felmarginaler och procentenheter) 
Skattning 100 200 400 800 1000 2000 

50 procent ±9,8 ±6,9 ±4,9 ±3,5 ±3,1 ±2,2 

30 procent ±9,0 ±6,4 ±4,5 ±3,2 ±2,8 ±2,0 

10 procent ±5,9 ±4,2 ±2,9 ±2,1 ±1,9 ±1,3 

6 procent ±4,7 ±3,3 ±2,3 ±1,6 ±1,5 ±1,0 

2 procent ±2,7 ±1,9 ±1,4 ±1,0 ±0,9 ±0,6 

 

*** 

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