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Program

• 11:00 Introduktion
Daniel Jansson, Tomas Ekberg

• 11:15 Förutsättningar för det goda livet i Västra Götaland
Frida Tipple

• 11:35 Västsvenskarnas viktigaste frågor regionalt och lokalt
Johan Martinsson

• 11:55 Hänger samhällsklyftorna ihop?
Anders Carlander

12.15 – 13:00 Lunchpaus

• 13:00 Sambandet mellan bostaden, bostadsområdet och hälsan
Charlotta Thodelius och Kajsa Nolbeck

• 13:20 Hälsa, socialt kapital och boende i väst – Därför är tillit bäst!
Björn Rönnerstrand

• 13:40 Västlänken – en fråga om förtroende
Henrik Oscarsson



Ett oberoende undersökningsinstitut
i forskningens tjänst
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• Den 26 västsvenska undersökningen

• Samverkan mellan VGR och SOM-institutet

• Slumpmässigt urval om 6000 personer, 16–85 år, 
boende i Västra Götalands län

• I fält september 2017 till årsskiftet

• Pappersenkäter och webbsvar

• Tema: boende

Den västsvenska SOM-undersökningen 2017
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Vilka svarade på undersökningen?
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Nettosvarsfrekvens

• Ungefär hälften av de utvalda svarar

• Överlag god representativitet

• Något svagare underlag bland yngre och mindre etablerade 
personer



Avrapportering 
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DET GODA 
LIVET I VÄSTRA GÖTALAND

EN SAMMANFATTNING AV RESULTAT FRÅN DEN 
VÄSTSVENSKA SOM-UNDERSÖKNINGEN 2017

FRIDA TIPPLE
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Agenda

• Inledning

• Demokrati

• Fritid och kultur

• Arbetsmarknad och arbetsliv

• Hälsa och sjukvård

• Infrastruktur

• Sammanfattning
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Svarande boende i stad/land och delregion
Västra Götaland, 2017 (procent)
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Källa: Den Västsvenska SOM-undersökningen 2017.
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Svarande boende i stad/land och delregion
Västra Götaland, 2017 (procent)
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Källa: Den Västsvenska SOM-undersökningen 2017.
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Utbildningsnivå 16-85 år
Västra Götaland 1998-2017 (procent)
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Källa: Den Västsvenska SOM-undersökningen 1988-2017.
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Hur Västra Götalandsregionen sköter sin uppgift
Västra Götaland 2017 (balansmått=andelen bra minus andelen dåligt)
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Tandvård Kultur Kollektivtrafik Miljö och
klimat

Hälso- och
sjukvård

Att bidra till
utbyggnad av

vägar och
järnvägar

Att bidra till
fler jobb

Allmänt sett, hur tycker du att Västra 
Götalandsregionen sköter sin uppgift 
när det gäller:

Källa: Den Västsvenska SOM-undersökningen 2017.
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Demokrati
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Förtroende för politiker
Västra Götaland, 2017 (procent, balansmått)
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Varken stort
eller litet
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Ganska litet
förtroende

Mycket litet
förtroende

Ingen
uppfattning

Balansmått

Rikspolitiker VGR-politiker Kommunens politiker
Källa: Den Västsvenska SOM-undersökningen 2017.

Allmänt sett, hur stort förtroende har 
du för det sätt på vilket följande 
grupper sköter sitt arbete?
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Bedömning av hur regionstyrelsen och 
kommunstyrelsen sköter sin uppgift
Västra Götaland, 2017 (balansmått=andelen bra minus andelen dåligt)
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Regionstyrelsen Kommunstyrelsen
Källa: Den Västsvenska SOM-undersökningen 2017.

Hur tycker du att kommunstyrelsen i den 
kommun där du bor respektive 
regionstyrelsen i Västra Götaland sköter sin 
uppgift?
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Bedömning av hur regionstyrelsen och 
kommunstyrelsen sköter sin uppgift
Västra Götaland, 2017 (balansmått=andelen bra minus andelen dåligt)
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Regionstyrelsen Kommunstyrelsen
Källa: Den Västsvenska SOM-undersökningen 2017.

Hur tycker du att kommunstyrelsen i den 
kommun där du bor respektive 
regionstyrelsen i Västra Götaland sköter sin 
uppgift?
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Kultur och fritid



www.som.gu.se

Aktivitet minst en gång i månaden 
Västra Götaland, 1998-2017 (procent)
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eller religiöst möte

Källa: Den Västsvenska SOM-undersökningen 1998-2017.

Hur ofta har du under de senaste 12 
månaderna gjort följande?
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Kulturaktivitet minst en gång i kvartalet
Västra Götaland 1998-2017 (procent)
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Källa: Den Västsvenska SOM-undersökningen 1998-2017.

Hur ofta har du under de senaste 12 
månaderna gjort följande?
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Arbetsmarknad och arbetsliv
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Bedömning av hur Västra Götalandsregionen 
sköter uppgiften att bidra till fler jobb
Västra Götaland 2014-2017 (balansmått=andelen bra minus andelen dåligt)
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Källa: Den Västsvenska SOM-undersökningen 2014-2017.

Allmänt sett, hur tycker du att Västra 
Götalandsregionen sköter sin uppgift 
när det gäller: Att bidra till fler jobb



www.som.gu.se

Upplevd risk att drabbas av arbetslöshet
Västra Götaland, 2017 (procent)
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Källa: Den Västsvenska SOM-undersökningen 2017.

Hur bedömer du risken att du under de 
kommande 12 månaderna kommer att 
bli arbetslös?
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Hälsa och sjukvård
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Uppfattning om hur Västra Götalandsregionen sköter 
hälso-och sjukvården
Västra Götaland, 2017 (balansmått = andelen bra minus andelen dåligt)
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Samtliga Göteborgsregionen Sjuhärad Skaraborg Fyrbodal

Källa: Den Västsvenska SOM-undersökningen 2017.

Allmänt sett, hur tycker du att Västra 
Götalandsregionen sköter sin uppgift 
när det gäller: Hälso- och sjukvård
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Uppfattning om hur Västra Götalandsregionen sköter 
hälso-och sjukvården
Västra Götaland, 2017 (balansmått = andelen bra minus andelen dåligt)
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Samtliga Göteborgsregionen Sjuhärad Skaraborg Fyrbodal

Källa: Den Västsvenska SOM-undersökningen 2017.

Allmänt sett, hur tycker du att Västra 
Götalandsregionen sköter sin uppgift 
när det gäller: Hälso- och sjukvård
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Uppfattning om olika delar av sjukvården
Västra Götaland, 2007-2017 (balansmått=andelen bra minus andelen dåligt)
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Källa: Den Västsvenska SOM-undersökningen 2007-2017.

Allmänt sett, vilken är din uppfattning 
om hälso-och sjukvården i Västra 
Götaland i följande avseenden?
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Bedömning av kommunens service gällande 
sjukhusvård, vårdcentral och tandvård
Västra Götaland 1998-2017 (balansmått = andelen bra minus andelen dåligt)

Källa: Den Västsvenska SOM-undersökningen 1998-2017.

Vad anser du om servicen i den 
kommun där du bor på följande 
områden?
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Infrastruktur
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Uppfattning om hur VGR sköter sin uppgift gällande 
kollektivtrafik och att bidra till att vägar och järnvägar byggs ut
Västra Götaland 2017 (balansmått=andelen bra minus andelen dåligt)
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Samtliga Ren landsbygd Mindre tätort Stad eller större
tätort

Göteborg

Kollektivtrafik Bidra till att vägar och järnvägar byggs ut
Källa: Den Västsvenska SOM-undersökningen 2017.

Allmänt sett, hur tycker du att Västra 
Götalandsregionen sköter sin uppgift 
när det gäller:
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Uppfattning om hur VGR sköter sin uppgift gällande 
kollektivtrafik och att bidra till att vägar och järnvägar byggs ut
Västra Götaland 2017 (balansmått=andelen bra minus andelen dåligt)
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Samtliga Ren landsbygd Mindre tätort Stad eller större
tätort

Göteborg

Kollektivtrafik Bidra till att vägar och järnvägar byggs ut
Källa: Den Västsvenska SOM-undersökningen 2017.

Allmänt sett, hur tycker du att Västra 
Götalandsregionen sköter sin uppgift 
när det gäller:
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Uppfattningar om kollektivtrafiken
Västra Götaland, 2017 (balansmått= andelen riktigt minus andelen felaktigt)
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Källa: Den Västsvenska SOM-undersökningen 2017.

Vilken är din bedömning av följande 
när det gäller kollektivtrafiken i Västra 
Götaland?
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Sammanfattning

• Regionen får positiva omdömen på 5 av 7 områden, men en större anser 
ändå att regionstyrelsen sköter sin uppgift dåligt på ett övergripande plan.

• Kommunstyrelserna sköter sin uppgift mycket bra enligt skaraborgare men 
inte enligt boende i övriga delregioner.

• Diskutera politik och gå på pop/rockkonsert är exempel på vanor som blivit 
vanligare över tid.

• Positiva bedömningar av hälso- och sjukvården men inte bland invånare i 
Fyrbodal.

• Tandvården får höga betyg när invånarna bedömer kommunernas service.

• Kollektivtrafiken värderas övergripande positivt av invånarna, förutom 

bland boende på landsbygden.
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VÄSTSVENSKARNAS VIKTIGASTE 
FRÅGOR REGIONALT OCH 

KOMMUNALT

JOHAN MARTINSSON
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Två öppna enkätfrågor



Viktiga samhällsfrågor i Västra Götaland
Andel som spontant nämner frågor/samhällsproblem som viktigast idag i Västra 
Götaland, 2017 (2016 i parentes)

Vilken eller vilka frågor eller 
problem tycker du är 
viktigast idag i Västra 
Götaland? 



Viktiga samhällsfrågor i Västra Götaland
Andel som spontant nämner frågor/samhällsproblem som viktigast idag i Västra 
Götaland, 2017 (2016 i parentes)
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Vilken eller vilka frågor eller 
problem tycker du är 
viktigast idag i Västra 
Götaland? 



Viktiga samhällsfrågor i Västra Götaland
Andel som spontant nämner frågor/samhällsproblem som viktigast idag i Västra 
Götaland, 2017 (2016 i parentes)

#1 Sjukvård 40 (38)
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9

#10

Vilken eller vilka frågor eller 
problem tycker du är 
viktigast idag i Västra 
Götaland? 



Viktiga samhällsfrågor i Västra Götaland
Andel som spontant nämner frågor/samhällsproblem som viktigast idag i Västra 
Götaland, 2017 (2016 i parentes)

#1 Sjukvård 40 (38)
#2 Integration/Immigration 19 (19)
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9

#10

Vilken eller vilka frågor eller 
problem tycker du är 
viktigast idag i Västra 
Götaland? 



Viktiga samhällsfrågor i Västra Götaland
Andel som spontant nämner frågor/samhällsproblem som viktigast idag i Västra 
Götaland, 2017 (2016 i parentes)

#1 Sjukvård 40 (38)
#2 Integration/Immigration 19 (19)
#3 Infrastruktur 19 (18)
#4
#5
#6
#7
#8
#9

#10

Vilken eller vilka frågor eller 
problem tycker du är 
viktigast idag i Västra 
Götaland? 



Viktiga samhällsfrågor i Västra Götaland
Andel som spontant nämner frågor/samhällsproblem som viktigast idag i Västra 
Götaland, 2017 (2016 i parentes)

#1 Sjukvård 40 (38)
#2 Integration/Immigration 19 (19)
#3 Infrastruktur 19 (18)
#4 Skola/Utbildning 16 (17)
#5
#6
#7
#8
#9

#10

Vilken eller vilka frågor eller 
problem tycker du är 
viktigast idag i Västra 
Götaland? 



Viktiga samhällsfrågor i Västra Götaland
Andel som spontant nämner frågor/samhällsproblem som viktigast idag i Västra 
Götaland, 2017 (2016 i parentes)

#1 Sjukvård 40 (38)
#2 Integration/Immigration 19 (19)
#3 Infrastruktur 19 (18)
#4 Skola/Utbildning 16 (17)
#5 Lag och ordning 9 (8)
#6 Sociala frågor 8 (7)
#7 Bostad 7 (8)
#8 Äldrefrågor 6 (7)
#9 Miljö/energi 5 (5)

#10 Arbetsmarknad 4 (7)

Vilken eller vilka frågor eller 
problem tycker du är 
viktigast idag i Västra 
Götaland? 



Viktiga samhällsfrågor i kommunen
Andel som spontant nämner frågor/samhällsproblem som viktigast idag i den kommun 
där de bor, 2017 (2016 i parentes)

Vilken eller vilka frågor eller 
problem tycker du är 
viktigast idag i den kommun 
där du bor? 



Viktiga samhällsfrågor i kommunen
Andel som spontant nämner frågor/samhällsproblem som viktigast idag i den kommun 
där de bor, 2017 (2016 i parentes)

#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9

#10

Vilken eller vilka frågor eller 
problem tycker du är 
viktigast idag i den kommun 
där du bor? 



Viktiga samhällsfrågor i kommunen
Andel som spontant nämner frågor/samhällsproblem som viktigast idag i den kommun 
där de bor, 2017 (2016 i parentes)

#1 Skola/Utbildning 30 (33)
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9

#10

Vilken eller vilka frågor eller 
problem tycker du är 
viktigast idag i den kommun 
där du bor? 



Viktiga samhällsfrågor i kommunen
Andel som spontant nämner frågor/samhällsproblem som viktigast idag i den kommun 
där de bor, 2017 (2016 i parentes)

#1 Skola/Utbildning 30 (33)
#2 Sjukvård 24 (24)
#3 Integration/Immigration 21 (21)
#4 Infrastruktur 17 (15)
#5
#6
#7
#8
#9

#10

Vilken eller vilka frågor eller 
problem tycker du är 
viktigast idag i den kommun 
där du bor? 



Viktiga samhällsfrågor i kommunen
Andel som spontant nämner frågor/samhällsproblem som viktigast idag i den kommun 
där de bor, 2017 (2016 i parentes)

#1 Skola/Utbildning 30 (33)
#2 Sjukvård 24 (24)
#3 Integration/Immigration 21 (21)
#4 Infrastruktur 17 (15)
#5 Äldrefrågor 14 (14)
#6 Bostäder 14 (18)
#7 Sociala frågor/problem 12 (9)
#8 Lag och Ordning 8 (8)
#9 Arbetsmarknad 8 (11)

#10 Familjepolitik 5 (4)

Vilken eller vilka frågor eller 
problem tycker du är 
viktigast idag i den kommun 
där du bor? 
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Ser medborgarna andra problem  i regionen än 
i kommunen?



Viktiga samhällsfrågor i Västra Götaland/i kommunen
Andel som spontant nämner frågor/samhällsproblem som viktigast idag i Västra 
Götaland respektive i kommunen, 2017

I regionen
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Viktiga samhällsfrågor i Västra Götaland/i kommunen
Andel som spontant nämner frågor/samhällsproblem som viktigast idag i Västra 
Götaland respektive i kommunen, 2017

I regionen

#1 Sjukvård 40 (38)
#2 Integration/Immigration 19 (19)
#3 Infrastruktur 19 (18)
#4 Skola/Utbildning 16 (17)
#5
#6
#7
#8
#9

#10

I kommunen

#1 Skola/Utbildning 30 (33)
#2 Sjukvård 24 (24)
#3 Integration/Immigration 21 (21)
#4 Infrastruktur 17 (15)
#5
#6
#7
#8
#9

#10



Viktiga samhällsfrågor i Västra Götaland/i kommunen
Andel som spontant nämner frågor/samhällsproblem som viktigast idag i Västra 
Götaland respektive i kommunen, 2017

I regionen

#1 Sjukvård 40 (38)
#2 Integration/Immigration 19 (19)
#3 Infrastruktur 19 (18)
#4 Skola/Utbildning 16 (17)
#5 Lag och ordning 9 (8)
#6 Sociala frågor 8 (7)
#7 Bostad 7 (8)
#8 Äldrefrågor 6 (7)
#9 Miljö/energi 5 (5)

#10 Arbetsmarknad 4 (7)

I kommunen

#1 Skola/Utbildning 30 (33)
#2 Sjukvård 24 (24)
#3 Integration/Immigration 21 (21)
#4 Infrastruktur 17 (15)
#5 Äldrefrågor 14 (14)
#6 Bostäder 14 (18)
#7 Sociala frågor/problem 12 (9)
#8 Lag och Ordning 8 (8)
#9 Arbetsmarknad 8 (11)

#10 Familjepolitik 5 (4)
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Ser medborgarna andra problem  lokalt och 
regionalt än i Sverige?



Viktiga samhällsfrågor
Andel som spontant nämner frågor/samhällsproblem som viktigast i Sverige idag, 2017
(2016 i parentes)

#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9

#10

Vilken eller vilka frågor eller 
samhällsproblem tycker du 
är viktigast i Sverige i dag? 



Viktiga samhällsfrågor
Andel som spontant nämner frågor/samhällsproblem som viktigast i Sverige idag, 2017
(2016 i parentes)

#1 Invandring/integration 43 (45)
#2 Sjukvård 37 (29)
#3 Skola/utbildning 30 (34)
#4 Lag och ordning 17 (12)
#5
#6
#7
#8
#9

#10

Vilken eller vilka frågor eller 
samhällsproblem tycker du 
är viktigast i Sverige i dag? 



Viktiga samhällsfrågor
Andel som spontant nämner frågor/samhällsproblem som viktigast i Sverige idag, 2017
(2016 i parentes)

#1 Invandring/integration 43 (45)
#2 Sjukvård 37 (29)
#3 Skola/utbildning 30 (34)
#4 Lag och ordning 17 (12)
#5 Sociala frågor 15 (12)
#6 Äldrefrågor 14 (14)
#7 Miljö/energi 10 (9)
#8 Arbetsmarknad 9 (13)
#9 Bostadsfrågor 5 (6)

#10 Demokrati/rättigheter 5 (3)

Vilken eller vilka frågor eller 
samhällsproblem tycker du 
är viktigast i Sverige i dag? 



Viktiga samhällsfrågor i Sverige/Västra Götaland
Andel som spontant nämner frågor/samhällsproblem som viktigast idag i Sverige 
respektive Västra Götaland, 2017

I Sverige

#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9

#10

I regionen

#1
#2
#3
#4
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#9

#10



I Sverige

#1 Invandring/integration 43 (45)
#2 Sjukvård 37 (29)
#3 Skola/utbildning 30 (34)
#4 Lag och ordning 17 (12)
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I regionen

#1 Sjukvård 40 (38)
#2 Integration/Immigration 19 (19)
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Viktiga samhällsfrågor i Sverige/Västra Götaland
Andel som spontant nämner frågor/samhällsproblem som viktigast idag i Sverige 
respektive Västra Götaland, 2017



I Sverige

#1 Invandring/integration 43 (45)
#2 Sjukvård 37 (29)
#3 Skola/utbildning 30 (34)
#4 Lag och ordning 17 (12)
#5 Sociala frågor 15 (12)
#6 Äldrefrågor 14 (14)
#7 Miljö/energi 10 (9)
#8 Arbetsmarknad 9 (13)
#9 Bostadsfrågor 5 (6)

#10 Demokrati/rättigheter 5 (3)

I regionen

#1 Sjukvård 40 (38)
#2 Integration/Immigration 19 (19)
#3 Infrastruktur 19 (18)
#4 Skola/Utbildning 16 (17)
#5 Lag och ordning 9 (8)
#6 Sociala frågor 8 (7)
#7 Bostad 7 (8)
#8 Äldrefrågor 6 (7)
#9 Miljö/energi 5 (5)

#10 Arbetsmarknad 4 (7)

Viktiga samhällsfrågor i Sverige/Västra Götaland
Andel som spontant nämner frågor/samhällsproblem som viktigast idag i Sverige 
respektive Västra Götaland, 2017



Viktiga regionala frågor över tid
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Viktiga regionala frågor i olika grupper



Andel viktigt samhällsproblem i olika delregioner (procent)
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Sammanfattning

• Sjukvård, skola, invandring och infrastruktur de viktigaste 
frågorna regionalt och kommunalt

• I stort samma frågor viktiga regional som kommunalt. 
Bostäder något viktigare i kommunen

• På nationell nivå är invandring och brottslighet av större 
vikt för medborgarna än lokalt/regionalt

• Medan infrastruktur och bostäder är viktigare regionalt och 
lokalt än nationellt



Sammanfattning

• Infrastruktur har inte alltid varit så viktigt som nu

• Även integration/invandring har ökat i vikt från 2015 

• Sjukvårdsfrågan är viktigare i mer glesbefolkade delar, men 
omvänt för integration och infrastruktur

• Äldre tycker sjukvården är viktigare, medan de unga oftare 
anger invandring och bostäder
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HÄNGER SAMHÄLLSKLYFTORNA 
IHOP?

ANDERS CARLANDER
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Tema: bostad

• ”Bostadsmarknaden” på Google Trends:

Källa: trends.google.com
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Tema: bostad

• ”Bostadsmarknaden” på Google Trends:

Källa: trends.google.com
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Tema: bostad
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Inkomstfördelningen i Sverige

• Den ekonomiska ojämlikheten ökar:

Källa: SCB
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Hushållens förmögenhet fördelat på 
tillgångsslag

Källa: Sparbarometern, kv 2, 2018, SEB
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Boende i Väst

• Självrapporterad boendeyta (kvm)

0 5 10 15 20 25 30 35

Mindre eller lika med 30 kvm

Mellan 31 och 50 kvm

Mellan 51 och 70 kvm

Mellan 71 och 100 kvm

Mellan 101 och 150 kvm

Mellan 151 och 200 kvm

Mellan 201 och 300 kvm

Över 301 kvm

Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2017
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Boende i Väst

• Självrapporterad boendeyta, stad/land (kvm)

Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2017
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Boende i Väst

• Korstabell: storlekspreferens, stad/land (frekvens) 

Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2017

Geografiskt område Storlekspreferens Totalt

Större Mindre Samma 
Storstad: centralt 221 41 183 445
Storstad: ytterområde/förort 168 78 254 500
Stad: centralt 98 49 197 344
Stad: ytterområde 95 76 225 396
Större tätort 43 33 137 213
Mindre tätort 127 140 339 606
Ren landsbygd 70 93 258 421
Totalt 822 510 1593 2925
Kommentar: Frågan lyder: "Om du fick välja, skulle du då vilja bo större eller mindre än du bor nu?" respektive "I 
vilken typ av område bor du?" Svarsalternativen framgår av tabellen. 
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Boende i Väst

• Korstabell: storlekspreferens, flyttintention (frekvens) 

Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2017

Kommentar: Frågan lyder: "Om du fick välja, skulle du då vilja bo större eller mindre än du bor nu?" respektive 
"Överväger du att flytta från din nuvarande bostad??" Svarsalternativen framgår av tabellen. 

Flytta Storlekspreferens Totalt

Större Mindre Samma 

Nej 348 257 1300 1905

Ja, jag ska flytta 99 35 40 174

Ja, jag söker aktivt bostad 108 26 40 174

Ja, jag har funderat på att flytta 275 202 230 707

Totalt 830 520 1610 2960
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Boende i Väst

• Boendeservice i kommunen, stad/land (medelvärde)

Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2017

Kommentar: Frågan lyder: "Vad anser du om servicen i den kommun där du bor på följande områden?". Svarsalternativen är: 
1 = "Mycket missnöjd", 2 = "Ganska missnöjd", 3 = "Varken nöjd eller missnöjd", 4 = "Ganska nöjd", 5 = "Mycket nöjd" 
(omkodad skala). Svarsalternativen gällande geografiskt område framgår av tabellen. 
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Boende i Väst

• Nöjdhet med nuvarande bostad, stad/land (medelvärde)

Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2017

Kommentar: Frågan lyder: "Frågan lyder: "Allmänt sett, hur nöjd är du med din nuvarande bostad?". Svarsalternativen är: 1 = 
"Mycket missnöjd", 2 = "Ganska missnöjd", 3 = "Varken nöjd eller missnöjd", 4 = "Ganska nöjd", 5 = "Mycket nöjd" (omkodad
skala). Svarsalternativen gällande geografiskt område framgår av tabellen. 
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Boende i Väst

• Inkomst och nöjdhet med boende, hyr/äger bostad

Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2017

Kommentar: Frågan lyder: "Frågan lyder: "Allmänt sett, hur nöjd är du med din nuvarande bostad?". Svarsalternativen är: 1 = 
"Mycket missnöjd", 2 = "Ganska missnöjd", 3 = "Varken nöjd eller missnöjd", 4 = "Ganska nöjd", 5 = "Mycket nöjd" (omkodad
skala) samt ”Vilken är den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten i kronor för samtliga personer i ditt hushåll före skatt 
(pension, studiemedel, etc. ska räknad in)? Svarsalternativen sträcker sig från 1 = ”100 000 eller mindre” till 12 = ”Mer än 1 100 
000”. 
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41
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57
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61

NÖJDHET INKOMST

Hyr 1:a hand Hyr 2:a hand Äger
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Boende i Väst

• Vi mätte även sociala faktorer i boendeområdet:
– Samhörighet i boendeområdet
 Ex. ”Det finns stor samhörighet mellan oss som bor i vårt 

bostadsområde”
– Heterogenitet i boendeområdet
 Ex. ”I området där jag är bosatt bor det människor med.. olika 

politiska åsikter”
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Boende i Väst

• Rekommendera egna boendeområdet till andra?

Kommentar: Frågan lyder: "Skulle du rekommendera andra att flytta till det område där du bor?". Svarsalternativen är 0 = 
"Nej", 1 = "Ja" (omkodad skala). 

Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2017

Modell 1 Modell 2
Variabel B B
Samhörighet .98*** .92***

Heterogenitet -.32*** -.21**

Ålder .12**

Kön .05
Utbildning .16**

Inkomst .13***

Förklarad variation ≈ 15% ≈ 19%
*p < .05;  **p < .01;  ***p < .001
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Boende i Väst

• Rekommendera egna boendeområdet till andra?

Kommentar: Frågan lyder: "Skulle du rekommendera andra att flytta till det område där du bor?". Svarsalternativen är 0 = 
"Nej", 1 = "Ja" (omkodad skala). 

Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2017
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Boende i Väst

• Slutsatser
– Samhällsklyftorna hänger nog ihop till stor del (stad/land; hyr/äger; 

inkomstfördelning/bostadskarriär)

– Sociala faktorer (samhörighet, heterogenitet) påverkar sannolikt också 
eventuella klyftor mellan t ex boendeområden och/eller rörlighet

– Det finns med andra ord flera olika typer av hinder för att människor ska 
”flytta på sig” dit t ex boendeservicen eventuellt skulle vara bättre eller 
där man kan bo lite större
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• 11:00 Introduktion
Daniel Jansson, Tomas Ekberg

• 11:15 Förutsättningar för det goda livet i Västra Götaland
Frida Tipple

• 11:35 Västsvenskarnas viktigaste frågor regionalt och lokalt
Johan Martinsson

• 11:55 Hänger samhällsklyftorna ihop?
Anders Carlander

12.15 – 13:00 Lunchpaus

• 13:00 Sambandet mellan bostaden, bostadsområdet och hälsan
Charlotta Thodelius och Kajsa Nolbeck

• 13:20 Hälsa, socialt kapital och boende i väst – Därför är tillit bäst!
Björn Rönnerstrand

• 13:40 Västlänken – en fråga om förtroende
Henrik Oscarsson
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SAMBANDET MELLAN BOSTADEN, 
BOSTADSOMRÅDET OCH HÄLSAN 

KAJSA NOLBECK, DOKTORAND, SAHLGRENSKA AKADEMIN INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA, GÖTEBORGS
UNIVERSITET

CHARLOTTA THODELIUS, PHD, CENTRUM FÖR VÅRDENS ARKITEKTUR, BYGGNADSDESIGN, ARKITEKTUR OCH 
SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK, CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA
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Ingång och fokus

Frågeställning: om och hur bostadssituationen har samband med hälsoutfallet 
i Västsverige.

Variabler och analysmetod:

• Individnivå

• Närområdesnivå

• Samhällsnivå

• Pearsons korrelationsanalys

www.clipart-library.com
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Bakgrund - folkhälsan

• Den generella folkhälsan har förbättrats.

• Trots det: ökad ojämlikhet i hälsa.

• Hälsans bestämningsfaktorer: komplext samspel på individ-, grupp- och 
samhällsnivå.

• Risken för att bli sjuk är i hög grad ekonomiskt och socialt villkorad, 
inkluderat var du bor.

• Relativ statusposition: viktig för hälsan.
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Bakgrund - bostadsmiljöns relation till 
hälsoutfallet 

• Byggnadsmässiga förhållanden 

• Materiella kvalitéer

• Socioekonomiska förutsättningar

• Sociala kvalitéer 

Kortedala, bild från Flickr
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Resultat – bostadssituation och självskattad 
hälsa

• Västsvenskar är nöjda med sin bostadssituation och de flesta uppger en god 
hälsa.

• Kvinnor, låginkomsttagare, lågutbildade, samt de yngsta och äldsta 
åldersgrupperna skattar sin hälsa lägst.

• Ungdomar 16-19 år skattar sin hälsa lägre, jämfört med övriga grupper.

Kortedala, bild från Flickr
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Resultat – sambandet mellan bostadssituation 
och självskattad hälsa

Faktorer på individnivå

• Möjlighet till bostadskarriär.

• Trygg position på bostadsmarknaden.

• Ålder och hushållsinkomst: påverkar hälsan direkt, såväl som indirekt, i 
relation till bostadssituationen och närområdet.

Sankt Sigfridsgatan i Örbgryte, bild från Wikipedia
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Faktorer på närområdesnivå

• Graden av resurser i området och sociala relationer: påverkar hälsan 
positivt.

• Stabil position på bostadsmarknaden: fler sociala relationer.

• Fler sociala relationer: lättare att göra bostadskarriär.

Resultat – sambandet mellan bostadssituation 
och självskattad hälsa

Tellusgatan i Bergsjön, bild från Flickr
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Faktorer på samhällsnivå

• Grad av urbanisering.

• Personer i storstaden är välutbildade men med färre sociala relationer: kan 
påverka hälsan indirekt.

Resultat – sambandet mellan bostadssituation 
och självskattad hälsa

Avenyn i Göteborg, bild från Flickr
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Avslutande diskussion

• Bostadssituationen verkar ha betydelse för individernas självskattade hälsa. 
Ett arbete kring bostadsmiljön skulle gynna folkhälsan.

• Storstaden innebär en fysisk närhet, men en social distans.

• Stadslandskapet består av flera konstruerade mötesplatser och färre 
spontana och naturliga. 

• Främja social sammanhållning snarare än enbart främja sunda levnadsvanor 
genom fysisk aktivitet. Återhämtning och vila bör inkludera sociala aspekter.

• Socialt hållbar arkitektur och stadsplanering: ett sätt att hantera 
folkhälsoproblem. 
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• Hälsans bestämningsfaktorer: komplext samspel på flera nivåer.

• Förstärkningseffekt: områdets förutsättningar och relativ statusposition i 
hälsa.

• Överspillningseffekt: positiva aspekter i närområdet påverkar individens 
hälsa positivt.

• Potentiellt starkare för vissa samhällsgrupper, som t ex kvinnor ungdomar.

Avslutande diskussion

Blå Staden, Backa i Göteborg, bild från Wikimediacommons



www.som.gu.se

Tack!

Kajsa Nolbeck
Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, 

Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet
kajsa.nolbeck@gu.se

Charlotta Thodelius
Centrum för Vårdens Arkitektur, Byggnadsdesign, Arkitektur och 

Samhällsbyggnadsteknik, Chalmers Tekniska Högskola
chatho@chalmers.se



www.som.gu.se

HÄLSA, SOCIALT KAPITAL OCH BOENDE I 
VÄST – DÄRFÖR ÄR TILLIT BÄST

BJÖRN RÖNNERSTRAND

BJÖRN RÖNNERSTRAND, FORSKARE VID SOM-INSTITUTET 
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Vad är socialt kapital och varför är det viktigt? 

Social kapital är inslag i samhällsorganisationen, till
exempel förtroende, normer och nätverk, som kan
förbättra samhällseffektiviteten genom att
underlätta samordnade operationer.
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Vad är socialt kapital och varför är det viktigt? 

Social kapital är inslag i samhällsorganisationen, till
exempel förtroende, normer och nätverk, som kan
förbättra samhällseffektiviteten genom att
underlätta samordnade operationer.

Kopplat till 

• En fungerande demokrati
• Ekonomisk utveckling
• Välfungerande institutioner
• Och...

Robert D. Putnam
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Socialt kapital och hälsa

• Socialt kapital kopplat till hälsobeteenden och hälsa

• Flera potentiella kausala mekanismer:

1. Politiska och policy-inriktade mekanismer 

2. Mekanismer som härrör från olika typer av beteenden
a) Främjar spridning av hälsorelaterad information 

b) Hälsosamma normer 

c) Lägre brottslighet

d) Emotionellt stöd

(Kawachi, Kennedy, & Glass, 1999; Kawachi, Kennedy, & Lochner, 1997; 
Kawachi, Subramanian, & Kim, 2008, etc. )
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Syfte

1. Det första syftet med kapitlet är att undersöka
sambanden mellan tre aspekter av socialt kapital och
självskattad hälsa

2. Det andra syftet är att undersöka om dessa 
potentiella samband varierar beroende på grad av 
resurser i det område som individen är bosatt i
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Tre olika sorters indikatorer på socialt kapital 

1. Sammanbindande socialt kapital = interaktion med 
personer som är lika en själv 

2. Överbryggande socialt kapital = interaktion med 
personer som är olika en själv 

3. Länkade socialt kapital = interaktioner med personer 
tvärs över sociala hierarkier i samhället 
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Indikatorer på social kapital i den västsvenska 
SOM-undersökningen 2017 

1. Index bestående av fem påståenden om graden av samhörighet i 
bostadsområdet
(Femgradig svarsskala från helt felaktigt (1) till helt riktigt (5))
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Graden av samhörighet i bostadsområdet

1. Om jag behöver hjälp med något finns det alltid människor i 
mitt bostadsområde som är beredda att ställa upp

2. Jag känner bara några få människor i mitt bostadsområde

3. Jag pratar ofta med mina grannar om sådant som händer i 
bostadsområdet

4. Det finns stor samhörighet mellan oss som bor i vårt 
bostadsområde

5. I vårt bostadsområde arrangeras det ofta gemensamma 
aktiviteter
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Indikatorer på social kapital i den västsvenska 
SOM-undersökningen 2017 

1. Index bestående av fem påståenden om graden av samhörighet i 
bostadsområdet
(Femgradig svarsskala från helt felaktigt (1) till helt riktigt (5))

2. ”Enligt din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i 
allmänhet?” 
(Svarsskala 0-10)
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Indikatorer på social kapital i den västsvenska 
SOM-undersökningen 2017 

1. Index bestående av fem påståenden om graden av samhörighet i 
bostadsområdet
(Femgradig svarsskala från helt felaktigt (1) till helt riktigt (5))

2. ”Enligt din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i 
allmänhet?” 
(Svarsskala 0-10)

3. ”Allmänt sett, hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande 
grupper sköter sitt arbete?” ”Hälso- och sjukvårdens personal” 
(Svarsskala Mycket stort förtroende”, ”Ganska stort förtroende”, 
”Ganska litet förtroende”, ”Mycket litet förtroende” samt ”Ingen 
uppfattning”) 
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Måttet på utfallsvariabeln självskattad hälsa 
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Resultat: kopplingen mellan indikatorer på 
social kapital och självskattad hälsa (VGR)

Modell 1
Hela VGR

Mellanmänsklig tillit Samband

Samanhållning Samband

Förtroende Samband

Antal svar 2 461
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Kopplingen mellan indikatorer på social kapital 
och självskattad hälsa  (per område i GBG)

Modell 1
Hela VGR

Modell 2
Resurssvaga 
områden

Modell 3
Medelresurs-
svaga 
områden

Modell 4
Medelresurs-
starka 
områden

Modell 5
Resursstarka 
områden

Mellanmänsklig tillit Samband Samband Samband Samband Samband

Samanhållning Samband Ej samband Ej samband Ej samband Samband

Förtroende Samband Ej samband Ej samband Ej samband Ej samband

Antal svar 2 461 107 214 222 245
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Sammanfattning av resultaten 

• Samtliga tre mått på socialt kapital är signifikant 
kopplade till självskattad hälsa i VGR

• Tillit, samanhållning och förtroende hänger samman 
med bättre självskattad hälsa

• ...men endast tillit är kopplat till bättre självskattad hälsa 
oberoende av resurstillgång i bostadsområdet (GBG)

• Varför? 
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Ett försök att bena ut mekanismerna... 

• Sammanhållning i 
boendemiljön främjar sociala 
band mellan likasinnade

• Kan därför fungera stödjande 
endast i den mån det finns 
resurser i omgivningen 

• Tillit är överbryggande och 
det möjliggör sociala nätverk 
bestående av personer som är 
olika en själv

• Därför mindre beroende av 
resurser i omgivningen

• Detta utökar individens 
reservoar av stöd och hjälpa

Sammanbindande socialt 
kapital

Överbryggande socialt 
kapital
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Därför är detta viktigt

• Studien tydliggör att samspelet mellan sociala och 
socioekonomiska faktorer är viktigt för folkhälsoarbetet

• Mellanmänsklig tillit är bäst eftersom detta verkar kunna 
gynna hälsa oberoende av de resurser i boendemiljön

• Beslutsfattare som vill främja jämlikhet i hälsa kan 
fokusera på interventioner som stimulerar mellanmänsklig 
tillit
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Stort tack för att ni lyssnade!

bjorn.ronnerstrand@som.gu.se
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VÄSTLÄNKEN –
EN FRÅGA OM FÖRTROENDE 

HENRIK EKENGREN OSCARSSON
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Den lokala demokratin under press

Vi följer utvecklingen av Göteborgarnas förtroende för sina 
kommunpolitiker och inställning till olika infrastrukturprojekt.

Infrastruktur är hett i Göteborg. Västlänken är en av de starkast 
polariserande och engagerande sakfrågorna i Göteborg.

Hur samspelet mellan åsiktsavstånd väljare—valda och 
politikerförtroende utvecklas på lokal nivå är särskilt angeläget.
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Göteborgarnas inställning till föreslagna, planerade och 
påbörjade infrastrukturprojekt 2006-2017 (procent) 
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Vad tycker du om följande trafikåtgärder?

”Västlänken (tågtunnel under Göteborg)”

Källa: Den lokala SOM-undersökningen i Göteborg, 2017

14 19 12     12 35 8       =100%  n=2 601   -15

15 21 13     13 38 =100%  n=2 384   -14
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Inställning till Västlänken bland boende i Göteborg, i Göteborgs 
kranskommuner och i Västra Götaland (balansmått)
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Kommentar: Alla resultat i figuren gäller boende i Göteborg. Frågorna ställda till göteborgare i den västsvenska SOM-undersökningen lyder från 
2006 - 2010: ”Vilken är din åsikt om följande beslutade trafikåtgärder? – ’Bygga en tågtunnel under centrala Göteborg (den s.k. Västlänken)’. 
Åren 2011 – 2017 är frågan formulerad: ”Vilken är din åsikt om följande beslutade trafikåtgärder? – ’Västlänken (tågtunnel under Göteborg)’. 
Den regionala indelningen är boende i Göteborg, boende i Göteborgs kranskommuner (Kungsbacka, Härryda, Partille, Öckerö, Ale, Lerum, 
Mölndal, Kungälv), samt övriga Västra Götaland.
Källa: De västsvenska SOM-undersökningarna 2011-2017.



www.som.gu.se



www.som.gu.se

I Göteborg blir sambandet mellan attityder till 
västlänken och politiskt förtroende starkare över tid
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POLITISKT FÖRTROENDE I OLIKA GRUPPER
INDEX 0-100, 100=mycket nöjd med demokratin/mycket stort förtroende/kommunstyrelsen sköter sin uppgift 
mycket bra. Predicerade värden när flera faktorer konstanthålls. 
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NÖJD MED LOKALA DEMOKRATIN & FÖRTROENDE 
KOMMUNPOLITIKER, JMF GBG OCH ÖVRIGA VGR
(opinionsbalans-100 – +100, andelen mycket+ganska nöjda minus andelen ganska+mycket missnöjda)

+40

+52
+46

+40

+32

+46

+36
+32 +34

+50

+46

+28

+18 +18 +18

+6 +6
+16
+20

-15

-7

+
-6

-9 -9

-22
-25

-22

-31 -30 -30
40

30

20

10

-

+10

+20

+30

+40

+50

+60

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nöjd lokal dem (Väst-SOM exkl Gbg) Nöjd lokal dem Gbg i Väst-SOM

Nöjd lokal dem Gbg-SOM Förtroende kommpol (Väst-SOM exkl Gbg)

Förtroende kommpol (Gbg i Väst-SOM) Förtroende kommpol (Gbg-SOM)



www.som.gu.se

Sammanfattning

Den lokala västlänksopinionen var övervägande positiv under 
perioden 2006-2011. 

Hösten 2017 var det var fjärde göteborgare som tyckte att 
förslaget att bygga en tågtunnel under Göteborg var ett bra 
förslag.

Det har vuxit fram ett allt starkare samband mellan inställning 
till västlänken och förtroende för lokala politiker. 
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Tack!

henrik.oscarsson@pol.gu.se
http://valforskning.pol.gu.se

http://valforskning.pol.gu.se/
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