
Perspektiv på Västsverige

Lennart Nilsson (red)

SOM-undersökningen
Västsverige 2001

SOM-rapport nr 31



Redaktör: Lennart Nilsson
Administrativ redaktör: Kerstin Gidsäter

Omslag: Roger Palmqvist
Redigering: Henny Östlund

Tryck: Grafikerna Livréna i Kungälv AB, 2003
ISBN: 91-89673-01-8

ISSN: 0284-4788
ISRN: GU-STJM-SOM--31--SE



INNEHÅLL

Förord..........................................................................................................  5

INLEDNING

Lennart Nilsson
Perspektiv på Västsverige ..............................................................................  7

POLITIK OCH VÄLFÄRD

Folke Johansson
Viljan att (för-)bli politiker...........................................................................  13

Sören Holmberg
Anonyma politiker .......................................................................................  21

Susanne Johansson
Demonstrationer eller hot – spelar det egentligen någon roll?.......................  27

Lennart Nilsson
Flernivådemokrati och välfärdspolitik i storstadslänen ..................................  37

KULTUR OCH MEDIER

Jan Strid
De kyrkliga valen i Göteborg........................................................................  55

Magnus Hagevi
Utbildning och politisk opinion ...................................................................  67

Bengt R Carlson
Perspektiv på ungdomsskolan .......................................................................  89

Annika Bergström
Stadigt Internetklimat i Väst.........................................................................  101

Jonas Persson
www.(kommun).se .......................................................................................  111

Jan Strid
Radiolyssnande 2001 i Västsverige ...............................................................  121



Förord

5

UTVECKLING OCH OMVÄRLDSBEROENDE

Jon Pierre
Utvecklingspolitikens flernivåproblem..........................................................  131

Rutger Lindahl
Splittrad Europabild .....................................................................................  139

STORSTADEN

Gabriella Sandstig och Lennart Weibull
Trygg och säker stad?....................................................................................  149

Lennart Nilsson och Lennart Weibull
Händelser vid Västerhavet ............................................................................  167

DOKUMENTATION

Susanne Johansson
Samhälle Opinion Massmedia, Västra Götaland 2001..................................  209

Författarna ...................................................................................................  223

E-postadresser ..............................................................................................  225

Bilagor: informationsbroschyr, frågeformulär (I och II), publikationer .........  227



Förord

5

FÖRORD

I Perspektiv på Västsverige redovisas huvudresultat från den tionde SOM-under-
sökningen i Västsverige, som genomfördes hösten 2001. I volymen ingår sexton 
kapitel om Samhälle, Opinion och Medier i Västsverige. Forskare från Göteborgs 
universitet presenterar studier inom fyra huvudområden: Politik och välfärd, Kultur 
och medier, Utveckling och omvärldsberoende samt Storstaden. Särskilt uppmärk-
sammas den flernivådemokrati som vuxit fram med Sveriges EU-medlemskap och 
förstärkandet av den regionala nivån. Vidare behandlas i  avsnittet om storstaden 
händelserna i samband med EU-toppmötet i Göteborg och medborgarnas trygghet 
och säkerhet i olika miljöer.

SOM-undersökningarna genomförs av SOM-institutet, en forsknings- och utbild-
ningsorganisation, som drivs gemensamt av Förvaltningshögskolan, Institutionen 
för journalistik och masskommunikation och Statsvetenskapliga institutionen vid 
Göteborgs universitet. Undertecknad har tillsammans med Sören Holmberg och 
Lennart Weibull varit ansvarig för den allmänna uppläggningen av den västsvenska 
SOM-undersökningen. Undersökningen 2001 bygger på de tidigare SOM-under-
sökningar, som 1992-1997 genomfördes i Göteborgsregionen och 1998-2000 i hela 
Västra Götaland. Den ingår som en del i ett program för uppföljning och utvärde-
ring av Västra Götalandsregionen.

Den västsvenska undersökningen 2001 omfattade 6 000 urvalspersoner i Västra 
Götaland och Kungsbacka, i åldern 15-85 år. Undersökningen genomfördes med 
en enkät som besvarades av boende i Göteborg och kranskommunerna och en 
enkät för övriga Västra Götaland. Undersökningsledare har varit Susanne Johansson 
och i ett avslutande kapitel lämnar hon en redovisning för undersökningens genom-
förande och utfall. Fältarbetet utfördes av Kinnmark Direct Marketing med Magnus 
Kinnmark som fältansvarig. 

Dataunderlaget från de tidigare SOM-undersökningarna finns tillgängligt via Svensk 
Samhällsvetenskaplig Datatjänst (SSD) vid Göteborgs universitet. Tidigare publi-
kationer i skriftserien finns förtecknade i slutet av boken och kan beställas direkt 
från SOM-institutet. Den som vill ha mera information om SOM-undersökning-
arna kan vända sig till Kerstin Gidsäter, ansvarig för SOM-institutets kansli vid 
Institutionen för journalistik och masskommunikation.

 Göteborg i januari 2003

 Lennart Nilsson
 Förvaltningshögskolan och CEFOS
 Göteborgs universitet
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PERSPEKTIV PÅ VÄSTSVERIGE  

LENNART NILSSON

För Västsverige har förbindelserna västerut alltid varit centrala. Relationerna till 
grannländerna Danmark och Norge präglade länge inte bara förbindelserna 

med omvärlden utan påverkade också förhållandena på den svenska sidan riksgrän-
sen. Då Göteborg grundades i början av 1600-talet lokaliserades hamnstaden vid 
Göta älvs mynning i en smal korridor genom danskt-norskt land. Länsindelningen 
i nuvarande Västsverige som förblev i huvudsak oförändrad från 1634 till 1998 är 
ett annat uttryck för denna påverkan (Danielsson 1999). Idag har förhållandena i 
många avseenden förändrats – ekonomiskt, kulturellt, politiskt och socialt men 
beroendet av en allt mer vidgad omvärld är stor. Utvecklingen i Västsverige är inte 
bara resultatet av strävanden inom den västsvenska regionen utan återspeglar ske-
enden på global, nationell och lokal nivå. I Perspektiv på Västsverige redovisar fors-
kare vid Göteborgs universitet studier av Västsverige utifrån skilda perspektiv: 
globaliseringen, den svenska välfärdsstaten, regionaliseringen och de speciella förhål-
landena i storstaden – Göteborg.1

Globaliseringen
Via TV, radio och Internet spreds den 11 september 2001 nyheten om terrorat-
tacken mot World Trade Center i New York över världen. Händelsen fi ck återverk-
ningar också i Sverige. Den starka framtidstron mattades och det skedde en uppslut-
ning kring demokratin samt politiska institutioner och ledare (Holmberg och 
Weibull 2002). Det gällde emellertid inte bara nationellt utan också regionalt och 
lokalt. Av den västsvenska SOM-undersökningarna 2001, där det är möjligt att 
följa utvecklingen på olika nivåer, framgår att förtroendet ökade för såväl rikspoli-
tiker som regionens och hemkommunens politiker. Hösten 2001 var medborgarna 
också mer nöjda än året innan med demokratin i Sverige samt Västra Götalandsre-
gionen och den egna kommunen. I båda avseendena var dock förändringen svagast 
på lokal nivå. Även tillfredsställelsen med demokratin i EU ökade något (Västra 
Götaland 2001). Den oro och osäkerhet som präglade Sverige hösten 2001 i ter-
rorkrisens kölvatten fi ck återverkningar för människors förhållningssätt till alla 
nivåer i den svenska fl ernivådemokratin. Statsvetaren Rutger Lindahl redovisar i sin 
analys av EU-opinionen en Splittrad Europabild i Västsverige (Lindahl).2

I samband med EU-toppmötet i juni 2001 stod Göteborg i händelsernas centrum. 
De stora medieföretagen med CNN och BBC i spetsen fanns på plats för att rap-
portera från Europeiska rådets möte, men istället kom TV-bilderna och dagspressens 
förstasidor att domineras av stenkastande aktivister, krossade skyltfönster och skott-
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lossning. Bilderna som kablades ut förvandlade omdelbart EU-toppmötet till 
’Göteborgskravallerna’. Opinionsbildningen kring händelserna vid Västerhavet 
behandlas i en artikel (Nilsson och Weibull) och olika metoders legitimitet disku-
teras med fokus på ungdomars inställning (Johansson). 

De två händelserna kan betraktas som reaktioner mot globaliseringen. Samtidigt 
är det ekonomiska, kulturella och politiska infl ytandet från omvärlden ständigt 
närvarande, bl.a. genom ett allt mer internationaliserat näringsliv, Sveriges delta-
gande i EU och andra överstatliga organ, det vetenskapliga utbytet samt fl ödet av 
TV-program och fi lmer samt Internet. Det nya medielandskapets framväxt, med-
borgarnas användning av Internet och dess betydelse i kontakten med myndigheter 
på regional och lokal nivå analyseras i två kapitel (Bergström och Persson). I en 
serie undersökningar har medieforskaren Jan Strid följ ett av de gamla medierna, 
radion, efter införande av den privata lokalradion och det åldersuppdelade kanal-
valet. 

Den svenska välfärdstaten 
Under efterkrigstiden genomgick det svenska samhället en dramatisk omvandling 
med utbyggnaden av välfärdsstaten baserad på en omfattande offentlig sektor med 
kommuner och landsting som ansvariga för huvuddelen av den offentliga service-
produktionen. För medborgarnas bedömning av demokratin på den kommunala 
och den regionala nivån är synen på hur de folkvalda organen fullgör serviceupp-
gifterna central. 

Lågkonjunktur och stigande arbetslöshet under första hälften av 1990-talet med-
förde en uppslutning bakom välfärdsstaten. Under den ekonomiska krisen riktades 
missnöjet mot förändringar av välfärdsstatens trygghetssystem och service och mot 
resursbristen. Under den andra hälften av 1990-talet var stödet för den offentliga 
sektorn fortsatt stort även om motståndet mot privata lösningar minskade något. 
Under denna period och främst under 1990-talets sista år blev emellertid svenska 
folket liksom västsvenskarna mindre tillfreds med offentlig service inom centrala 
välfärdsområden som offentlig vård, grundskola och äldreomsorg. Dessutom var 
medborgarna, främst i storstäderna, mindre nöjda med det yttre offentliga rummet. 
Missnöjet med möjligheten att få arbete avtog dock snabbt. 

Den positiva utvecklingen av Sveriges ekonomi och för många människor av den 
egna ekonomin bidrog till att öka förväntningarna också på den verksamhet som 
kommunerna och landstingen/ regionerna ansvarar för. Bristen på påtagliga och 
snabba förbättringar av den offentligt fi nansierade servicen skapade en välfärd i 
obalans. Trots att det gick bra för Sverige demonstrerade föräldrar och andra bru-
kare mot otillräcklig kommunal service samtidigt som personal inom välfärdens 
organisationer protesterade. I kapitlet Flernivådemokratin och välfärdspolitiken i de 
tre storstadslänen analyseras välfärdspolitikens inriktning och resultat i Västra Gö-
taland i förhållande till i Skåne, Stockholms län och i Sverige som helhet (Nils-
son). 
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I ett särskilt kapitel behandlas bilden av ungdomsskolan, där medborgarperspek-
tivet utifrån skolan kompletteras med ett inifrånperspektiv, där ungdomarna själva 
gör sin bedömning av skolan (Carlson). Statsvetaren Magnus Hagevi fi nner att inte 
bara utbildningsnivån utan också utbildningens inriktning – pengar, ting, män-
niskor och idéer – är av betydelse för politiska åsikter.

Regionaliseringen
I regionbyggande ingår två element, territoriell integration och institutionsbildning. 
I Västra Götalandsregionen var båda problematiska under uppbyggnadsfasen. 
Vilka kommuner som skulle ingå i det nya länet var på fl era håll oklart. De väst-
svenska SOM-undersökningarna har också visat att identiteten knuten till det nya 
länet varit svag. Arbetet i den politiska beslutsorganisation i den nybildade Västra 
Götalandsregionen påverkades under den första perioden av två speciella förhål-
landen: dels en svag ekonomi med stora underskott som ett arv från tidigare lands-
ting och Göteborgs stad och en fortsatt i realiteten underbalanserad budget; dels en 
smal politisk majoritet med ett vågmästarparti mellan de två traditionella block-
en. 

Den ekonomiska situationen aktualiserade redan tidigt under år 2000 förslag om 
skattehöjningar från alla partier utom moderata samlingspartiet, vilket kom att leda 
till den borgerliga majoritetskoalitionens upplösning senare under våren. En ny 
koalition bestående av s, c och fp presenterade ett gemensamt förslag till budget för 
2001, som antogs av regionfullmäktige i juni. 

En förbättrad ekonomi och det blocköverskridande samarbetet medförde en 
stabilisering som återspeglades i mediebilden och registrerades av medborgarna 
hösten 2001. Bedömningen av regionpolitikerna, regionstyrelsens arbete och den 
regionala demokratin var mindre kritisk än tidigare och bedömningen av regionens 
service som helhet var något mera positiv. (Västra Götaland 2001).   

Statsvetarna Sören Holmberg och Folke Johansson studerar de folkvalda region- 
och kommunpolitikerna. Holmberg konstaterar att regionpolitikerna fortfarande 
är anonyma och okända för medborgarna. Johansson fi nner att uppdragsvilligheten 
inte minskat sett över en längre tidsperiod, men att det kan bli svårt att öka andelen 
unga och kvinnor, då villigheten att åta sig uppdrag är lägre bland underrepresen-
terade grupper.

Den nybildade Västra Götalandsregionen har två huvuduppgifter: ansvar för 
välfärdsfrågor, främst hälso- och sjukvården samt regionala utvecklingsfrågor. Ut-
vecklingsfrågorna innebär en fl ernivåproblematik med fl era nivåer och förhand-
lingar mellan offentliga och privata aktörer. I kapitlet Utvecklingspolitikens fl ernivå-
problem analyserar statsvetaren Jon Pierre detta dilemma.    

Storstaden
Storstaden symboliserar både de stora möjligheterna och de stora problemen. I 
storstadsregionen fi nns de spännande och mest kvalifi cerade jobben; universiteten 
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med den högre utbildningen och forskningen; det stora kommersiella utbudet med 
exklusiva specialbutiker och köpcentra; i storstaden fi nns underlag för valfrihet 
också av offentligt fi nansierad service; medievärlden, kulturen med de stora insti-
tutionerna och de fria grupperna; elitidrotten och den breda ungdomsverksamheten, 
men där fi nns också segregationen, de sociala problemen och den organiserade 
brottsligheten. Inte det ena eller det andra utan både och. Från storstädernas valdi-
strikt inrapporteras på valnatten både det högsta och det lägsta valdeltagandet i 
landet. Det var i Göteborg som EU-toppmötet 2001 ägde rum och det är i storsta-
den som frågorna om trygghet och säkerhet får en speciell betydelse. Mediefors-
karna Sandstig och Weibull analyserar göteborgarnas syn på Göteborg som en trygg 
och säker stad. 

Sammantaget ger studierna som redovisas i denna volym perspektiv på samhälle, 
opinion och massmedia i Västsverige 2001. De årliga västsvenska SOM-undersök-
ningarna ger också underlag för att analysera den framväxande fl ernivåproblemati-
ken och sociala och politiska förändringsprocesser.

Noter

1   Göteborg tillhör inte Europas större städer, men är med svenska och nordiska 
mått mätt en storastad med 467 000 invånare vid årsskiftet 2000/2001. I hela 
göteborgsregionen, Göteborg och de tolv kranskommunerna, uppgick invånar-
antalet till 845 000.

2   Uppgiften hänvisar till artikel i denna volym, se innehållsförteckningen.

Referenser
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FLERNIVÅDEMOKRATI OCH VÄLFÄRDSPOLITIK 
I STORSTADSLÄNEN1

LENNART NILSSON

I     inget annat OECD-land spelar den offentliga sektorn en så stor roll i välfärds-
 politiken som i Sverige. Under de senaste årtiondena har dock den offentliga 

sektorn genomgått en strukturomvandling som inneburit att den tidigare enhetliga 
och starkt sektoriserade samhällsorganisationen med tonvikt på två nivåer, staten 
och kommunerna, ersatts av större organisatorisk mångfald med fl er nivåer. Dess-
utom har gränserna mellan de offentliga och privata sfärerna förskjutits med ökade 
inslag av privata organisationer som svarar för offentligt fi nansierade tjänster. Denna 
omvandling av samhällsorganisationen har genomförts under en period som präglats 
av dramatiska svängningar i ekonomin och av ideologiska strömkantringar. 

Den nya demokratiska beslutsorganisationen är inte resultatet av samlade beslut 
som tagits av en instans vid ett tillfälle utan har vuxit fram genom beslut i riksdag, 
på regional nivå och i fullmäktigeförsamlingar under en följd av år. De nya institu-
tionerna har emellertid förändrat förutsättningarna för mötet mellan medborgarna 
och deras företrädare. 

I storstadsregionerna aktualiseras med speciell tydlighet förhållandet mellan funk-
tion och yta, dvs. på vilken nivå ansvaret för utövandet av offentliga uppgifter skall 
läggas. I de tre största städerna har införts en subkommunalnivå med stadsdels-
nämnder. Vidare har kompetensfördelningen mellan staten och landstingen/
regionerna varit föremål för ett fl ertal utredningar. När debatten om mellannivån i 
den svenska samhällsstrukturen på nytt skjutit fart har det skett mot bakgrund av 
utvecklingen i Europa och Sveriges medlemskap i EU. ”Regionernas Europa” lyfter 
fram denna nivå som aktör mellan staten och kommunerna främst när det gäller 
regional utveckling (Sandberg och Ståhlberg 2000). Från och med den 1 januari 
1998 bor drygt halva Sveriges befolkning i de tre storstadslänen och de nybildade 
regionerna i Skåne och Västra Götaland har ansvar både för regionala utvecklings-
frågor och välfärdsfrågor, främst hälso- och sjukvården. 

Efter valet 1998, då den socialdemokratiska regeringen fortsatte att styra Sverige, 
övertog borgerliga koalitioner makten i landstinget i Stockholms län och i Skåne 
och Västra Götaland, men i de två regionerna med stöd av regionala partier: Skånes 
väl respektive Sjukvårdspartiet – Folkets vilja. Efter en ”regeringskris” våren 2000 
i Västra Götalandsregionen ersattes den borgliga majoriteten av en blocköverskri-
dande samverkan mellan c, fp och s med stöd av mp. I de tre storstadslänen mar-
kerade de borgliga majoriteterna efter valet 1998 tydligt viljan att föra en alternativ 
välfärdspolitik i relation till den socialdemokratiska regeringens politik på nationell 
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nivå med bl.a. ökade inslag av privat serviceproduktion. Detta kom till tydligt ut-
tryck i sjukvårdpolitiken, där de i riksdagen samverkande partierna, s, mp och v, 
genomförde en lagändring som inskränkte landstingens rätt att överlämna driften 
av akutsjukhus till ”den som driver verksamheten med syfte att skapa vinst åt ägare” 
(Prop. 2000/01:36).2 Konfl ikten mellan den nationella och den regionala nivån 
sattes på sin spets i Stockholms län, där den styrande majoriteten inte godtog det 
gällande skatteutjämningssystemet som en förutsättning för den egna politiken i 
landstinget, vilket ledde till snabbt växande underskott. 

I denna artikel skall medborgarnas åsikter om välfärdspolitiken i de tre storstads-
länen belysas i två avseenden: inställningen till den offentliga sektorns gränser – den 
offentliga sektorns storlek, privatisering och skatter – samt bedömningen av service 
inom olika verksamhetsområden. Det sker mot bakgrund av en redovisning av 
utvecklingen i Sverige som helhet. Underlaget för analyserna utgöres av data från 
de nationella SOM-undersökningarna 1986-2001 samt de västsvenska SOM-un-
dersökningarna 1992-2001 och Skåneundersökningen 2001. 

Svenska folket och den offentliga sektorns gränser

Under den senaste femtonårsperioden har stora opinionsförskjutningar ägt rum i 
synen på den offentliga sektorns gränser. Fram till 1988 var svenska folkets inställ-
ning till den offentliga sektorns storlek förhållandevis stabil och tudelad med un-
gefär lika många som ville bibehålla som minska den. I slutet av 1980-talet, då det 
förelåg ett överskott för den konsoliderade offentliga sektorn, rasade opinionsstödet. 
År 1990 var det tre gånger så många som ville skära ner som motsatte sig en minsk-
ning. Därefter vände trenden, och 1993 då underskottet i den offentliga sektorns 
fi nanser var som störst, var det för första gången i SOM – undersökningarna över-
vikt för andelen personer som motsatte sig en minskning. Under de följande åren 
ökade uppslutningen bakom den offentliga sektorn och 1996 var gapet mellan dem 
som vill bevara en stor offentlig sektor och dem som vill minska rekordstort. Med 
en förbättrad samhällsekonomisk situation minskade skillnaden därefter stegvis 
fram till 1999. Åren 2000 och 2001 ökade andelen som inte vill minska den of-
fentliga sektorn medan andelen som vill skära ner avtog. (Se fi gur 1).

I denna centrala vänster-högerfråga har också spännvidden mellan de positioner 
som partiernas sympatisörer intagit varit betydande, men varierat över tid. Genom-
gående har vänsterpartiets sympatisörer varit mest positiva och moderata samlings-
partiets mest negativa till den offentliga sektorn. Under perioden 1986-1988 var 
opinionen stabil också inom de olika partierna. Därefter försköts positionerna inom 
alla partier mot en mer negativ inställning till den offentliga sektorn. År 1990 var 
opinionsbalansen negativ inom samtliga partier. Det var främst sympatisörer till de 
partier som varit mest positiva till den offentliga sektorn som hade närmat sig de 
traditionella borgerliga väljarnas negativa positioner. 
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Kommentar: De svarande fi ck ta ställning till förslaget Minska den offentliga sektorn med svars-
alternativen: mycket bra förslag, ganska bra förslag, varken bra eller dåligt förslag, ganska dåligt 
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Figur 1    Svenska folkets åsikter om den offentliga sektorn i 
SOM-undersökningarna 1986-2001 (procent) 

Därefter vände trenden ånyo och blev mer positiv till den offentliga sektorn, först 
inom v och s. Fram till 1996/97 blev samtliga partiers sympatisörer mer negativa 
till minskningar av den offentliga sektorn. Bland borgerliga sympatisörer var för-
ändringarna mycket stora. Åren 1996-97 var det bara bland moderata samlingspar-
tiets sympatisörer som det fi nns en opinionsövervikt för att minska den offentliga 
sektorn. Därefter försvagades motståndet mot en minskning något. År 2000 ökade 
dock spännvidden på nytt genom att vänsterpartiets och moderata samlingspartiets 
sympatisörer gick åt vänster respektive åt höger, vilket medförde en ökad polarisering, 
men balansmåttet för samtliga var i huvudsak oförändrat. Opinionsläget år 2001 
innebar en svängning mot en något mer positiv syn på den offentliga sektorn inom 
fl ertalet partier. 

Avgörande för en indelning i offentligt eller privat är i vilken utsträckning det 
offentliga reglerar, fi nansierar och är ansvarig för produktionen (Lundqvist 2001). 
Offentlig fi nansiering och produktion förutsätter reglering men reglering kan 
också ske av verksamhet som drivs i privat regi med privat fi nansiering. Privatisering 
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i vid mening innebär att det offentligas infl ytande i något eller några av dessa tre 
avseenden minskas, men används vanligen som benämning på en minskning av den 
offentliga fi nansieringen och/eller produktionen. Det är i denna senare betydelse 
som det kommer att användas här.

Privatisering har förespråkats som en strategi inom välfärdspolitiken av huvud-
sakligen två skäl nämligen, att minska kostnaderna och att erbjuda individuell 
anpassning och större valfrihet (Esping-Andersen 1996). Marknadsreformers ef-
fekter på välfärdspolitiken är emellertid omstridda. Statsvetarna Blomqvist och 
Rothstein konstaterar efter en analys av forskningen inom området att själva ut-
formningen av systemen uppvisar stora skillnader och att problemen och möjlig-
heterna påverkas av olika institutionella lösningar. En jämförelse mellan skolan och 
sjukvården visar att det föreligger betydande skillnader i detta avseende mellan de 
två verksamhetsområdena. En bedömning av effekterna kräver därför att förhål-
landena studeras i de enskilda fallen; ”Allt avgörs i detaljerna” (Blomqvist och 
Rothstein 2000). Marknadsreformer har i många fall medfört ökad valfrihet, men 
valfrihet förutsätter inte alltid privata alternativ och all privatisering har inte medfört 
ökad valfrihet. 

 I SOM – undersökningarna har ingått frågor om förslag till privatisering sedan 
1987 (Nilsson och Strömberg 1988). Områdena som här är av intresse är sjukvård, 
skola och äldreomsorg. Skola och äldreomsorg är centrala primärkommunala upp-
gifter medan sjukvården är den viktigaste landstingskommunala/regionala uppgif-
ten. 

Fyra av frågorna avser en privatisering i betydelsen övergång till en ökad andel 
privat produktion:

–   Bedriva mer av sjukvården i privat regi,
–   Förhindra företag med vinstsyfte att driva akutsjukhus, fr.o.m. 2000,
–   Öka antalet privata skolor t.o.m. 1996/satsa mer på friskolor fr.o.m. 1997,
–   Låta privata företag svara för äldreomsorg.

Gemensamt för tre av förslagen är att de avser en förändring mot ökade privata 
inslag i produktionen av offentligt fi nansierade tjänster och ett avser att förhindra 
denna typ av privatisering men inte en övergång till en huvudsakligen icke-offent-
lig modell. 

Förändringen av attityden till privatisering följer samma huvudmönster som 
inställningen till den offentliga sektorn som helhet. Motståndet mot privatise-
ringar minskade 1988 – 1990. År 1990 fanns ett klart stöd för privatiseringar inom 
sjukvården, medan det var lika många för som emot privatiseringar inom skola och 
äldreomsorg. Därefter rasade opinionsstödet för privata alternativ bland medbor-
garna. År 1993 var motståndet mot privata lösningar inom sjukvård, skola och 
äldreomsorg väsentligt större än 1987. På dessa tre områden tog en majoritet avstånd 
från ytterligare privati seringar. För sjukvården var förändringen särskilt markant. 
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Kommentar: Förslagens formulering framgår av fi guren. Balansmåttet anger andelen för minus 
andelen emot respektive förslag.

Under perioden 1993 – 1996 minskade motståndet mot privatiseringar inom sjuk-
vård, skola och äldreomsorg något. Därefter har förskjutningarna gått i olika rikt-
ning. Inom skolans område skedde en svängning mot större stöd för alternativ till 
den kommunala skolan. Perioden 1997-2001 har läget varit oförändrat med en svag 
övervikt emot ökade satsningar på friskolor, men med stora skillnader mellan olika 
delar av landet (Carlsson 2002). För privat sjukvård var opinionsläget oförändrat 
1997, men fram till 1999 fortsatte den svaga trenden i riktning mot minskat mot-
stånd mot privata lösningar. Attityden till privat äldreomsorg var mer negativ 1997 
än året innan. Efter detta ”hack i kurvan”, som påverkades av mediernas behandling 
av fallet Polhemsgården (Nilsson 2000), avtog även på detta område motståndet 
mot privata lösningar något fram till 1999. 

Figur 2    Svenska folkets inställning till privatisering inom sjukvård, skola och 
äldreomsorg samt skatter 1987-2001 (balansmått) 

De samlade effekterna av de stora svängningarna i privatiseringsopinionen är 
mycket stora. Under tioårsperioden 1987 – 1999 i det närmaste halverades avstån-
det mellan vänsterpartiets och moderata samlingspartiets sympatisörer inom de fyra 
undersökta områdena och det minskade avståndet var resultatet av att både parti-
erna till vänster och till höger förfl yttade sig mot mitten. När det gällde att bedriva 
sjukvård och äldreomsorg var det främst de borgerliga partiernas sympatisörer som 
rörde sig mot mitten medan det var v- och s- sympatisörerna som förfl yttade sig när 
det gällde skola. 



Lennart Nilsson

42

År 2000 gick de moderata sympatisörerna åt höger i samtliga frågor. Omvänt gick 
v- och s-sympatisörerna till vänster. För övriga partier var förändringarna mindre 
enhetliga. När det gäller förslaget att förhindra företag med vinstsyfte att driva 
akutsjukhus fanns det en klar majoritet för bland mp, v, s och c, en svag övervikt 
för bland fp och kd och en övervikt emot bland m år 2000. I den nya frågan om 
”stopplagen” för akutsjukhus, som drivs med vinstintresse, var samtliga partiers 
sympatisörer, utom kd:s, något mindre positiva ett år senare. 

I frågorna om privatisering av skola, omsorg och vård utkristalliserades år 2000-
2001 ett huvudmönster med v- och s- sympatisörerna klart emot privatiseringar 
och m-sympatisörerna övervägande för medan övriga partiers sympatisörer place-
rade sig mellan de två positionerna i varierande grupperingar. Medborgarnas atti-
tyder till privatisering är främst en fråga om ideologi och inte en fråga om missnöje 
med offentlig service (Nilsson 2001). 

I alla tider och i alla länder har människor klagat över skatter och andra pålagor. 
Skatterevolter har brutit ut och protestpartier har bildats. Det fi nns emellertid 
inget entydigt samband mellan skattenivå och skatteprotest. I välfärdsstater med en 
utbyggd service och omfattande transfereringar till hushållen är medborgarnas syn 
på avvägningen mellan betalningen i form av skatter och vad staten ger männis-
korna central (Peters 1991). Svenska folkets inställning till skatterna har kartlagts i 
ett fl ertal undersökningar under efterkrigstiden. Svenskarna har visserligen allmänt 
sett ansett att skatterna är för höga; framför allt gällde det marginalskatterna före 
den stora skattereformen. Mot slutet av 1960-talet ansåg en majoritet av svenska 
folket också att skatterna var för höga också i förhållande till förmånerna, medan 
majoriteten under 1980- och 1990-talen gjorde bedömningen att skatterna var 
rimliga i relation till förmånerna (Åberg 1993).

 Valåret 1994, som präglades av budgetunderskott och ökande statsskuld, fanns 
en klar övervikt för att höja skatterna hellre än att minska den offentliga servicen. Med 
en förbättrad ekonomisk situation förbyttes emellertid stödet för skattehöjningar 
hösten 1998 i en svag övervikt för att inte höja skatten i relation till offentlig ser-
vice. (Se fi gur 2). Partierna och deras sympatisörer intog i frågan sina traditionella 
positioner på vänster-högerskalan men under perioden 1994-1997 minskade spänn-
vidden mellan partierna genom att såväl v- och s- som m- sympatisörer förfl yttade 
sig mot mitten. Valåret 1998 fortsatte denna tendens på vänsterkanten medan 
motståndet mot skattehöjningar skärptes bland de borgerliga partiernas sympatisö-
rer. Mot bakgrund av den senare debatten har frågan om skattehöjningar inte ställts 
i riksundersökningarna 1999 – 2001, men en fråga om att sänka skatterna. Om 
skatterna inte kopplas till service fanns bland svenska folket en klar övervikt för att 
sänka skatterna, år 2001, +57. Det gällde också inom samtliga partier men spänn-
vidden var också i skattesänkningsfrågan stor mellan de olika partiernas sympatisö-
rer. 
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Inställningen till den offentliga sektorns gränser i de tre 
storstadslänen 2001

Synen på den offentlig sektorn och attityderna till privatisering och skatter överens-
stämmer för befolkningen i de tre storstadslänen med opinionen i dessa frågor i hela 
Sverige.3 Balansmåtten för invånarna var i det närmaste identiska med värdena för 
svenska folket. Endast när det gäller att satsa mer på friskolor översteg skillnaden tio 
balansmåttsenheter och medborgarna i Stockholms län var mer positiva till en sådan 
satsning. 

Vid en jämförelse mellan opinionen i de tre storstadslänen kan konstateras att 
motståndet mot privatiseringar och en minskning av den offentliga sektorn var 
minst i Stockholms län, även om skillnaderna var små. Omvänt var opinionen i 
Västra Götaland något mer kritisk till privatiseringar på fl ertalet områden. 

Även om skillnaderna mellan opinionen i frågor om den offentliga sektorns 
gränser totalt sett var begränsade var skillnaderna mellan partiernas sympatisörer 
också inom länen stora. I Stockholm län var polariseringen genomgående störst. 
Det stora avståndet där beror både på att moderata sympatisörer stod längre till 
höger än i övriga storstadslän och att vänsterpartiets intog en position längre till 
vänster. Men även socialdemokraternas sympatisörer stod i Stockholms län i fl erta-
let frågor längre till vänster än i andra storstadslän. 

I skattefrågan fanns det liksom i hela Sverige en mycket klar övervikt för att 
sänka skatterna i de tre undersökta länen. Bland alla partiers sympatisörer i storlänen 
fanns det också fl er som ville sänka skatterna än som var emot en skattesänkning. 
Det enda undantaget utgjorde v-sympatisörerna i Stockholms län. Om en skatte-
sänkning relateras till servicen var det emellertid en klar övervikt för att höja kom-
munal-/landstingsskatten hellre än att minska servicen och i Skåne och Västra Götaland 
var det bara m-sympatisörerna som motsatte sig en skattehöjning om det skulle 
innebära en sänkning av servicenivån. För Stockholms län och hela Sverige saknas 
uppgifter.

Det fi nns också ett starkt samband mellan synen på den offentliga sektorn och 
inställningen till att höja skatten. Personer som vill minska den offentliga sektorn 
är mer benägna att inte vilja höja/sänka skatterna och personer som inte vill mins-
ka den offentliga sektorn är i större utsträckning beredda att höja skatterna. Detta 
samband gäller också inom partierna. I det följande skall ställningstagandet i dessa 
två avseenden kommenteras för Skåne och Västra Götaland, där det föreligger data 
för år 2001. 

Hösten 2001 var både skåningar och västsvenskar benägna att genomföra en höj-
ning av landstings/kommunalskatten för att undvika nedskärningar av offentlig 
service. Hälften av de svarande med en bestämd uppfattning ansåg att man inte 
skulle minska den offentliga sektorn och höja kommunal/landstingskatten. Omvänt 
motsatte sig närmare 20 procent en skattehöjning men ville minska den offentliga 
sektorn. Av övriga ville knappt 20 procent både höja skatten och minska den of-
fentliga sektorn medan drygt 10 procent, varken ville göra det ena eller det andra. 
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Tabell 1  Inställning bland medborgare i Sverige och de tre storstadslänen till 
privatisering, den offentliga sektorn samt skatter efter parti och totalt 
2001 (balansmått)

 Parti        Samt- Antal
Förslag  v  s  mp  c  fp  kd  m  Annat Sliga svarande

Bedriva mer av 
sjukvården i privat regi
 Sverige -64 -53 -22 -16 8 -1 36 -23 -22 3511
 Skåne -61 -51 -35 -24 3 -9 32 -20 -20 1712
 Stockholms län -81 -67 - - - 9 36 - -19 642
 Västra Götaland -63 -53 -28 -30 3 12 38 -27 -22 3494

Förhindra företag  
med vinstsyfte att 
driva akutsjukhus
 Sverige 49 35 33 11 2 17 -21 43 19 1677
 Skåne 55 29 42 24 34 29 5 14 26 1712
 Stockholms län - 30 - - - - -28 - 15 298
 Västra Götaland 56 29 27 27 23 18 7 24 25 3494

Låta privata företag 
svara för äldreomsorg
 Sverige -63 -57 -27 -33 -9 -14 15 -39 -32 3509
 Skåne -57 -54 -29 -35 -7 -22 15 -26 -28 1715
 Stockholms län -71 -67 - - - -16 17 - -28 642
 Västra Götaland -67 -63 -37 -42 -13 -5 15 -41 -35 3498

Satsa mer på friskolor
 Sverige -52 -37 2 -7 16 19 39 -12 -9 1676
 Skåne -34 -27 -5 -7 18 22 37 9 0 1715
 Stockholms län - -37 - - - - 58 - 2 298
 Västra Götaland -34 -33 -5 -16 19 27 35 -4 -6 3494

Minska den 
offentliga sektorn         
 Sverige -63 -44 -26 -5 -2 5 39 -18 -17 3511
 Skåne -59 -37 -42 4 -2 3 25 -21 -16 1716
 Stockholms län -77 -54 - - - 7 47 - -10 642
 Västra Götaland -54 -34 -33 -5 5 21 40 -30 -11 3498

Sänka skatterna
 Sverige 19 47 32 63 65 70 87 51 57 3507
 Skåne - - - - - - - - - -
 Stockholms län -14 28 - - - 86 84 - 52 641
 Västra Götaland* - - - - - - - - - -

Höja kommunal/
landstingsskatten hellre 
än att minska servicen.         
 Sverige - - - - - - - - - -
 Skåne 55 34 26 35 6 9 -8 29 20 1716
 Stockholms län - - - - - - - - - -
 Västra Götaland 52 45 33 35 18 21 -4 9 27 3495

Kommentar: Förslagens formulering framgår av vänsterkolumnen. Parti avser partisympati. För 
parti redovisas ej tal som baseras på färre än 40 personer. 
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Innan skattehöjningen i Västra Götalandsregionen 2001 var stödet för en skattehöj-
ning större. 

Partiernas sympatisörer intog också i detta avseende sina positioner på vänster-
högerskalan och avstånden dem emellan var stora. Både i Skåne och i Västra Göta-
land var det ca två tredjedelar av v-, s- och mp-sympatisörerna med en bestämd 
åsikt som inte ville minska den offentliga sektorn men hellre höja kommunal/
landstingsskatten och bland moderater med en bestämd uppfattning var det knappt 
50 procent som hade åsikten att man inte skulle höja kommunal/landstingsskatten 
men minska den offentliga sektorn. 

Den offentliga sektorn, skatterna och privatisering utgör centrala frågor i den 
politiska debatten och medborgarnas åsikter struktureras i hög grad av ideologi och 
partisympati. För de politiska partierna har de också varit viktiga frågor på den 
politiska agendan i beslutande församlingar och i den interna diskussionen inom 
partierna. I Västra Götalandsregionen har skattefrågan varit direkt avgörande för 
”regeringsbildningen”. 

I de andra storlänen valde ”regeringarna” andra strategier för att hantera den 
bristande balansen i ekonomin eller valde att skjuta problemet framför sig. I Stock-
holms läns landsting ifrågasattes de statliga spelreglerna för verksamhetens bedri-
vande. Det uttalade syftet var att få till stånd en ändring av skatteutjämningssyste-
met för att den vägen tillföra nya resurser. Det innebar att man inte levde upp till 
kravet på självstyre i betydelsen att göra en avvägning mellan resurser och uppgifter 
utan eftersträvade att påverka rikspolitiken och därmed förutsättningarna för lands-
tingspolitiken i Stockholms län. 

Medborgarnas bedömning av offentligt fi nansierad service 

Medborgarna kommer i skilda faser av livet i kontakt med offentligt fi nansierad 
service i kommunerna. Det gäller barnomsorg, fritidsverksamhet, skola, kulturak-
tiviteter samt äldreomsorg. Vid behov fi nns rätt till handikappomsorg och socialtjänst. 
Kommunerna har också ett ansvar för grundläggande samhällsservice som tillgång 
till bostäder, gator och vägar, kollektivtrafi k och miljövård. På vissa områden an-
svarar kommunen ensamt för tjänsterna men på fl era områden har konkurrensut-
sättning och alternativ driftformer blivit vanligare under 1990-talet (Svenska kom-
munförbundet 1999). 

I vilken utsträckning medborgarna har uppfattning om samhällsservicen varierar 
mellan olika verksamhetsom råden, främst beroende på i vilken utsträckning man 
har erfarenheter av servicen. Bedömningen av service innebär att den faktiska ser-
vicen som den uppfattats av medborgarna sätts i relation till förväntningarna på 
service. Bilden av den service som erbjuds kan ha registrerats genom egna erfaren-
heter, personlig information från andra som har erfarenheter eller information på 
annat sätt, vanligen via medier. Även egen yrkesverksamhet inom berört område 
kan ha bildat underlag för ställningstagande för den som inte nyttjar tjänsterna. 
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Tabell 2   Förändringar i svenska folkets bedömning av service 1991-1996 och 
1996-2001 (balansmått och förändring av balansmåttet)

1991 – 1996 1996 – 2001

Samhällsstruktur
Miljövård Gator och vägar
1992 – 1995 +32 – +2 (-30)
+3 – +18 (+15) Renhållning på allmänna 
 platser, 1998 – 2001 
 +31 – +20 (-11)
 Tillgång på bostäder
 +31 – +3 (-28)
 Möjligheten att få arbete
 -46 – -8 (+38)
Vård
 Vårdcentral
 +49 – + 31 (-18)
 Folktandvård
 +47 – + 34 (-13)
 Barnavårdscentral
 1998 – 2001
 +38 -- +24 (-14)
Barnomsorg och skola
 Kommunal grundskola 
 +33 – +17 (-16)
Social omsorg
Äldreomsorg - -
+12 -- -4 (-16)

Fritid och kultur
 Idrottsanläggningar
 +45 – +34 (-11)
 Kulturaktiviteter
 +34 – +23 (-11)

Kommentar: I riksundersökningen hade frågan 1992-2001 följande lydelse: Vad anser Du om 
servicen i Din kommun på följande områden: med svarsalternativen Mycket nöjd, Ganska nöjd, 
Varken nöjd eller missnöjd, Ganska missnöjd, Mycket missnöjd samt Vet ej. I 1991 års undersök-
ning hade frågan följande formulering: I vilken utsträckning är Du nöjd med servicen i Din kommun 
på följande områden: med samma svarsalternativ. Balansmåttet anger andelen nöjd minus ande-
len missnöjd. Vet ej-svaren ingår i procentbasen.

 
I SOM-undersökningarna kartläggs årligen medborgarnas bedömning av service 
inom fem huvudområden: samhällsstruktur, hälso- och sjukvård, barnomsorg och 
skola, social omsorg samt fritid och kultur, totalt närmare 30 verksamhetsområden 
(Nilsson 2001). Opinionen när det gäller olika serviceområden sammanfattas med 
hjälp av ett balansmått, som anger andelen mycket eller ganska nöjd minus andelen 
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som är mycket eller ganska missnöjd. Vet ej-svaren ingår i procentbasen. Värdet kan 
variera från +100, om alla är nöjda, till -100, om alla är missnöjda och påverkas av 
två faktorer, hur många som har en uppfattning och differensen mellan andelen 
nöjda och andelen missnöjda. I tabell 2 redovisas de förändringar som överstiger 
10 balansmåttsenheter för de två femårsperioderna 1991-1996 respektive 1996-
2001.

Under första hälften av 1990-talet, då resurserna minskade inom fl era verksam-
hetsområden, gjorde medborgarna samma bedömningar 1996 som 1991. På ett 
område, miljövård, ökade till och med tillfredsställelsen med insatserna kontinuer-
ligt. Därutöver blev medborgarna mindre nöjda med äldreomsorgen. Under andra 
hälften av 1990-talet, då den ekonomiska situationen i Sverige gradvis förbättrades, 
blev svenskarna allt mindre nöjda med de offentliga insatserna inom centrala väl-
färdsområden som primärvård och folktandvård, kommunal grundskola samt 
idrottsanläggningar och kulturaktiviteter. Dessutom blev medborgarna främst i 
storstadsregionerna mindre tillfredsställda med bostadssituationen samt kollektiv-
trafi ken och renhållningen på allmänna platser. Den största negativa förändringen 
registrerades för gator och vägar och den gällde hela landet. På ett grundläggande 
område, möjligheterna att få jobb, minskade emellertid missnöjet i snabb takt. 

I en rad undersökningar har påvisats att brukare med egen erfarenhet av service 
inom berörda områden är mera nöjda än medborgare i allmänhet. Personer som 
har anhöriga som nyttjar servicen intar i detta avseende en mellanställning. För 
bedömningen av service är det brukarrollen och egna erfarenheter som är avgö-
rande och inte ideologi och partisympati (Nilsson 2001).

Tidigare SOM-undersökningar visar att det fi nns stora skillnader mellan bedöm-
ningen av service i olika ortstyper beroende på skilda behov, faktiskt serviceutbud 
och befolkningssammansättning, t.ex. är behovet av kollektivtrafi k annorlunda på 
landsbygden än i storstäderna och utbudet av kultur är större i storstäder än i gles-
bygden. 

Ett genomgående mönster i undersökning efter undersökning är alltså att bru-
kare är mer nöjda än medborgare i allmänhet, dvs. de med egna erfarenheter är klart 
mindre kritiska än de som saknar personlig kontakt med verksamhetsområdet. Det 
som har möjlighet till indirekt kontakt med verksamheten genom anhöriga bildar 
en mellangrupp. Medborgare som är beroende av annan information vanligen genom 
medier, är alltså genomgående mer kritiska. Det är mot denna bakgrund som stor-
stadsbornas mera kritiska förhållningssätt skall ses. Räckvidden av de personliga 
erfarenheterna är mindre än i andra typer av kommuner, där den personliga kom-
munikationen spelar större roll för bilden av kommunen och dess verksamhet.

I det följande skall bedömningen av service bland medborgare i de tre storstads-
länen analyseras. Redovisningen sker mot bakgrund av bedömningen i hela Sverige. 
Uppgifterna baseras på SOM-undersökningen med ca 1700 svarande i hela Sverige, 
varav ca. 300 i Stockholms län hösten 2001. I Skåne och Västra Götaland genom-
fördes separata undersökningar. Den s.k. Skåneundersökningen genomfördes våren 
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2001 och omfattande Malmöregionen samt Eslövs kommun (49 procent av Skånes 
befolkning) med närmare 1700 svarande, medan den västsvenska SOM-undersök-
ningen omfattade hela Västra Götalands län med ca 3800 svarande.4 

Tabell 3   Medborgarnas bedömning av service i hela Sverige, Skåne, 
Stockolms län samt Västra Götaland 2001 (balansmått)

   Skåne/ Stockholms Västra
Serviceområde Sverige  Malmöreg. län Götaland

Samhällsstruktur    
 Kollektivtrafi k 17 36 18 30
 Gator och vägar 2 22 1 -9
 Renhållning på allmänna platser 20 17 -5 19
 Tillgång på bostäder 3 -16 -47 2
 Miljövård 15 14 4 16
 Möjligheten att få jobb -8 -7 8 -6

Vård    
 Sjukhusvård 37 42 26 31
 Vårdcentral 31 37 18 29
 Privatläkare 25 40 28 24
 Folktandvård 34 36 23 40
 Privattandläkare 39 47 41 43
 Barnavårdcentral 24 21 26 27

Barnomsorg och skola    
 Kommunal barnomsorg 21 20 11 22
 Föräldrakooperativ barnomsorg 9 - 8 5
 Kommunal grundskola 17 16 9 23
 Kommunal gymnasieskola 19 15 12 19
 Friskolor 5 3 9 5

Social omsorg    
 Äldreomsorg -4 3 -8 4
 Socialtjänst -4 -3 -4 -1
 Färdtjänst 4 3 3 3
 Handikappomsorg 2 2 2 4

Fritid och kultur    
 Idrottsanläggningar 34 43 23 42
 Fritidsverksamhet 27 31 23 25
 Bibliotek 63 73 57 63
 Kulturaktiviteter 31 38 31 33
 Turism 20 13 19 21

Servicen som helhet de senaste 12 månaderna    
 Hemkommunen  * 39 27 33
 Västra Götalandsregionen/ Region Skåne * 10 - 3

Antal, totalt 1732 1782 306 3808

Kommentar: Frågan lyder: ’Vad anser Du om servicen i den kommun där Du bor på följande 
områden: ...?’ Svarsalternativen är ’mycket nöjd’, ’ganska nöjd’, ’varken nöjd eller missnöjd’, ’gan-
ska missnöjd’, ’mycket missnöjd samt ’vet ej’. Balansmåttet visar andelen nöjda minus andelen 
missnöjda. * Delfrågan ej ställd detta år / i denna undersökning. 
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I ett fl ertal tidigare undersökningar har påvisats att medborgare är väsentligt mer 
nöjda med kollektivtrafi ken i storstadsområdena än i andra ortstyper (Nilsson 1990 
och 2001). År 2001 gällde detta för Skåne och Västra Götaland, medan de boende 
i Stockholms län låg på samma nivå som för hela riket. I Skåne var man mest nöjda 
med vägnätet medan västsvenskar var minst nöjda med gator och vägar. Invånare i 
Stockholmsregionen var mer kritiska än boende i andra delar av landet till renhåll-
ningen på allmänna platser och miljövården. Bostadssituationen var likaså mest 
bekymmersam i Stockholms län med balansmått –47 för tillgången på bostäder. 
Även för Skåne var balansmåttet negativt och det gällde också för Göteborgs stad 
medan det låg kring noll för hela Västra Götaland.

När det gäller möjligheterna att få arbete var invånarna i Stockholms län klart 
mer tillfreds än boende i andra storlän och i Sverige som helhet. Enligt de boende 
i Stockholms län hade dock inte infrastrukturen byggts ut i den takt som gör att 
bostäder, miljö och trafi k kunnat anpassas till den snabba expansionen. Ansvaret 
för samhällsstrukturfrågorna är emellertid delat mellan stat, landsting och kom-
muner. 

För den politiska mellannivån är vården av speciellt intresse eftersom landstingen/
regionerna tilldelats huvudansvaret för detta serviceområde. Vid en jämförelse mel-
lan de tre storstadslänen i SOM-undersökningarna var invånare i Stockholms läns 
landsting mindre nöjda med vårdcentraler och folktandvård än vad boende i andra 
undersökta län var. För Stockholms län och Västra Götalands län, där det föreligger 
möjligheter till jämförelser också för år 2000, var även om nivåerna förändrats, 
mönstret detsamma dvs. inga skillnader för sjukhusvård och barnavårdscentraler 
eller för privatläkare och privattandläkare men lägre värden för primärvården och 
folktandvården i Stockholms län. 

Invånare i Skåne var mer nöjda med sjukhusvård och privatläkare än boende i 
andra län. Skåneundersökningen avviker emellertid i två avseenden från de övriga 
undersökningar, som bildar underlaget för jämförelserna. Den genomfördes ett 
halvår tidigare, våren 2001.5 Vidare omfattade den främst storstadsregionen i länet, 
(49 procent av Skånes befolkning). Medborgare i storstäder är mer nöjda med 
privat vård, där den är väsentligt vanligare. Om jämförelsen istället avser år 2000 
och görs mellan Göteborgsregionen och den utvidgade Malmöregionen är skillna-
derna mera begränsade, dvs. understiger 10 balansmåttsenheter, men går i samma 
riktning som redovisas i tabell 5. (Se Skåneundersökningen 2001, SOM-institutet). 

Vid jämförelser mellan medborgarnas servicebedömningar i de tre storstadslänen, 
där ansvaret åvilar primärkommunerna kan medborgarnas bedömningar inte direkt 
relateras till beslutsterritoriet för respektive funktion. I det följande skall emellertid 
uppgifterna för Barnomsorg och skola, Social omsorg och Fritid och kultur kortfattas 
kommenteras liksom servicen som helhet för Hemkommunen och Regionen i Skåne 
och Västra Götaland. 

Inom Barnomsorg och skola var 2001 allmänheten i Västra Götaland mer positiv 
till kommunal barnomsorg och grundskola än invånare i Stockholms län och 
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också i detta fall gäller förhållandena även år 2000. Skåningar och västsvenskar var 
likaså mer nöjda med äldreomsorgen än boende i huvudstadsregionen, men även i 
Skåne och Västra Götaland var det endast en svag positiv övervikt och balansmåttet 
för hela riket var negativt.

I Stockholms län var man också klart mindre nöjda både 2000 och 2001 med 
idrottsanläggningarna. Inom kulturområdet kan noteras att man i Malmöregionen 
var mest tillfreds med biblioteken. Invånarna i de skånska kommunerna var också 
mer nöjda med den kommunala servicen som helhet än de som bor i kommunerna 
i Stockholms län. Efter en något mer positiv bedömning av den samlade servicen i 
Västra Götalandsregionen 2001 jämfört med året innan var bedömningen likartad 
i de två nybildade regionerna detta år.

Välfärdspolitiken i storstadslänen 

Den positiva utvecklingen av Sveriges ekonomi och för många människor också av 
den egna ekonomin under slutet av 1990-talet bidrog till att öka förväntningarna 
också på den verksamhet som kommunerna och landstingen/regionerna ansvarar 
för. Bristen på påtagliga och snabba förbättringar av den offentligt fi nansierade 
servicen skapade dock en otakt i utvecklingen. Trots att ”det gick bra för Sverige” 
demonstrerade föräldrar och andra brukare mot otillräcklig kommunal service 
samtidigt som personal inom välfärdens organisationer protesterade.

I de tre storstadslänen bor idag mer än halva Sveriges befolkning och där sker den 
snabbaste tillväxten. Bland medborgare i storstadslänen var år 2001 polariseringen 
i välfärdspolitiska frågor starkast i Stockholms län. Det gällde frågor om den of-
fentliga sektorns storlek, skatter och privatiseringar inom sjukvård, skola och omsorg. 
Medborgare i huvudstadsregionen var mest nöjda med möjligheterna att få jobb 
men i Stockholms län var medborgarna också mindre nöjda än invånarna i andra 
storstadslän med offentligt fi nansierad service. Det gällde ett fl ertal serviceområden 
inom samhällsstruktur, vård, skola och barnomsorg, social omsorg samt fritid och 
kultur. Omvänt var medborgarna i Skåne/Malmöregionen något mer nöjda än i 
genomsnitt och Västra Götaland intog i detta avseende en mellanställning. Den 
finansiella situationen skiljde sig dock påtagligt åt mellan de tre landstingen/
regionerna, där den politiska majoriteten i Stockholms läns landsting med hänvis-
ning till orättvisor i utjämningssystemet valt att inte balansera budgeten och redo-
visat mycket stora underskott.

 Kärnan i självstyrelsebegreppet är att beslutsorganisationen under politiskt ansvar 
inför medborgarna skall besluta om rättigheter och skyldigheter för invånarna inom 
det territorium som avgränsas av respektive nivå. Avvägningen mellan förmåner och 
uppoffringar skall göras av folkvalda organ. Flernivådemokratin har aktualiserat 
principerna för kompetensfördelning mellan de olika beslutsnivåerna. Skilda ma-
joriteter på olika nivåer har satt gränserna för självstyrelsen på prov, speciellt som 
det under senare år på nytt framträtt en tydligare ideologisk skiljelinje mellan 
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blocken och deras agerande i välfärdspolitiken. Det skapade under mandatperioden 
1998 – 2002 i storstadslänen öppna konfl ikter mellan riksnivån och den regionala 
nivån. För medborgarna innebar detta förhållande en mer komplex beslutssituation 
för ansvarutkrävande vid valen.

Noter

1   En tidigare version av denna artikel ”Flernivådemokrati och välfärdspolitik” har 
publicerats i Holmberg, S och Weibull, L (2002) Det våras för politiken. SOM-
institutet, Göteborgs universitet. 

2   Inskränkningen i rätten att överlämna driften akutsjukhus till annan upphörde 
att gälla med utgången av 2002, då de i riksdagen samverkande partierna inte 
kunde enas om en förlängning av lagen. 

3   Vid en jämförelse mellan medborgarnas attityder i Sverige och i Västra Götaland, 
där undersökningar genomförts sedan 1998, kan konstateras att skillnaderna är 
begränsade. Som mest uppgår skillnaderna i balansmåttsenheter till: minska den 
offentliga sektorn 8, bedriva mer av sjukvården i privat regi 5, förhindra företag 
med vinstsyfte att driva akutsjukhus 6, låta privata företag svara för äldreomsorg 5 
samt satsa mer på friskolor 7 enheter. 

4   För Västra Götaland fi nns möjlighet att jämföra servicebedömningarna för de 
närmare 300 västsvenskar som ingick i Riksundersökningen och bedömning-
arna som gjordes av de mer än tio gånger så många svarande i den separata 
undersökningen i Västsverige. På inget enskilt serviceområde överstiger skillna-
den i balansmått sex enheter, dvs. tre procent. De begränsade skillnaderna vid 
denna jämförelse ligger till grund för redovisningen av servicebedömningarna 
för boende i Stockholms län baserade på riksundersökningen. Dessutom kan 
konstateras att det huvudmönster som gällde för skillnaderna mellan Stockholms 
län och Västra Götaland år 2001 också gällde år 2000.

5   Mellan år 2000 och 2001 minskade balansmåttet för sjukhusvård och vårdcen-
traler i Sverige som helhet med 5 respektive 6 enheter och i Västra Götaland 
med 7 respektive 11 enheter (Västra Götaland 2001, SOM-institutet).
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DE KYRKLIGA VALEN I GÖTEBORG

JAN STRID

Den 16:e september 2001 var det första valet till Svenska kyrkans olika organ 
efter det att kyrkan fått ändrade relationer till staten. I valet 1997 hade ca 6 

procent av göteborgarna deltagit vilket var den lägsta siffran någonsin. Dessutom 
hade valdeltagande sjunkit, med ett undantag, de senaste fem valen (Strid 1997). 
Inför detta nya val var förhoppningarna stora, dels hade nya partier tillkommit, dels 
skedde valet vid annan tidpunkt än de borgerliga valen. I Göteborg hade det 
gamla partiet Kyrkans Vänner delats i två partier, Partiet Oberoende i Svenska 
Kyrkan (POSK) och Öppen Kyrka för Alla (ÖKA) eller snarare tre då partiet 
ställde upp i Örgryte församling under namnet Kyrkans vänner. Dessutom ställde 
Sverigedemokraterna för första gången upp. Detta parti som allmänt betraktades 
som främlingsfi entligt och som andra partier uppmanade sina anhängare att stoppa 
genom att rösta. Vidare fi ck kyrkovalet en större massmedial bevakning än tidigare 
mycket beroende på just Sverigedemokraterna. En annan faktor som torde tala för 
ett högre valdeltagande var att valdeltagandet räknas i procent av de röstberättigade 
vilka är medlemmar i Svenska kyrkan. I och med att medlemsantalet minskat 
borde valdeltagande öka då ju de som stannat kvar som medlemmar torde ha ett 
större intresse av dessa frågor än de som lämnat kyrkan. Om man i stället skulle 
räkna valdeltagande i procent av antalet göteborgare (efter mantalsskrivningsort) 
skulle valdeltagandet ligga ca 2 procentenheter lägre. Dessutom borde ett större 
antal partier som deltog höja valdeltagandet.

Rösträttsåldern för deltagande i kyrkovalet var sänkt till 16 år och det som kunde 
tala mot ett ökat valdeltagande var just att ungdomar tidigare tenderat att rösta i 
långt mindre utsträckning än äldre. Även bristen på sakfrågor talade för ett minskat 
valdeltagande. Visserligen fanns under ytan kvinnoprästfrågan, att inte tillåta präs-
ter som var emot kvinnliga präster att bli kyrkoherdar samt vigsel av homosexuella 
men dessa frågor fi ck mycket liten medial uppmärksamhet. 

Kyrkovalet bestod av fyra val: val till Kyrkomötet, val till Stiftsfullmäktige, val till 
det Samfällda kyrkofullmäktige samt val till Kyrkorådet. Kyrkomötet är Svenska 
kyrkans högsta beslutande organ och är den kyrkliga motsvarigheten till Sveriges 
riksdag. Kyrkomötet har 251 ledamöter vilka väljer Kyrkostyrelsen som kan liknas 
vid kyrkans regering. För att kunna bli vald till Kyrkomötet måste man vara 18 år, 
döpt och medlem av Svenska kyrkan. I valet till Kyrkomötet ställde samtliga riks-
dagspartier upp därtill kom POSK och ÖKA, Personvalslistan Kyrkligt samarbete 
(KYS), Ung i Kyrkan, Camelotpartiet samt Sverigedemokraterna och Gabriel. 

Stiftsfullmäktige är stiftets beslutande organ. Det utser stiftsstyrelse, lekmanna-
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ledamöter i domkapitlet och i förekommande fall en egendomsnämnd. Stiftets 
uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet som helhet. Stiftet ger 
också råd, stöd och hjälp i frågor som rör kyrkans lära, sakrament och gudstjänst. 
Stiftsfullmäktige i Göteborg har 81 ordinarie ledamöter.

Samfällda kyrkofullmäktige är som namnet antyder ett organ för Göteborgs 
församlingar. Det har hand om ekonomisk utjämning mellan församlingarna, re-
surshushållning och service. Det innebär bl a att samfälligheten har det ekono-
miska ansvaret för de ingående församlingarna och beslutar om kyrkoavgift. Det 
har arbetsgivaransvar och har huvudmannaskapet för begravningsverksamheten. 
Det förvaltar dessutom kyrkobyggen. (Kyrkoordningen). Samfällda kyrkofullmäk-
tige i Göteborg har 81 ledamöter.

Kyrkoråd är de lokala församlingarnas styrelse. Det skall verka för församlingens 
utveckling, leda förvaltningen av församlingens angelägenheter och ha tillsyn över 
övriga nämnders verksamhet. Vidare skall kyrkorådet ha hand om den ekonomiska 
förvaltningen och därvid själv förvalta kyrkans och församlingens egendom. Kyr-
korådet bestämmer antalet ledamöter i rådet dock skall antalet vara jämt och ej 
mindre än tio.

 I de val som inte gällde Kyrkomötet ställde endast Socialdemokraterna, Folkpar-
tiet, Centerpartiet POSK samt ÖKA upp. Därtill kom Kristet focus i Göteborgs 
stift vilka endast ställde upp i valet till Stiftsfullmäktige, Forum Tyska Kristine 
Församling endast i Tyska Kristine församling och Kyrkans Vänner endast i  Örgryte 
församling. Detta att vissa partier endast ställde upp i vissa val ledde till viss förvir-
ring på valdagen vilket bl a visas av att antalet ogiltiga röster fördubblades från 461 
år 1997 till 788 år 2001.

Valdeltagandet blev också något högre än 1997 års val. I valet till kyrkomötet 
röstade 12,0 procent, i valet till stiftsfullmäktige 10,2 procent, i valet till det sam-
fällda kyrkofullmäktige 9,6 procent och i valet till kyrkorådet 9,4 procent. Ök-
ningen i valen till kyrkoråden blev alltså 2,7 procentenheter. Om vi jämför med 
riket som helhet så var valdeltagandet till Kyrkomötet 14,2 procent dvs 2,2 pro-
centenheter högre än i Göteborg. Om vi jämför med församlingsvalen 1997 så var 
också ökningen något större i riket än i Göteborg.

Undersökningen

Den västsvenska undersökningen är en postal enkätundersökning som omfattar 
3 500 personer i Västra Götaland. På grund av jämförelse med tidigare undersök-
ningar omfattar detta kapitel endast staden Göteborg även om vissa jämförelser görs 
med regionen i stort. Eftersom SOM-undersökningarna söker förklara olika sam-
hällsfenomen omfattar frågorna rörande kyrkovalet även andra frågor med kyrklig 
anknytning vilket torde framgå av framställningen. Vidare omfattar undersök-
ningen personer mellan 15 och 85 år dvs en åldersgrupp under den åldersgräns för 
deltagande i kyrkovalet som ju var 16 år.
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Röstande i valet

I tabell 1 visas de röstande i de olika valen. För tydlighets skull redovisas både an-
delen röstande i undersökningen samt inom parentes röstande av de röstberätti-
gade dvs medlemmar i Svenska kyrkan.

Tabell 1   Andel röstande i de olika valen (procent)

Röstande Kyrkomötet Stiftsfullmäktige Kyrkofullmäktige Kyrkoråd

Ja 9,7 (10,9) 8,3 (9,4) 8,5 (9,6) 8,5 (9,6)
Nej 70,7 68,4 68,2 67,9
Ej röstberättigad 11,8 11,7 11,6 11,7
Ej svar 7,8 11,6 11,7 11,9
Summa procent 100 100 100 100
Antal svarande 1098 1098 1098 1098

I undersökningen uppger 9,7 procent att de röstat i valet till kyrkomötet och 8,5 
att de röstat i valet till kyrkorådet. Att en större andel röstat i valet till kyrkomötet 
torde bero på att samtliga riksdagspartier ställde upp här och att Sverigedemokra-
terna endast ställde upp i detta val.

Om vi jämför undersökningens resultat med det faktiska valdeltagandet kan vi se 
att undersökningen ligger som mest 1,1 procentenheter under det faktiska resulta-
tet (kyrkomötet) och som minst 0,2 procentenheter över (kyrkorådet) vilket måste 
anses ge en god validitet åt undersökningen. Den statistiska felmarginalen vid 1098 
individer och 10 procents röstande är 1,8 procentenheter.

Stor skillnad i valdeltagande har vi mellan de olika församlingarna från Styrsö där 
valdeltagandet var högst, 18 procent, till Gunnared där den var lägst, 5 procent. 
Ökningen är också större på Styrsö, 4 procentenheter, mot Gunnareds 1 procenten-
het. Mönstret i ökningen bland församlingarna är att ökningen är mer än dubbelt 
så hög i högresursområden jämfört med lågresursområden.

Tabell 2   Röstande i de olika valen i olika åldersgrupper i Göteborg 2001 
(procent)

 15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-75 76-85

Kyrkomötet 2 1 8 6 7 10 15 30
Stiftsfullmäktige 2 1 8 6 7 9 12 19
Kyrkofullmäktige 2 1 7 6 7 9 13 22
Kyrkoråd 2 1 8 6 7 9 13 21
Antal svarande 122 104 108 295 311 338 393 118
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Valdeltagandet i olika åldersgrupper följer det traditionella mönstret; röstandet ökar 
med åldern. I kyrkovalet 2001 sänkte man ju åldersgränsen så att även 16- och 17-
åringar fi ck rösta. Ca två procent av de röstberättigade mellan 16 och 19 år röstade. 
Även om de kan sägas vara lågt så är det ändå högre än åldersgruppen mellan 20 
och 25 år.

Det är ingen skillnad i valdeltagandet till de olika valen bland personer under 60 
år men i åldrarna däröver är deltagandet högre i valet till kyrkomötet än till de 
andra valen. En av orsakerna till detta torde vara att partifaktorn spelar större roll 
för äldre och att några politiska partier endast ställde upp i valet till kyrkomötet. 
Svaren på vad man röstade på är för få i varje åldersgrupp för att vi med säkerhet 
kan konstatera detta men tendensen är sådan. I nedanstående tabell kan vi se att 
ökningen för dem som ställde upp i valet till kyrkomötet och till kyrkorådet endast 
har en marginellt högre siffra för valet till kyrkorådet. Detta innebär att en stor 
andel av de som röstade på något av de politiska partier som enbart ställde upp i 
valet till kyrkomötet inte röstade på något av de partier som ställde upp i valet till 
kyrkorådet. 

Tabell 4   Andel av göteborgarna som röstade på respektive parti i de två valen 
till kyrkomötet och kyrkorådet (procent)

Parti Andel röstande Kyrkomötet Andel

Röstande Kyrkorådet
Vänsterpartiet 0,1 -
Socialdemokraterna 2,0 2,0
Centerpartiet 0,4 0,5
Folkpartiet 0,4 0,3
Moderata samlingspartiet 0,8 -
Kristdemokraterna 0,5 -
Sverigedemokraterna 0,2 -
POSK 1,4 1,7
ÖKA 0,6 0,5
Gabriel 0,0 -
Övrigt 0,3 1,2
Ej svar/röstade ej 93,3 93,8
Summa procent 100 100

Kommentar: - betyder att partiet ej ställde upp.

När vi ser ovanstående tabell måste vi ha i minnet att felmarginalen vid ett så litet 
antal svarande är mellan 15 och 20 procentenheter. Så till exempel är socialdemo-
kraterna i undersökningen större än POSK medan POSK i verkligheten fi ck fl er 
röster än socialdemokraterna. Därför kan vi endast tala om tendenser när vi ser till 
de olika partierna.
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En sådan tendens i Göteborg gäller ålder. De som röstat på POSK och Socialde-
mokraterna är till 58 respektive 54 procent över 60 år, de som röstat på Centerpar-
tiet och Folkpartiet är till 40 respektive 33 procent över 60 år medan ÖKA inte har 
någon röstande över 60 år. Eftersom POSK och Socialdemokraterna är störst leder 
detta till att 43 procent av de röstande är över 60 år och 20 procent över 75 år.

Någon skillnad i valdeltagandet mellan kvinnor och män föreligger inte vilket 
kan verka något märkligt med tanke på att nästan all annan verksamhet i kyrkan 
såsom gudstjänstbesök har en klar övervikt för kvinnor. I undersökningen uppger 
41 procent av kvinnorna att de besökt gudstjänst eller religiöst möte minst någon 
gång under året mot 33 procent av männen. Däremot fi nns en klar skillnad mellan 
män och kvinnor när det gäller att rösta på ÖKA. Inom samtliga partier är fördel-
ningen jämn men när det gäller ÖKA är nästan samtliga röstande i undersök-
ningen kvinnor. ÖKA avviker således från de övriga partierna genom att de rös-
tande är yngre och kvinnor. Vidare är de i huvudsak högutbildade. Att könsfaktorn 
så tydligt visas i ett parti torde vara första gången i kyrkovalets historia. Det har 
uppenbart också spelat en roll för vilka som blev valda. I valet till samfällda kyrko-
fullmäktige blev för ÖKA:s del 14 kvinnor valda och 2 män. Några kvinnor blev 
”kryssade” in dvs de stod längre ned på listan men genom personval blev de in-
valda. Hur många är svårt att säga delvis på grund av att kyrkoherdar som fanns på 
listorna till kyrkofullmäktige formellt inte kunde väljas vilket de kunde ha blivit 
om väljarna fått bestämma. För personval i kyrkovalet gäller att personen måste få 
5 respektive 8 procent av rösterna dock lägst 30 respektive 50 röster i respektive 
kyrkoråds- och fullmäktigeval och kyrkomötesval (för sistnämnda gäller inget an-
tal).

Varför röstade man

Kyrkovalet 2001 var speciellt i fl era avseenden. Dels var det första valet efter kyrkans 
ändrade relationer med staten dels var det separerat från övriga val. Men det som 
gav mest eko i massmedia var att Sverigedemokraterna för första gången ställde upp 
i ett kyrkoval. Med tanke på partiets framtoning som icke-demokratiskt och främ-
lingsfi entligt uppmanades allmänheten i massmedia att gå och rösta för att Sveri-
gedemokraterna inte skulle få plats i kyrkomötet som var det enda val där partiet 
ställde upp. Detta avspeglas också i svaren i undersökningen. Den första fråga vi 
ställde här var hur viktigt man ansåg valet vara.

Här kan vi se att en långt större andel ansåg valet som viktigt än som faktiskt 
röstade. Siffran för mycket viktigt kommer närmare det faktiska beteendet än 
mycket och ganska viktigt. Jag tror att det var denna siffra (mycket + ganska viktigt) 
som fi ck ett antal medier att före valet gissa på ett valdeltagande på uppemot 20 
procent.
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Tabell 5   Hur viktigt ansåg man i Göteborg att valet var (procent)

Viktighet Andel

Mycket viktigt 7
Ganska viktigt 14
Inte särskilt viktigt 35
Inte alls viktigt 37
Ej svar 7
Summa procent 100
Antal svarande 1098

Valet var viktigare ju högre upp i åldrarna vi kommer. I den yngsta gruppen är det 
54 procent som anser valet inte alls viktigt mot 13 procent i den äldsta gruppen 
och 4 procent som ansåg valet mycket viktigt i den yngsta mot 22 procent i den 
äldsta. Men jämförelsen mellan attityd (viktighet) och beteende (att rösta) är intres-
sant. I de yngsta åldrarna är siffran för attityd (mycket viktigt) högre än beteendet, 
i medelåldern är siffran för beteendet något högre än attityden och över 60-år är 
siffran för beteende avsevärt högre.

Den andra frågan vi ställde i detta sammanhang var om det fanns någon särskild 
orsak eller fråga som gjorde att man röstade i kyrkovalet. Denna fråga ställdes 
framför allt med tanke på diskussionen kring Sverigedemokraterna men även andra 
kanske i massmedierna mera undanskymda frågor.

Tabell 6   Andel som uppgett någon särskild fråga som orsak till valdeltagande, 
Göteborg 2001 (procent)

Ja 3,8
Nej, ingen särskild fråga 8,2
Deltog ej/ej svar 88,0
Svarande 1098

Ungefär 4 procent uppger att det var någon speciell fråga som anledning till valdel-
tagandet. Något fl er bland de äldre och bland kvinnor men skillnaderna är små. 
Det betyder att en stor del av ökningen i valdeltagandet 2001 berodde på någon 
särskild fråga. De svarande fi ck också ange vilken fråga.

Här kan vi se att den främsta anledningen var att rösta för att förhindra att Sve-
rigedemokraterna fi ck mandat i kyrkomötet. Men vi kan också se att frågan om 
kvinnliga präster fi nns kvar vilket ju också antyddes av röstandet på ÖKA.
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Tabell 7   Angiven orsak till valdeltagande i Göteborg (procent)

Orsak Andel

Stoppa Sverigedemokraterna 2,0
För kvinnliga präster 0,5
En svensk öppen kyrka 0,2
Släkt och bekanta var valbara 0,2
Förhindra nazister 0,2
Minska kommunistiskt och socialdemokratiskt infl ytande 0,1
Är kyrkligt aktiv 0,1
Personval 0,1
Motverka polarisering 0,1
Mot främlingsfi entlighet, rasism 0,1

Kyrkovalet mellan religion och politik

I kyrkovalet har av tradition de politiska partierna ställt upp. Även om inte namnen 
på partierna alltid varit de politiska namnen har kopplingen funnits. I årets val 
ställde de politiska partierna upp i valet till Kyrkomötet medan endast Socialdemo-
kraterna, Folkpartiet och Centerpartiet ställde upp i kyrkorådsvalet (om än inte i 
samtliga valkretsar gällande de två sistnämnda). Tidigare hade man också gemensam 
valdag och gemensamma vallokaler. Detta upphörde i det förra valet 1997. Dess-
utom har kyrkan numera ändrade relationer till staten vilket kunde innebära att 
banden mellan kyrkan och det politiska samhället minskar. Sett ur de politiska 
partiernas synvinkel förefaller det centrala valet vara uppenbart viktigare än det 
lokala eller om man så vill det centrala är mer politiserat än det lokala. Hur politi-
serade är då valen sett ur de röstandes synvinkel. Efter det förra valet ställde vi upp 
en modell för att utröna sambandet mellan ett antal olika faktorer som kunde för-
klara valdeltagandet (Strid, 1997).

Figur 1    Modell för deltagande i kyrkoval

Intresse för religion och tro     Intresse för politik 

Deltagande i kyrkovalet

Intresse för kyrkans      Intresse för kyrkans
”inre verksamhet”      ”yttre verksamhet” 
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Det är inte på det sättet att varje faktor i sig avgör om man skall rösta i kyrkovalet 
eller ej men sannolikheten torde öka med varje intresse. Nedan går vi igenom de 
olika faktorerna.

Intresse för religion och tro

När det gäller intresse för religion och tro kan man tänka sig att mäta detta både 
via attityder och beteende. Ett sätt vore att fråga intervjupersonerna hur intresse-
rade de är av religion och tro. Ett problem med detta är att man kan vara intres-
serad utan att tro vilket då inte skulle vara ett bra mått att använda för att förklara 
deltagande i kyrkovalet. Det mått vi använt här är en fråga som ställdes på följande 
sätt: Hur ofta har du under de senaste tolv månaderna gjort följande saker? Där efter 
följde en uppräkning av 28 aktiviteter där den i detta sammanhang viktiga aktivi-
teterna ingick nämligen ”Bett till Gud”. Detta är möjligen inte det bästa sättet att 
mäta religion och tro, men det är ett lämpligt mått för att komma åt vad som kan 
förklara valdeltagandet. Denna indikation på religion och tro antyder att något 
färre än hälften av göteborgarna är religiösa (tabell 6). När det sedan gäller styrkan 
i religiositeten kan man kanske säga att ca 20 procent är mycket religiösa.

Tabell 6   Andel som angivit att de bett till Gud, Göteborg, 1995, 1997 och 2001 
(procent)

 1995 1997 2001

Flera gånger i veckan 16 15 14
Någon gång i veckan 7 5 6
Någon gång i månaden 7 6 7
Någon gång i kvartalet 3 3 3
Någon gång i halvåret 3 4 4
Någon gång under året 10 12 9
Ingen gång/ej svar 54 55 57
Summa procent 100 100 100
Antal svar 909 864 1098

Det förefaller som om religiositeten minskar något i Göteborg även om skillna-
derna är mycket små. Vad som styrker antagandet om minskning är att minsk-
ningen fi nns både bland unga och gamla men att minskningen är större bland de 
yngre och att de äldre har ungefär dubbelt så höga siffror för minst någon gång per 
vecka. Det förefaller alltså som om att be till Gud är ett generationsfenomen sna-
rare än ett åldersfenomen (jfr Strid 1997 och Hagevi 2001).

Det fi nns ett klart samband mellan att be till Gud och att delta i kyrkovalet. Av 
de som under året inte bett till Gud var deltagandet 6 procent, bland dem som bad 
minst någon gång i månaden var valdeltagandet 7 procent medan valdeltagande 
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bland dem som bad minst en gång per vecka var 21 procent. I samtliga tre grupper 
ökade dock valdeltagandet mellan 1997 och 2001.

Intresse för kyrkans ”inre verksamhet” och ”yttre verksamhet”

Det är svårt att skilja på intresset för vad som kan kallas kyrkans inre och yttre verk-
samhet. Dels är det svårt att skilja ut vad som är yttre och inre dels fi nns det sanno likt 
ett starkt samband dem emellan. Vad vi menar är att sådana saker som högmässa, 
nattvard, själavård ock liknande tillhör kyrkans inre verksamhet. Till kyrkans yttre 
verksamhet hör ungdomsverksamhet, barnverksamhet och liknande. Därtill kommer 
andra som för vissa är inre och för andra yttre såsom konfi rmation, dop, vigsel och 
begravning. Och det är just för att verksamheterna av olika personer betraktas som 
inre respektive yttre som vi valt att använda frågan” Hur ofta har du besökt gudstjänst 
eller religiöst möte?”. Tanken är att de som besöker kyrkan minst någon gång i 
veckan är intresserade av kyrkans inte verksamhet medan de som bara besöker kyrkan 
någon gång i halv- eller helåret är intresserade av kyrkans yttre verksamhet.

Frågan om man besökt gudstjänst eller religiöst möte har funnits med i SOM-
undersökningarna sedan 1994. År 1994 hade 49 procent besökt gudstjänst eller 
religiöst möte någon gång under de senaste tolv månaderna och fem procent hade 
gjort något besök senaste veckan. I föreliggande undersökning hade 40 procent 
besökt gudstjänst besökt de senaste tolv månaderna och fyra procent besökt den 
senaste veckan. 

Jämförelse med 1997 års kyrkoval

Den intressanta frågan efter årets val är varför deltagandet ökade. Om vi ser till den 
tidigare modellen så borde det vara så att den högra sidan eller den politiska sfären 
var den största anledningen. På grund av diskussionerna kring Sverigedemokra-
terna och de deltagandes egna orsaker till varför de röstade torde sambandet mellan 
deltagandet i kyrkovalet och intresse för politik och kyrkans ”yttre verksamhet” har 
ökat i detta val jämfört med kyrkovalet 1997.

Starkast samband med valdeltagande har fortfarande intresset för kyrkans inre 
verksamhet och är ungefär detsamma som valet 1997. En stark ökning har skett 
mellan intresse för politik och deltagande i kyrkovalet och denna faktor var i valet 
2001 den näst starkaste. Även intresset för kyrkans yttre verksamhet har ökat sam-
bandet med deltagande i valet medan sambandsökningen för kyrkans inre verksam-
het och intresset för religion och tro endast ökat marginellt med valdeltagandet. Att 
intresset mellan kyrkans inre verksamhet och intresset för religion och tro har ökat 
har delvis att göra med att kyrkan har tappat medlemmar men också med faktorer 
som ligger utanför denna studie. 
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Figur 2    Samband mellan olika faktorer och deltagande i kyrkovalet (valet till 
kyrkorådet) i Göteborg 2001 (Pearsons r)

Intresse för religion och tro     .04 (.07)   Intresse för politik 
                      .17 (.16)                 .20 (.15)

          .45 (.28)       Deltagande i kyrkovalet     .16 (.12)

        .29 (.28)                 .19 (.12)

Intresse för kyrkans     Intresse för kyrkans
”inre verksamhet”      ”yttre verksamhet”

Kommentar: Intresse för religion och tro är mätt genom att fråga hur ofta man ber till Gud. In-
tresse för politik genom frågan hur intresserad man i allmänhet är av politik. Intresse för kyrkans 
inre verksamhet är mätt genom att skilja ut dem som besökt gudstjänst eller religiöst möte minst 
någon gång per månad och intresset för kyrkans yttre verksamhet genom att skilja ut dem som 
går i kyrkan någon gång per halvår eller år. Eftersom dessa två sistnämnda grupperna är fram-
tagna med hjälp av samma fråga går det inte att korrelera dem med varandra.

Korrelationerna är mätta med Pearsons r och korrelationerna inom parentes gäller 1997 års kyr-
koval (val till kyrkoråd).

Slutsatsen torde emellertid vara klar: det var den politiska dimensionen som gjorde 
att valdeltagande ökade 2001 vilket måste vara ett memento för Svenska kyrkan.

Inställning till religion, kyrka och präster

En annan faktor som möjligen också kan påverka kyrkovalet indirekt är det förtro-
ende som allmänheten kan ha för de präster som är verksamma inom Svenska 
kyrkan. Den fråga som ställts sedan 1995 gäller viket förtroende man har för olika 
grupper i samhället och där prästerna är en av dessa grupper.

Tabell 7   Andel som angivit mycket stort förtroende för präster inom Svenska 
kyrkan (procent)

Präster i Svenska kyrkan 1995 1997 2001

Mycket stort förtroende 10 5 8

För att få perspektiv på frågan kan vi jämföra med sjukvårdens personal, för vilka 
man har högst förtroende, där 25 procent av göteborgarna säger att de har mycket 
stort förtroende, ”informationssamhällets präster” d v s journalister i morgonpress 
har 2 procent och kommunens politiker har 3 procent. Detta gäller 2001. Som jäm-
förelse kan också nämnas att mycket stort förtroendet för svensk kyrkan i SOM:s 
riksundersökning hade 5 procent. Om vi ser till betydelsen av förtroende för präs-
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terna när det gäller sambandet med att delta i kyrkovalet så ökade sambandet från 
.14 år 1997 till .20 år 2001. Då vi tidigare antydde att en del av ökningen av för-
troendet kan ligga i prästers hantering av branden i Göteborg då många unga 
personer brändes inne är det svårt att lägga in denna faktor i modellen då frågan är 
om det ligger i kyrkans inre eller yttre verksamhet (SOU 1999:68).

Sammanfattning

Det torde knappast råda något tvivel om att ökningen i deltagandet till kyrkovalet 
2001 kan tillskrivas Sverigedemokraterna. Dels att ett litet antal röstade på partiet 
i valet till kyrkomötet men också på så sätt att många röstade för att förhindra att 
Sverigedemokraterna skulle få plats i Kyrkomötet. Möjligen kan detta också för-
klara varför fl era partier ställde upp i det centrala valet men ej i de lokala. Man kan 
med fog hävda att kyrkovalet denna gång var klart politiserat.

I och med detta val såg vi också en tendens till könsdimension i kyrkovalet något 
som inte sett tidigare. Tendensen är inte stark men man kan fundera på vad per-
sonvalet kommer att innebära i framtiden.

Ålder är fortfarande den faktor som förklarar mest och med allt annat lika så fi nns 
inget i denna studie som skulle tyda på ett ökat valdeltagande vid nästa val.
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UTBILDNING OCH POLITISK OPINION

MAGNUS HAGEVI

En människa gör några viktiga val i livet. Ett sådant val är vilken inriktning den 
egna utbildningen skall ha. Utbildningsinriktning berör utbildningens innehåll, 

vad en person lär sig när vederbörande studerar. Utbildningsinriktningen skiftar 
beroende på objektet för studierna. Innehållet i en utbildning är väsentligen an-
norlunda för någon som studerar klassiska språk än för en person som avser att bli 
civilingenjör. Det fi nns fl era företeelser som gör valet av utbildningsinriktning in-
tressant. Skillnaderna i utbildningarnas innehåll medför att vi söker oss till olika 
utbildningsinriktningar allt efter vårt intresse. Väl där så lär vi oss olika saker bero-
ende på den utbildningsinriktning som vi valt. Under studietiden och därefter 
träffar vi och umgås med andra människor – både privat och i yrkeslivet – som till 
stor del har att göra med den utbildningsinriktning vi en gång i tiden valde.

Oavsett varför en person väljer utbildning med en viss inriktning ligger det oftast 
en förväntning om personlig förändring bakom valet. För den som skall välja inrikt-
ning på sin framtida utbildning är det viktigt att ställa frågan ”vad vill jag bli?” De 
fl esta tänker sig nog att utbildningen skall förändra möjliga yrkesval. Samtidigt är 
utbildningsvalet en markering av ens personliga intresse; vad var och en vill lära sig 
mer om. Utbildningsvalet kan också röra grundläggande föreställningar om vem 
man är som person, den egna självuppfattningen: på vilket sätt man vill beskriva 
sig själv och vad eller vem man identifi erar sig med.

Det är möjligt att utbildningsinriktningen inte bara inverkar på det vi först och 
främst tänkte på när studierna inleddes. Förutom saker som intresse, yrkeskarriär 
och bildning kan utbildningsinriktningen få betydelsefulla ”bieffekter”. En sådan 
effekt kan ha politiska implikationer. Är det inte möjligt att personer som utbildar 
sig till socialarbetare tenderar att uppfatta samhället annorlunda än civilekonomen? 
I så fall är det även möjligt att det fi nns ett samband mellan utbildningsinriktning 
och politiska åsikter. 

Det är inte ovanligt att undersöka i vad mån utbildning inverkar på människors 
politiska beteende (Svensson och Togeby 1986:121; Holmberg 2000:71; Bjereld 
och Demker 2002:143-153). Vanligtvis uppmärksammas då utbildningsnivån, det 
vill säga att enskilda personers utbildning betraktas som olika i omfattning, specia-
lisering och svårighetsgrad. Inom statsvetenskapen är dock betydelsen av utbild-
ningens innehåll i det närmaste outforskat. När forskarna undersöker hög-, mellan- 
och lågutbildade negligeras nämligen de stora skillnader i utbildningens innehåll 
bland de människor som studerat på samma utbildningsnivå. 

Tidigare har ingen undersökt om den svenska befolkningens utbildningsinriktning 
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påverkar deras politiska åsikter. I detta kapitel är avsikten att analysera om utbild-
ningsinriktning har samband med politisk opinion bland befolkningen i Västra 
Götaland år 2001. Närmare bestämt analyseras om utbildningsinriktning har sam-
band med vänster- och högerideologi samt partisympati.

Varför kan utbildningsinriktning påverka politik?

Vad gäller de som studerar inom respektive utbildningsinriktning kan följande tre 
faktorer ha politisk betydelse. För det första kan personer söka sig till en utbild-
ningsinriktning på grund av sitt engagemang och intresse. Dessa personer kan då 
redan ha vissa egenskaper som är typiska för dem som delar detta intresse. För att 
söka sig till en utbildning med till exempel teknisk orientering bör personen i fråga 
ha ett intresse för dessa frågor. Sådana egenskaper kan också ha politiska implika-
tioner. Det är mycket möjligt att dessa personer inte enbart har likartade intressen 
vad gäller utbildning, utan att de även sinsemellan kan inneha en till stor del över-
ensstämmande samhällssyn som har betydelse för individens politiska uppfatt-
ningar. Detta kan då leda till ett samband mellan utbildningsinriktning och politisk 
opinion. Men om utbildningsinriktningen enbart samlar likasinnade efter deras 
eget intresse påverkar inte utbildningsinriktningen i sig politiska opinioner. Utbild-
ningsinriktningen fungerar enbart som en slags samlingspunkt för vad som redan 
är färdigt och klart innan det att studierna påbörjades.

Tanken att människan väljer efter sitt intresse har stöd i rationalistiska teorier 
inom samhällsvetenskapen. Enligt rationalistiska teorier är människors preferenser 
i allt väsentligt konstanta. Utifrån dessa preferenser kan de rangordna valmöjlighe-
ter från mest åtråvärt till minst, varefter de väljer det mest åtråvärda som står till 
buds. Det är således inte omgivningen i form av utbildningsinriktning som påver-
kar den enskilde. Folk vet vilken utbildning de vill ha och vilken politik som passar 
dem. Utbildning, ny kunskap eller nya erfarenheter förändrar inte detta. Möjligtvis 
kan utbildningen ge bättre ekonomiska villkor för den enskilde, vilket kan för-
ändra vad som gynnar egenintresset och därmed också modifi era partisympatierna: 
till exempel från partier som är för höga bidrag till partier som är för låga skatter 
(jfr Downs 1957). Men utbildningsinriktningen i sig förändrar enligt detta synsätt 
inte individens intresse. Ett eventuellt samband mellan utbildningsinriktning och 
politisk opinion visar i så fall bara att folk tenderar välja rationellt, vilket gör att 
människor med samma intressen och politiska åsikter brukar studera på liknande 
utbildningsinriktningar.

För det andra är det möjligt att utbildningsinriktningen i sig förmedlar en viss 
samhällssyn. Ett exempel i denna riktning är de experiment som har genomförts 
bland universitetsstudenter i USA. En stor del av den ekonomiska undervisningen 
utgår från antagandet att individen enbart agerar utifrån att maximera ett egoistiskt 
egenintresse. De studenter som inriktat sig mot en ekonomisk utbildning expone-
ras i större utsträckning än andra studenter för resonemang som bygger på detta 
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teoretiska antagande. Forskare har då undersökt om universitetsstudenter under sin 
utbildning förändrar sitt eget beteende och sina värderingar så att överensstäm-
melsen med den ekonomiska modellens antagande om egoism ökar. Detta har gjorts 
genom att jämföra ekonomistudenter med astronomistudenter. Det har då visat sig 
att ekonomistudenter tenderar att själva bli mer själviska och också uppfatta andra 
människor som mer själviska under utbildningens gång. I jämförelse med astrono-
mistuderande var det betydligt fl er bland de som studerade ekonomi vars beteende 
blev mer själviskt. Samma forskare har även analyserat olika grupper av ekonomi-
studerande och om deras beteende och värderingar förändras beroende på innehål-
let på ekonomiutbildningen. En grupp ekonomistuderande tog kurser som foku-
serade ekonomiska modeller som tydligt och klart baserades på antagandet om 
människans egoistiska natur. En annan grupp av ekonomistudenter läste om den 
ekonomiska utvecklingen i kommunistiska Kina, en kurs som förvisso inte var lika 
starkt fokuserad på antagande om egoistisk nyttomaximering. Även nu blev resul-
tatet det förväntade: bland de ekonomistudenter som läste kurser med stark knut-
ning till antaganden om egoistisk nyttomaximering var andelen som uppvisade ökat 
själviskt beteende och uppfattande andra som mer själviska större än bland de 
ekonomistudenter som studerade den ekonomiska utvecklingen i Kina (Frank m fl  
1993; se även Rothstein 1996:208). Undersökningen ger således stöd åt hypotesen 
att utbildningens innehåll påverkar både individens beteende och värderingar.

En ekonomisk utbildning kan även tänkas ha samband med politisk åsikter. Många 
ekonomiska teorier är stadigt förankrade i rationalistiska ansatser och tämligen 
svårförenliga med marxistiska analyser. Marxister kallar ibland nationalekonomi för 
”en borgerlig vetenskap” och insinuerar därmed att nationalekonomer endast har 
borgerliga värderingar (Bonow 1932:11; Edquist 2002:142). Måhända kan såväl 
ekonomisk som andra utbildningsinriktningar påverka de studerande att se politi-
ken med andra ögon? 

Tanken att utbildningens innehåll förändrar en människas sätt att se och tolka 
samhället är förankrad i samhällsvetenskapliga teorier om kognitionens betydelse. 
Innehållet i en utbildning torde förändra individens kognition, det vill säga indi-
videns kunskap, tro och värderingar om den egna personen, sitt beteende och sin 
omgivning (Festinger 1957:3). Det fi nns ingen dominerande teori om hur individens 
kognition påverkar politik. De fl esta teorierna om kognitiva processer och politik 
är begränsade i sin omfattning (Wald och Smidt 1993:33; Glynn m fl  1999:107-
139). Ett undantag utgör teorier om kognitiva scheman. 

Ett kognitivt schema är ett system som innehåller kunskap om skilda företeelser. 
Dessa används för att bearbeta den stora massa av komplicerad information som 
omger individen. Den kunskap som en individ tillgodogjort sig under en utbildning 
kan vara en betydelsefullt för innehållet i ett kognitivt schema. En sådan kognition 
används då som genvägar så att ny politisk informationen snabbt kan bearbetas.1 
Den nya informationen utvärderas genom att jämföra den med uppfattningar som 
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redan fi nns lagrade i hans eller hennes medvetande. På så sätt kan individen på 
relativt kort tid med minimal energiförlust bestämma sig för om den nya informa-
tion ska lagras i dess medvetande och i så fall på vilket sätt den ska kategoriseras 
(Graber 1984; Kuklinski et al 1991:1341). 

Personer med likartad utbildningsinriktning kan antas ha kognitiva scheman som 
liknar varandra. Dessa kan vägleda individen när han eller hon utformar sin poli-
tiska opinion genom att hjälpa individen sortera och refl ektera över ny politisk 
information. Interaktionen mellan utbildningsinriktning och politisk opinion antas 
då vara av kognitiv art.

För det tredje kan en person under sin studietid (och även senare på arbetsplatsen) 
låta sig påverkas av studiekamraters (kollegors) politiska åsikter. Det kan vara så att 
personer som studerar på utbildningar vars innehåll liknar varandra också tenderar 
att upprätta sociala relationer med varandra i större omfattning än med andra. Inom 
ett sådant socialt sammanhang kan personer upparbeta politiska åsikter som är 
typiska för gruppen och som skiljer sig från åsikter i andra grupper.

Att sociala relationer inverkar på individens politiska åsikter är en huvudlinje i 
den statsvetenskapliga klassikern The People’s Choice som först publicerades år 1944. 
Där beskriver en grupp amerikanska forskare med sociologen Paul Lazarsfeld i 
spetsen hur folk med likartade sociala egenskaper också utvecklar relativt homo-
gena åsikter som skiljer sig från andra grupper. De menar att personer som till 
 exempel har en likartad utbildning också har en benägenhet att uppfatta politiken 
på ett speciellt sätt. 

Det är fl era processer som inverkar så att personer med en speciell utbildningsin-
riktning kan utveckla åsikter som är speciella för gruppen. Lazarsfelds forskargrupp 
nämner fyra processer som är intressanta att uppmärksamma i detta sammanhang. 
För det första menar de att stabilitet och intern harmoni eftersträvas hos individen. 
Individen tenderar att utsätta sig för politiska meddelanden vars innehåll överens-
stämmer med de egna åsikterna, medan samma person inte lyssnar till åsikter som 
vederbörande inte håller med om (jfr med kognitiva scheman ovan). På så vis upp-
fattas den politiska världen vara i harmoni med de egna åsikterna och den enskildes 
välbefi nnande maximeras. För det andra hävdar de att individen strävar efter att ha 
politiska åsikter som liknar den omgivande gruppens åsikter. En sådan strävan efter 
harmonierande åsikter innebär att risken för konfl ikter och meningsskiljaktigheter 
med de andra personerna som tillhör samma grupp minskar. För det tredje förstärks 
dessa processer av kontakterna med den omgivande gruppen. Personerna i denna 
grupp delar likartade åsikter, vilket framkommer när de kommunicerar med varand-
ra. På så sätt utsätter sig dessa personer för åsikter som är typiska för gruppen, 
medan andra åsikter har svårare att tränga fram. Det kan, för det fjärde, även fi nnas 
ett visst motstånd att avge åsikter som avviker från de övrigas i gruppen. Istället 
väljer individen att offentliggöra de åsikter som möter positiv respons i gruppen, 
medan avvikande åsikter inte nämns. På så sätt förstärks gruppens homogena 
miljö, trots att avvikande attityder existerar bland de som tillhör gruppen (Lazars-
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feld m fl  1952:xii, xiv-xii, xx-xvi). I den mån folk tillhör grupper som tenderar att 
ha en snarlik utbildning, är det därmed möjligt att personer med samma utbild-
ningsinriktning har politiska åsikter som liknar varandra. 

Det är således möjligt att utbildningsinriktning kan inverka på politiska åsikter. 
Är det så i praktiken? Det är det denna fråga som skall analyseras i detta kapitel. 

Utbildning och politik i forskningen

Varför utbildning påverkar individers politiska beteende och opinioner vet man 
inte. En del betonar utbildningens resursskapande och kunskapsmässiga betydelse 
för politiskt beteende (Svensson och Togeby 1986:121). Andra pekar på att utbild-
ningens effekter på politiken snarare har sociala orsaker (Holmberg 2000:71). 

Inom forskning om svenskt väljarbeteende har utbildningsinriktning aldrig ana-
lyserats. Däremot fi nns återkommande analyser angående utbildningsnivåns inver-
kan på partival och självplacering på vänster-högerskalan. I statsvetaren Sören 
Holm bergs senaste valforskningsrapport om valet 1998 konstaterar han att sam-
bandet ”mellan partival och utbildning är starkt i Sverige. Högutbildade tenderar 
att rösta mer borgerligt än lågutbildade.” (Holmberg 2000:70). Sambandet kvarstår 
även efter kontroll av yrke och ålder.2 

I USA har statsvetare noterat obetydliga effekter av utbildning för vad som kallats 
politisk sofi stik (Lusking 1990). Också Holmberg är inne på samma linje då han 
menar att högutbildades tendens att rösta borgerligt inte beror på att ökad utbild-
ning leder till ökad kunskap och bättre politiska resurser. Han noterar nämligen att 
de politiska skillnaderna mellan olika utbildningsnivåer är än mer divergerande när 
han tar hänsyn till politisk kunskap. Bland lågutbildade med stor politisk kunskap 
förstärks socialdemokraternas ställning, medan stödet för folkpartiet och modera-
terna blir starkare bland högutbildade som har stor politisk kunskap (Holmberg 
2000:71-72). Holmbergs resultat kan ses som ett stöd för Lazarsfelds teori om so-
cialisationens betydelse för sambandet mellan utbildning och politisk opinion (se 
ovan).

Utbildning och politik i SOM-undersökningen 

I 2001 års SOM-undersökning i Västra Götaland undersöks utbildningen bland 
ett representativt urval av länets befolkning i åldrarna 15-85 år.3 Utbildningsnivån 
undersöks som vanligt med frågan ”Vilken skolutbildning har du? Sätt ett kryss i 
rutan framför det alternativ Du anser stämmer bäst in på Dig. Om Du ännu inte 
avslutat Din utbildning, markera då den typ av skola Du just nu går i.” Det var 
möjligt att ange ett av sju svar: ”folkhögskola/enhetsskola/grundskola”, ”folkhög-
skola”, tvåårigt gymnasium/fackskola”, ”fl ickskola/realexamen”, ”minst treårigt 
gym nasium”, ”studerat vid högskola/universitet” och ”examen från högskola/univer-
sitet”. Svarsmöjligheterna kan sedan rangordnas i en så kallad ordinalskala där man 
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skiljer på låg-, mellan- och högutbildade (för information om indelningen efter 
utbildningsnivå, se tabell 1 nedan).

Den därpå följande frågan är mer ovanlig då den tar upp utbildningsinriktning. 
”Vilken inriktning har Din utbildning i huvudsak? Kryssa för det alternativ som 
bäst stämmer in på Din utbildning.” Svarsmöjligheterna är ”ekonomi/handel”, 
”estetisk/design/hantverk”, ”hotell/restaurang/service”, ”humanistisk”, ”jordbruk/-
skogsbruk/miljövård”, ”media/journalistik/reklam”, ”naturvetenskap”, ”pedagogik”, 
”samhällsvetenskap”, ”teknik/industri” och ”vård/omsorg”. Till sist har svarsperso-
nen även möjligt att ange ”annat”. 

Det bör nämnas att internbortfallet är relativt stort för frågan om utbildningsin-
riktning, det vill säga att många av de som besvarade större delen av enkäten hop-
pade över denna fråga. För frågan om utbildningsinriktning var internbortfallet 26 
procent av de som svarat på enkäten. Detta kan jämföras med andelen av svarsper-
sonerna som inte besvarat frågan om utbildningsnivå, vilket var 11 procent. Det 
stora internbortfallet för frågan om utbildningsinriktning beror sannolikt på att 
många svarspersoner inte kunde fi nna något som passade bland de angivna svars-
möjligheterna. Framförallt kan många ha saknat ett svarsalternativ att kryssa för 
som angav ingen speciell eller snarare en allmän utbildningsinriktning.

Avsikten är att analysera om utbildningsinriktning har samband med politiska 
åsikter. Därför analyseras dels svarspersonernas självplacering på vänster-högerska-
lan och dels deras partisympatier. Frågan om vänster-högerskalan lyder ”Man talar 
ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala. Var någon-
stans skulle Du placera Dig själv på en sådan vänster-högerskala?” Svarspersonerna 
kan ange ”klart till vänster”, ”något till vänster”, ”varken till vänster eller till höger”, 
”något till höger” och ”klart till höger”. De som placerat sig till vänster har jag sam-
manfört till en gemensam kategori, vilket också har skett med de som placerat sig 
till höger. I det följande analyseras således svarspersonernas självplacering på vänster-
högerskalan i tre kategorier: vänster, mitt och höger.

Partisympati undersöks med frågan ”Vilket parti tycker Du bäst om idag?” Det 
var möjligt att ange något av samtliga riksdagspartier samt ”annat parti”. Det är 
viktigt att komma ihåg att SOM-undersökningen genomfördes ett år innan riks-
dagsvalet år 2002. De opinionsförskjutningar som inträffade i samband med riks-
dagsvalet – främst folkpartiets uppgång och moderaternas nedgång – fi nns således 
inte noterade i de mätningar som redovisas i detta kapitel.

Det fi nns stora skillnader mellan kvinnor och mäns utbildningsinriktningar. 
Kvinnor studerar i stor omfattning vård, omsorg och pedagogik, medan män do-
minerar på tekniska utbildningar. Dessutom har möjligheten att utbilda sig varit 
betydligt bättre de senaste 40 åren än tidigare under 1900-talet. Lägg därtill att 
samhället förändras och utbildningsinriktningarna också. Det betyder att det fi nns 
skillnader i utbildningsinriktning beroende på människors ålder. Samtidigt har både 
kön och ålder ett visst samband med politiska åsikter. Risken är således att det inte 
är utbildningsinriktning utan kön och ålder som påverkar politiska åsikter. Sam-
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bandet mellan utbildningsinriktning och politisk opinion kommer därför att kon-
trolleras för eventuella effekter av kön och ålder. 

Det datamaterial som används i denna studie är enbart representativt med be-
folkningen i Västra Götaland. Ändå fi nns det anledning att tro att de kommande 
resultaten i allt väsentligt skulle överensstämma med en motsvarande analys av data 
som representerade befolkningen i hela Sverige. Västra Götaland är en stor och 
betydande del av landet. Skillnaderna mellan olika landsdelar av denna storlek är 
oftast inte särskilt stora i Sverige. I de fl esta avseenden liknar Västra Götaland ett 
genomsnitt av den svenska befolkningen.

Utbildning i Västra Götaland

Enligt tabell 1 har en stor del av befolkningen i Västra Götaland enbart genomgått 
grundskola eller motsvarande. Bland dessa fi nns många människor från en äldre 
generation som inte haft samma möjligheter att utbilda sig som många ungdomar 
har idag. Över hälften har studerat på teoretiska utbildningar på gymnasiet, nästan 
en tredjedel har någon gång studerat på universitet eller högskola och var femte 
person har även examen på denna nivå. 

Tabell 1  Utbildningsnivå i Västra Götaland år 2001 (procent)

Utbildningsnivå, sjudelad  Utbildningsnivå, tredelad 

Folkskola/enhetsskola/grundskola 29  
Folkhögskola 3  
Tvåårigt gymnasium/fackskola 14 Låg 46
   
Flickskola/realexamen 4  
Minst treårigt gymnasium 20 Mellan 24
   
Studerat vid högskola/universitet 9  
Examen vid högskola/universitet 21 Hög 30

Summa procent 100  100
Antal svarande 3405  3405

För att underlätta analyserna och göra resultatet mer överskådligt sammanförs de 
olika utbildningsnivåerna i tre nivåer (se tabell 1). Personer som genomgått grund-
skola och motsvarande, folkhögskola och tvåårigt gymnasium eller fackskola be-
traktas som lågutbildade. I tabell 1 ser vi att nästan varannan invånare i Västra 
Götaland är lågutbildad. De som studerat på treårigt gymnasium, fl ickskola eller 
har realexamen har en utbildning på mellannivå, vilket ungefär en fjärdedel av 
befolkningen i Västra Götaland har. Om svarspersonen studerat på högskola eller 
universitet eller har examen från en sådan utbildning betraktas vederbörande som 
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högutbildad. Nästan en tredjedel av invånarna i Västra Götaland är högutbilda-
de.

I tabell 2 presenteras utbildningsinriktningen bland befolkningen i Västra Göta-
land. Teknik/industri är den vanligaste utbildningsinriktningen, följt av ekonomi/
handel och vård/omsorg. Dessa samlar ungefär en femtedel vardera av befolk-
ningen i Västra Götaland. Övriga utbildningsinriktningar har inte alls lika många 
länsbor erfarenhet av. Den fjärde största utbildningsinriktningen är pedagogik och 
endast var sjunde länsbo har i huvudsak utbildat sig med denna inriktning.

Tabell 2  Utbildningsinriktning i Västra Götaland år 2001 (procent)

Utbildningsinriktning, tolvdelad  Utbildningsinriktning, fyrdelad 

Ekonomi/handel 18  
Hotell/restaurang/service 3 Pengar 21
   
Jordbruk/skogsbruk/miljövård 4  
Naturvetenskap 5  
Teknik/industri 22 Ting 31
   
Vård/omsorg 18  
Pedagogik 7 Människor 25
   
Estetik/design/hantverk 4  
Humanistisk 3  
Samhällsvetenskap 5  
Media/journalistik/reklam 2 Idéer 14
   
Annat 9  –
   
Summa procent 100  100
Antal svarande 2818  2546

Det fi nns skäl att bearbeta svaren om utbildningsinriktning genom att slå samman 
svarsmöjligheterna till färre kategorier. För det första är det möjligt att det fi nns 
gemensamma nämnare bland de olika utbildningsinriktningar som har betydelse 
för hur människor uppfattar politik. Det är viktigt att sådana gemensamma näm-
nare framhävs. För det andra kan tendenser klargöras starkare vid analyserna. Dels 
genom att överblicken ökar då det är färre kategorier att hålla reda och dels genom 
att andelen svarande i respektive kategori ökar. Därmed ökar också säkerheten i 
resultaten.

Vilka gemensamma nämnare fi nns mellan olika utbildningsinriktningar? Tabell 
2 består egentligen av två delar. Den vänstra delen redovisar utbildningsinriktning-
arna som svarspersonerna själva placerat sig i. Men i den högra delen av tabell 2 har 
de ursprungliga utbildningsinriktningarna sammanförts till fyra utbildningsinrikt-
ningar. Dessa fokuserar det gemensamma och primära objektet för studiernas res-
pektive inriktning: pengar, ting, människor och idéer. 
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Tanken är att objektet för människors utbildningsinriktning för det första säger 
oss något om vad individen har för intresse med studierna. Detta intresse kan även 
vara relevant för individens politiska åsikter. För det andra kan objektet för utbild-
ningsinriktningen indikera på vilket sätt studiernas innehåll kan ha inverkat på den 
enskilde. Detta kan inverka på den kognition som används i opinionsbildningen. 
För det tredje kan utbildningsinriktningens objekt signalera något om studiemiljön 
och något om den arbetsplats som kan ha blivit resultatet av studierna. Därmed är 
utbildningsinriktningens objekt av betydelse för den sociala miljö som människor 
lever i och som kan påverka deras politiska uppfattningar.

Förvisso kan det fi nnas personer som i ganska liten utsträckning ägnat studierna 
åt det objekt som identifi erats inom respektive utbildningsinriktning. Men dessa är 
med stor sannolikhet en liten minoritet. Avsikten är ju att lokalisera något som en 
stor andel inom denna utbildningsinriktning ägnat sina studier åt, inte att alla skall 
ha studerat det nämnda objektet i lika stor utsträckning som alla andra inom 
samma utbildningsinriktning.

Enligt tabell 2 är en utbildning med inriktning på ting det vanligaste i Västra 
Götaland. Nästan en tredjedel av länets invånare är utbildade med inriktning mot 
ting. Utbildningens primära objekt är materiellt: teknik, biologi, fysik, jord- och 
skogsbruk. Objekten i sig är sällan människor och få i denna utbildningsinriktning 
utvecklar några kundkontakter (möjligtvis med undantag för egna företagare). Den 
näststörsta utbildningsinriktningen är människor. Det är vård och omsorg om män-
niskor samt utbildning av människor. Var fjärde länsbo har denna utbildningsinrikt-
ning. Den tredje största utbildningsinriktningen är pengar, vilket samlar en femte-
del av befolkningen i Västra Götaland. Utbildningen är antingen inriktad på eko-
nomisk förvaltning, handel eller försäljning av varor och tjänster med flitiga 
kund kontakter. Här fi nner vi allt från bankdirektören till kassörskan. Den fjärde 
och minsta utbildningsinriktningen är idéer. Var sjunde länsbo har utbildningsin-
riktning mot idéer. Samhällsvetare (undantaget ekonomer), humanister, och per-
soner som studerat konst och annat inom estetik, design och hantverk innehar 
den na utbildningsinriktning. Personer som inte angivet någon utbildningsinriktning 
eller svarat ”annat” har inte kunnat kategorisats i denna fyrdelade utbildningsinrikt-
ning.

I det följande kommer den tolvdelade utbildningsinriktningen att användas vid 
bivariata analyser. Vid multivariata analyser (tre eller fl er variabler) kommer den 
fyrdelade utbildningsinriktningen att brukas.

En viktig skillnad mellan utbildningsnivå och utbildningsinriktning är den så 
kallade skalnivån. Utbildningsnivå är som tidigare nämnt på ordinalskalenivå då 
utbildningsnivåerna går att rangordna från låg till hög. Däremot fi nns ingen ordning 
för utbildningsinriktningens värden. Det är inte möjligt att rangordna utbild-
ningar vars objekt är pengar, ting, människor och idéer. Man säger då att utbild-
ningsinriktning befi nner sig på nominalskalenivå.

Det fi nns ett visst samband mellan utbildningsnivå och utbildningsinriktning. 
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Andelen med en viss utbildningsinriktning skiftar beroende på utbildningsnivå. I 
tabell 3 redovisas en sammanställning av utbildningsinriktning efter utbildnings-
nivå.

Tabell 3  Inriktning på utbildning efter utbildningsnivå i Västra Götaland år 
2001 (procent)

  Utbildningsnivå  
Differens

Utbildningsinriktning Hög Mellan Låg hög-låg

Pengar    
Ekonomi/handel 12 25 18 -6
Hotell/restaurang/service 1 3 6 -5
   
Ting    
Jordbruk/skogsbruk/miljövård 1 2 7 -6
Naturvetenskap 7 8 1 +6
Teknik/industri 18 23 24 -6
   
Människor    
Vård/omsorg 20 11 21 -1
Pedagogik 17 2 2 +15
   
Idéer    
Estetik/design/hantverk 3 3 5 -2
Humanistisk 7 4 1 +6
Samhällsvetenskap 5 8 2 +3
Media/journalistik/reklam 2 3 1 +1
   
Annat 7 8 12 -5
   
Summa procent 100 100 100 
Antal svarande 970 747 1081 

Andelen med pedagogisk utbildningsinriktning är mycket större bland högutbil-
dade än på övriga utbildningsnivåer. Också naturvetenskap och humanistisk ut-
bildningsinriktning samlar förhållandevis liten andel bland lågutbildade. Utbild-
ningsinriktningar som ekonomi/handel, hotell/restaurang/service, jordbruk/skogs-
bruk/miljövård och teknik/industri är något vanligare bland lågutbildade än 
hög utbildade. Det går också att notera att ekonomi/handel och samhällsvetenskap 
är tämligen väl företrädda på mellannivå, medan vård/omsorg uppvisar en låg andel 
på samma utbildningsnivå. Personer som besvarat frågan om utbildningsinriktning 
med ”annat” är en stor andel av de lågutbildade. 

Genom att genomföra motsvarande analys som i tabell 3 men med den fyrdelade 
utbildningsinriktningen istället (redovisas ej i tabell), fi nner vi att personer med 
utbildningsinriktning mot pengar är tämligen få bland högutbildade. Det samma 
gäller för dem som har en utbildningsinriktning mot ting, om än i mindre omfatt-
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ning. Däremot har högutbildade i relativt stor omfattning utbildningsinriktningen 
människor. Lågutbildade personer har sällan utbildningsinriktning mot idéer, men 
denna utbildningsinriktning är ganska vanlig bland mellan- och högutbildade.

Eftersom utbildningsinriktningen till en inte ringa del har samband med utbild-
ningsnivå är det betydelsefullt att de kommande analyserna beaktar båda dessa 
faktorers samband med politiska åsikter. Därigenom bör det vara möjligt att fast-
ställa om sambandet mellan utbildningsinriktning och politisk opinion påverkas av 
utbildningsnivå.

Utbildningsnivå, ideologi och parti

Sambandet mellan å ena sidan utbildningsnivå och å andra sidan självplacering på 
en vänster-högerskala och partisympati har ofta redovisats. Inget i SOM-undersök-
ningen i Västra Götaland motsäger tidigare uppgifter. I tabell 4 redovisas självpla-
cering på vänster-högerskalan efter utbildningsnivå.

Tabell 4  Placering på vänster-högerskalan efter utbildningsnivå i Västra 
Götaland år 2001 (procent)

  Vänster-högerskala  
Summa Antal

Utbildningsnivå Vänster Mitt Höger procent svarande

Låg 35 41 24 100 1493
Mellan 30 36 34 100 789
Hög 35 27 38 100 1013

Samtliga 33 36 31 100 3664

Lågutbildade tenderar i relativ stor utsträckning ange sig vara ”varken höger eller 
vänster”, vilket i tabell 4 redovisas i mittkolumnen. Däremot är det få bland hög-
utbildade som uppger samma placering på vänster-högerskalan. Det är inte ovanligt 
att personer med små politiska resurser – vilket lågutbildade ofta har – begagnar 
sådana svarsmöjligheter i större utsträckning än personer med högre utbildning (se 
Hagevi 2000:285-288). Andelen personer som placerat sig i mitten på de olika 
utbildningsnivåerna ger återverkningar på skalans högra sida, men inte den vänstra. 
En ganska liten andel lågutbildade uppger sig stå till höger i politiken, men en 
större andel av mellan- och högutbildade placerar sig till höger. Däremot är skill-
naderna mellan utbildningsnivåerna små på skalans vänstra sida. Oavsett utbild-
ningsnivå placerar sig omkring en tredjedel av svarspersonerna till vänster om 
mitten.

I tabell 5 redovisas partisympati efter utbildningsnivå. 
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Tabell 5  Partisympati efter utbildningsnivå i Västra Götaland år 2001 (procent)

Utbild-
    Partisympati    

Summa Antal
ningsnivå v s mp c fp kd m procent svarande

Låg 12 45 3 9 3 12 16 100 1260
Mellan 11 36 5 4 5 10 29 100 657
Hög 15 28 4 6 9 11 27 100 875

Samtliga 13 37 4 7 5 11 23 100 3097

Medan vänsterpartiet har något starkare stöd bland högutbildade än bland lågut-
bildade är socialdemokraternas stöd bland lågutbildade avsevärt starkare än bland 
högutbildade. Miljöpartiets och kristdemokraternas stöd är tämligen jämnt oavsett 
utbildningsnivå. Centerpartiet har starkast stöd bland lågutbildade, medan folkpar-
tiet samlar störst andel partisympatier bland högutbildade. Moderaterna har många 
sympatisörer bland mellan- och högutbildade, men förhållandevis få bland lågut-
bildade.

Det är tydligt att hög utbildningsnivå har samband med att uppfatta sig stå till 
höger i politiken och rösta på moderaterna eller folkpartiet. Däremot är sympa-
tierna för socialdemokraterna (och centerpartiet) mer omfattande bland lågutbil-
dade än bland personer med högre utbildningsnivå. Lågutbildades förhållande till 
vänster och höger i politiken är dock något mindre självklar, även om de ganska 
ofta undviker att ange en högerposition. 

Utbildningsinriktning, ideologi och parti

Utbildningsinriktningen kan vara av betydelse när politiska åsikter utvecklas. Det 
är möjligt att personer med gemensam utbildningsinriktning utvecklar politiska 
åsikter som skiljer sig från de politiska åsikter som innehas av personer med annan 
utbildningsinriktning. De politiska åsikter som i det följande skall analyseras är 
ideologisk vänster-högerposition och partisympati. 

I vad mån fi nns det ett samband mellan utbildningsinriktning och självplacering 
på vänster-högerskalan? I tabell 6 presenteras en sammanställning för att besvara 
denna fråga. I detta skede av redovisningen används den tolvdelade utbildningsin-
riktningen.

Enligt resultatet i tabell 6 tenderar utbildningsinriktning att ha samband med 
självplacering på vänster-högerskalan. Utbildningsinriktningar mot idéer och män-
niskor tenderar att placera sig till vänster i politiken, medan utbildningsinrikt-
ningar mot pengar och ting i större utsträckning placerar sig på politikens högra 
sida. Starkast vänsterprofi l har utbildningsinriktningar mot idéer, speciellt samhälls-
vetenskap och media/journalistik/reklam. Högerprofi len är tydligast i utbildnings-
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inriktningen naturvetenskap och ekonomi/handel. Mitten synes starkast i utbild-
ningsinriktningen jordbruk/skogsbruk/miljövård och vård/omsorg. 

Tabell 6  Placering på vänster-högerskalan efter utbildningsinriktning i Västra 
Götaland år 2001 (procent)

  Vänster-högerskala   Differens
    Summa Antal vänster-
Utbildningsinriktning Vänster Mitt Höger procent svarande höger

Pengar
Ekonomi/handel 25 32 43 100 489 -18
Hotell/restaurang/service 33 34 33 100 95 0

Ting      
Jordbruk/skogsbruk/miljövård 15 49 36 100 101 -21
Naturvetenskap 26 29 45 100 130 -19
Teknik/industri 35 31 34 100 604 +1

Människor      
Vård/omsorg 36 40 24 100 493 +12
Pedagogik 45 28 27 100 185 +18

Idéer      
Estetik/design/hantverk 39 38 22 100 104 +17
Humanistisk 43 29 28 100 101 +15
Samhällsvetenskap 60 25 18 100 130 +42
Media/journalistik/reklam 56 28 16 100 43 +40

Annat 27 42 31 100 266 -4

Samtliga 33 36 31 100 3664 +2

I tabell 7 redovisas partisympati efter utbildningsinriktning. Utifrån resultatet om 
vänster-högerposition är det att vänta att borgerliga partier är extra starka bland 
utbildningsinriktningar mot pengar och ting, medan socialistiska partier bör 
samla många med utbildningsinriktning mot människor och idéer.

Bland personer med utbildningsinriktning mot pengar är moderaterna starka, 
medan socialdemokraterna samlar många sympatisörer bland personer med inrikt-
ning mot människor och idéer, men även bland personer som utbildat sig men 
inriktning mot pengar är socialdemokraterna starka. Vänsterpartiet har mycket 
starkt stöd bland personer med utbildningsinriktning mot idéer. 

Personer med utbildningsinriktning mot ting synes dock mer fragmentiserade än 
andra utbildningsinriktningar, något som delvis kanske kan förklaras med skilda 
utbildningsnivåer (se nedan). Många med utbildningsinriktning mot jordbruk/-
skogsbruk/miljö sympatiserar med centerpartiet. Bland naturvetare är många mo-
derater, men även miljöpartiet och folkpartiet är starka (med tanke på folkpartiets 
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ringa styrka i den övriga väljarkåren vid tidpunkten för mätningen). Däremot 
sympatiserar många med utbildningsinriktningen teknik/industri med socialdemo-
kraterna. 

Tabell 7  Partisympati efter utbildningsinriktning i Västra Götaland år 2001 
(procent)

Utbildnings-
    Partisympati    

Summa Antal
intriktning v s mp c fp kd m procent svarande

Pengar         
Ekonomi/handel 6 33 4 3 6 11 37 100 406
Hotell/restaurang/service 16 41 2 4 5 8 24 100 80

Ting         
Jordbruk/skogsbruk/miljövård 0 20 5 43 1 14 17 100 86
Naturvetenskap 10 21 8 3 12 12 34 100 111
Teknik/industri 9 45 3 6 3 8 26 100 518

Människor
Pedagogik 19 33 7 5 7 12 17 100 166
Vård/omsorg 16 39 5 5 5 14 16 100 424

Idéer         
Estetik/design/hantverk 17 38 5 12 4 10 14 100 86
Humanistisk 30 15 6 9 10 9 21 100 87
Samhällsvetenskap 25 39 6 1 7 7 15 100 115
Media/journalistik/reklam 36 33 6 0 8 3 14 100 36

Annat 12 38 4 9 5 11 21 100 214

Samtliga 13 37 4 7 5 11 23 100 3097

Det fi nns även utbildningsinriktningar där partierna är relativt svaga. Vänsterpartiet 
och folkpartiet har få sympatisörer bland jordbruk/skogsbruk/miljövård och vad 
gäller vänsterpartiet är stödet dessutom svagt bland personer med utbildningsin-
riktningen ekonomi/handel. Socialdemokraterna har få sympatisörer bland personer 
som inriktat sig mot utbildningsinriktningarna jordbruk/skogsbruk/miljövård, 
naturvetenskap och humanistisk utbildning. Centerpartisterna har få sympatisörer 
bland samhällsvetare och personer som utbildat sig inom media/journalister/reklam. 
I den sistnämna utbildningsinriktningen fi nns dessutom få som sympatiserar med 
kristdemokrater och moderater. Moderaterna har även svagt stöd bland estetik/-
design/hantverk och samhällsvetenskap. Det är noterbart att kristdemokraterna är 
tämligen jämnstarka i de olika utbildningsinriktningarna, undantaget media/-
journalistik/reklam. 

Intuitivt uppfattas det som föga förvånande att personer med utbildningsinrikt-
ning mot ekonomi/handel tenderar att placera sig till höger i politiken samtidigt 
som moderaterna är starka bland dessa. Samma sak gäller jordbrukare och center-
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partiet. Något mer kontroversiell är den stora andel som anger vänsterposition bland 
samhällsvetare, mediautbildade (inklusive journalister och reklamfolk) samt peda-
goger (lärare). Dessutom har vänsterpartiet upp till tre gånger starkare stöd bland 
personer med dessa utbildningsinriktningar än bland befolkningen i övrigt. Sedan 
tidigare vet vi att vänsterpartiet är ungefär lika kraftigt överrepresenterade bland 
yrkesverksamma journalister (Asp 2001:59). Det är således inte orimligt att anta 
att en stor del av rekryteringsbasen för journalister som bevakar samhällsfrågor står 
till vänster i politiken. För personer med utbildningsinriktning mot media/jour-
nalistik/reklam kan egna politiska uppfattningar ha betydelse för den yrkesverksam-
het som ofta följer utbildningen. Centrala förmedlare av information kan ha täm-
ligen homogena politiska uppfattningar som inte uppfattas som självklara bland 
den övriga befolkningen, det vill säga mottagarna av informationen. En mycket 
viktig frågeställning är om sambandet mellan utbildningsinriktning och politiska 
åsikter inverkar på nyhetsrapporteringen i fråga om val av nyhetsinslag, vilka frågor 
som ställs i intervjusituationer, etc. Denna frågeställning besvaras dock inte i förelig-
gande undersökning.

Utbildningsinriktning under kontroll för utbildningsnivå

Lazarsfeld och hans kollegor var intresserade av en dynamik inom samhällsgrupper 
som de trodde hade tämligen omfattande sociala kontakter med varandra. Utbildning 
är både en indikator och motor för sådana sociala relationer. Men utbildningsinrikt-
ningar är inte det enda som är relevant i detta sammanhang, utan det är sannolikt att 
bland annat utbildningsnivå har betydelse. Personer på samma utbildningsnivå och 
med gemensam utbildningsinriktning interagerar troligen mer intensivt med varand-
ra än personer med annan utbildningsinriktning eller på annan utbildningsnivå. 
Bland annat därför presenteras data angående självplacering på vänster-högerskalan 
efter utbildningsinriktning under kontroll för utbildningsnivå i tabell 8. För att öka 
säkerheten i resultaten redovisas nu enbart fyrdelad utbildningsinriktning.

Enligt tabell 8 framgår det tydligt att utbildningsinriktningens samband med 
vänster-högerposition inte kan förklaras med utbildningsnivå. De politiska skillna-
derna mellan utbildningsinriktningarna tenderar att öka med högre utbildnings-
nivå. Det är bland de högutbildade som personer med utbildningsinriktning mot 
människor och idéer i störst utsträckning positionerar sig till vänster i politiken. 
Men det är också bland högutbildade som personer med utbildningsinriktning mot 
pengar och ting tydligast tenderar att placera sig till höger i politiken. Samtidigt 
uppvisar sambandet mellan utbildningsinriktning och placering på vänster-höger-
skalan samma tendens oavsett utbildningsnivå, om än utifrån skilda utgångsnivåer. 
På varje utbildningsnivå är det personer med utbildningsinriktning mot människor 
och idéer som i störst utsträckning placerat sig till vänster om mitten. Och på 
varje utbildningsnivå är det personer med utbildningsinriktning mot pengar och 
ting som i störst utsträckning placerat sig till höger i politiken. 
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Tabell 8   Placering på vänster-högerskalan efter utbildningsinriktning under 
kontroll för utbildningsnivå i Västra Götaland år 2001 (procent)

   Vänster-högerskala    Differens
 Utbildnings-    Summa Antal vänster-
 inriktning Vänster Mitt Höger procent svarande höger

Lågutbildade      
 Pengar 31 34 35 100 249 -4
 Ting 38 36 26 100 337 +12
 Människor 38 44 18 100 240 +30
 Idéer 46 33 21 100 90 +25

Mellanutbildade      
 Pengar 25 35 40 100 207 -15
 Ting 28 33 39 100 240 -11
 Människor 37 39 24 100 89 +13
 Idéer 48 33 19 100 131 +29

Högutbildade      
 Pengar 18 26 56 100 127 -38
 Ting 27 27 46 100 252 -19
 Människor 40 30 30 100 346 +10
 Idéer 51 25 24 100 154 +27

Samtliga 33 36 31 100 3664 +2

Också förhållandet mellan utbildningsinriktningarna idéer och människor respek-
tive pengar och ting uppvisar regelbundenheter. På varje utbildningsnivå är andelen 
vänsterorienterade större bland personer med utbildningsinriktning mot idéer än 
bland människor och andelen högerorienterade är större bland personer med ut-
bildningsinriktning mot pengar än ting. 

Till sist bör nämnas att tabell 8 även visar att utbildningsnivå har betydelse för 
vänster-högerposition. Andel högerorienterade tenderar att öka med ökad utbild-
ningsnivå, medan andelen vänsterorienterade tenderar att öka med minskad utbild-
ningsnivå. Så är det för nästan alla utbildningsinriktningar undantaget utbildnings-
inriktningen idéer. Bland personer inriktade mot denna utbildning fi nns inte något 
samband mellan utbildningsnivå och positionering på vänster-högerskalan.

I tabell 9 presenteras sambandet mellan partisympati och utbildningsinriktning 
under kontroll för utbildningsnivå.

För partisympati synes utbildningsnivå ha större betydelse jämfört med självpla-
cering på vänster-högerskalan. Ändå uppvisar utbildningsinriktning alltjämt samband 
med partisympati. På varje utbildningsnivå tenderar partisympatierna för de socia-
listiska partierna att vara starkast bland personer med utbildningsinriktning mot 
idéer och människor, medan borgerliga partier har starkast stöd bland utbildnings-
inriktning mot pengar och ting. 
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Tabell 9  Partisympati efter utbildningsinriktning under kontroll för 
utbildningsnivå i Västra Götaland år 2001 (procent)

     Partisympati     Differens
 Utbildnings-        Summa Antal socialister- 
 inriktning v s mp c fp kd m procent svarande borgerliga

Lågutbildade
 Pengar 11 38 4 3 4 13 27 100 207 +2
 Ting 8 48 2 15 2 9 15 100 293 +15
 Människor 16 47 2 6 1 15 13 100 210 +28
 Idéer 16 46 4 8 4 12 10 100 80 +28

Mellanutbildade
 Pengar 7 38 4 2 3 10 16 100 173 +14
 Ting 7 38 5 5 4 7 33 100 205 -4
 Människor 13 38 7 3 7 19 15 100 75 +7
 Idéer 27 35 9 2 4 3 20 100 103 +33

Högutbildade
 Pengar 5 21 3 4 14 6 47 100 104 -45
 Ting 8 26 6 8 8 11 33 100 214 -26
 Människor 18 30 7 5 9 12 19 100 302 +3
 Idéer 30 21 4 8 11 9 16 100 140 +7

Samtliga 13 37 4 7 5 11 23 100 3097 +4

Kommentar: Vid beräkningen av differens mellan socialistiska och borgerliga partier är miljö partiet 
utelämnat.

Bland personer med utbildningsinriktning mot idéer och människor tenderar dock 
differenserna mellan andelen socialistiska och borgerliga sympatisörer inte vara lika 
stora som mellan andelen som positionerade sig på vänster och höger sida i politiken. 
Det beror på att många av de personer med utbildningsinriktning mot människor 
och idéer som placerade sig i mitten på vänster-högerskalan sympatiserar med bor-
gerliga partier.

För socialdemokraterna tycks utbildningsnivå ha betydelse för andelen sympati-
sörer, medan utbildningsinriktning inte har något starkt samband med socialdemo-
kratiska partisympatier. Endast bland lågutbildade tycks socialdemokraterna vara 
något svagare bland personer som har en utbildningsinriktning mot pengar. Bland 
personer med utbildningsinriktning mot idéer är förhållandet mellan vänsterpartiet 
och socialdemokraterna extra intressant. Deras gemensamma andel sympatisörer är 
tämligen konstant oavsett utbildningsnivå. Tillsammans samlar de båda socialis-
tiska partierna 62 procent av sympatisörerna bland mellan- och lågutbildade per-
soner med utbildningsinriktning mot idéer samt 51 procent bland högutbildade 
med utbildningsinriktning mot idéer. Andelen vänsterpartistiska sympatisörer ökar 
dock med ökad utbildningsnivå på bekostnad av andelen socialdemokratiska sym-
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patisörer. Förändringen är betydande. Andelen vänsterpartistiska sympatisörer nära 
nog fördubblas, medan sympatisörsandelen bland socialdemokraterna halveras mel-
lan låg- och högutbildade.

Moderaternas stöd är starkast bland personer med utbildningsinriktning mot 
pengar och ting. Men omfattningen till stödet skiftar beroende av utbildningsnivå. 
Bland högutbildade erhåller moderaterna en stor andel sympatisörer bland personer 
med utbildningsinriktning mot pengar såväl som ting. Bland mellanutbildade är 
dock andelen moderata partisympatisörer bland personer med utbildningsinriktning 
mot pengar ganska liten, medan andelen som sympatiserar med moderaterna bland 
personer med utbildningsinriktning mot ting är tämligen stor. Bland lågutbildade 
inträffar det omvända förhållandet. Bland lågutbildade med utbildningsinriktning 
mot pengar är andelen med moderata partisympatier tämligen stor, medan motsva-
rande andel bland personer med utbildningsinriktning mot ting är liten. 

Miljöpartisterna styrkepositioner bland utbildningsinriktningarna skiftar på 
olika utbildningsnivåer. Stödet för miljöpartiet tenderar dock att vara svagast bland 
personer med utbildningsinriktning mot pengar. På varje utbildningsnivå har cen-
terpartisterna starkast stöd bland personer med utbildningsinriktning mot ting, 
även om detta stöd är speciellt starkt bland lågutbildade. Folkpartiet har starkast 
stöd bland högutbildade medan utbildningens inriktning uppvisar mycket liten 
betydelse för andelen folkpartisympatisörer. Kristdemokraterna har på alla utbild-
ningsnivåer starkast stöd av personer med utbildningsinriktning mot människor.

I sammanhanget bör även nämnas att jag genom multivariat regressionsanalys 
kontrollerat om kön och ålder påverkar sambandet mellan utbildning och politiska 
åsikter (redovisas ej i tabell). Både utbildningsinriktning och utbildningsnivå på-
verkar självplacering på vänster-högerskalan såväl som partisympati under kontroll 
av kön och ålder.

Både utbildningsinriktning och utbildningsnivå har samband med vänster-hö-
gerposition och partisympati. Det tycks som om betydelsen för utbildningsinriktning 
är större vad gäller vänster-högerposition än för partisympati, medan det motsatta 
gäller för utbildningsnivå. Det bör dock noteras att sambanden mellan utbildnings-
inriktning och politisk opinion är starkast bland högutbildade.

Slutsats

Utbildning inverkar på politiska åsikter. Efter att ha analyserat sambandet mellan 
utbildning och politisk opinion i form av vänster-högerideologi och partisympati 
är denna gamla sanning bekräftad. Men vad som är nytt är upptäckten av utbild-
ningsinriktningens betydelse. Inte bara utbildningsnivå är relaterat till politisk 
opinion. Även utbildningsinriktning har samband med politiska åsikter.

Fyra utbildningsinriktningar har identifi erats. De tar fasta på respektive utbildnings 
huvudsakliga studieobjekt: pengar, ting, människor och idéer. Personer med utbild-
ningsinriktning mot människor och idéer tenderar att vara orienterade mot vänster 
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i politiken och rösta på socialistiska partier. Framförallt bland personerna med ut-
bildningsinriktning mot pengar, men även till viss del bland personer med utbild-
ningsinriktning mot ting, fanns en tendens att placera sig till höger i politiken. 
Bland dessa två sistnämnda utbildningsinriktningar var dock sambandet något 
svagare jämfört med vänstersambandet för utbildningsinriktning mot idéer och 
människor. Det var också något vanligare att personer med dessa utbildningsinrikt-
ningar röstade på borgerliga partier. Det bör även noteras att sambandet mellan 
partisympati och utbildningsinriktningar var något svagare än motsvarande samband 
för ideologisk vänster-högerposition. Många av dem som inte placerade sig till 
höger i politiken sympatiserade nämligen med borgerliga partier. Tendenserna för-
stärks dock bland högutbildade. 

I inledningen till detta kapitel diskuterades vad som kunde förklara sambandet 
mellan utbildning och politiska åsikter. I teoretisk avseende tar frågorna upp om 
människan agerar rationellt, men också betydelsen av kognition och socialisation 
mer generellt. Är det så att människor med ett speciellt intresse söker sig till en 
utbildning samtidigt som dessa människor tenderar att ha likande politiska åsikter? 
Eller är det så att innehållet i utbildningen i sig kan forma människors åsikter? Kan 
det vara så att personerna inom en viss utbildningsinriktning påverkar varandra? 
Svaren på dessa frågeställningar kan öka vår förståelse av varför utbildning inverkar 
på politiska uppfattningar. Det är därför viktigt att framtida forskning tar sig an 
frågor om orsaksmekanismerna bakom sambandet mellan utbildning och politik. 

För att kunna analysera centrala frågeställningar om politiskt beteende visar de 
nu presenterade resultaten på vikten av att inte enbart undersöka utbildning genom 
en ordinalskala som endast beaktar låg-, mellan- och högutbildade. Att begränsa sig 
till att undersöka utbildningsnivå är olämpligt för att analysera betydelsen av kogni-
tion inom politiskt beteende. En kvalitativ skillnad mellan utbildningsinriktning 
och utbildningsnivå är att den förstnämnda fokuserar innehållet i utbildningen, 
vilket utbildningsnivå lämnar därhän. Utbildningens innehåll måste anses som 
central när betydelsen av kognition skall analyseras. Det är möjligt att nominalska-
lor av den typ som utbildningsinriktning står för är mer användbara i analyser av 
sådana fenomen. Det är därför viktigt att framtida forskning inte negligerar analy-
ser på nominalskalenivå. Annars är risken att den gamla devisen vinner stöd: som 
man frågar får man svar.

Den huvudsakliga lärdomen av den nu presenterade undersökningen är att stats-
vetare bör analysera utbildningsinriktning. Utbildningens innehåll måste undersö-
kas för att vi skall förstå och kunna förklara sambandet mellan utbildning och 
politisk opinion. Men samtidigt som denna rapport visar på betydelsen av utbild-
ningsinriktning i opinionsbildningsprocessen säger den ingenting om varför utbild-
ningsinriktning har samband med politisk opinion. Nästa steg i forskningen om 
utbildningsinriktning och politisk opinion bör således vara att analysera betydelsen 
kognition och socialisation. 
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Noter

1   Enligt Glynn m fl  (1999:286-287) behöver inte kognitiva scheman användas 
som genvägar, även om det är en möjlighet. Ett schema talar blott om för indi-
viden hur de ska resonera om politik.

2   I samband med att politisk deltagande analyseras betraktas hög utbildningsnivå 
som en politisk resurs. Det är mer vanligt att högutbildade personer deltar i 
politiskt arbete än att personer med lägre utbildning gör samma sak (Svensson 
och Togeby 1986:121-136).

3   Andelen svarande i Väst-SOM-undersökningen år 2001 är 3808 personer, vilket 
är en svarsandel på 70 procent.
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STADIGT INTERNETKLIMAT I VÄST

ANNIKA BERGSTRÖM

De senaste årens utveckling inom informations- och kommunikationstekno-
logi har blivit något av ett allmänintresse. IT-bubblan som sprack på börsen, 

etermediernas hänvisning till en fortsättning av programmen på webben – både i 
public service och i kommersiella kanaler – serviceinrättningar och myndigheter 
som vill att vi ska söka resetider, beställa biljetter och hämta t.ex. deklarationsblan-
ketter online. Mitt i detta fi nns västsvenskarna och deras internetvanor. Det här 
kapitlet har till syfte att belysa tillgången till, och användningen av Internet i Västra 
Götaland hösten 2001 och hur detta har utvecklat sig de senaste åren mot bakgrund 
av Väst-SOM-undersökningarna som genomförts respektive år.

Medieteknologier i hushållen

Sedan mitten av 1990-talet har tillgången på video och CD-spelare i Göteborgsre-
gionens hushåll stabiliserats på drygt 75 procent av befolkningen. Tillgången till 
mobiltelefon har varit stadigt ökande de senaste 10 åren men kurvan har planat ut 
sedan 1999. Tillgången till mobiltelefon är ca 75 procent. Spridningen av person-
dator har ökat drastiskt under 1990-talet, internettillgången likaså. Även här ser 
man en utplanande kurva när drygt 60 procent av hushållen i Göteborgsregionen 
har persondator. En stor andel persondatorhushåll har också tillgång till Internet.  
Spridningsmönstren i Västsverige liknar mönstren för landet som helhet (jfr Berg-
ström 2002). Förhållandevis nytt är att en liten andel hushåll har digital-TV och 
DVD-spelare samt att ett litet fåtal också har bärbar mp3-spelare1. Efter vågen med 
video och CD-spelare och vågen med mobiltelefon, persondator och Internet tycks 
det nu komma en ny våg med digitala hushållsteknologier som vi ännu bara sett 
början på.

Spridningen av hushållsteknologi är i ett initialskede ojämn sett till olika befolk-
ningsgrupper (Rogers 1995). Detta gäller inte minst Internet som trots en förhål-
landevis hög penetration ändå når förvånansvärt få t.ex. pensionärer (tabell 1).

Skillnaden mellan unga och gamla fi nns genomgående för medieteknologi i hus-
hållen. Av elva nämnda teknologier ligger pensionärer lägst på tio. Men skillnaden 
är större för persondator och Internet än för t.ex. mobiltelefon. De nyaste teknolo-
gierna – DVD, mp3 och digital-TV – har mycket liten spridning bland pensionä-
rer i Västra Götaland. När det gäller mäns och kvinnors tillgång till medietekno-
logi i hushållen är skillnaderna mycket små. 
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Figur 1    Medieutrustning i hemmen, Göteborgsregionen, 1992-2001 (procent 
av befolkningen)
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Tabell 1   Medieinnehav i olika grupper i Västra Götaland, hösten 2001 (procent)

  Kön               Ålder            Social klass

 Alla Män Kv 15-29 30-49 50-64 65-85 Arb Ltj Htj Efö

TV-apparat 92 92 94 92 91 93 92 93 94 96 93
Text-TV 82 84 83 83 84 86 73 85 85 85 86
Digital-TV 13 15 11 15 14 15 6 13 12 14 22
Mobiltelefon 74 77 73 84 81 76 48 74 77 76 80

Video 80 82 80 88 87 83 53 83 84 86 83
DVD-spelare 15 19 12 26 19 10 2 12 17 19 20
CD-spelare 78 79 79 92 87 78 46 78 82 91 79
Bärbar MP3 4 4 4 8 4 3 1 3 4 4 5

Persondator 62 66 60 74 75 64 21 56 72 85 66
Internet 62 64 62 79 78 61 16 59 71 78 59
Bredband 12 14 10 20 13 9 4 11 12 18 8

Antal svar 3808 1736 1949 760 1320 1021 707 1514 891 490 322

Kommentar: Subjektiv klasstillhörighet avser svarspersonernas egna bedömning av sin socio-
ekonomiska status. Arb=arbetarfamilj, Ltj=lägre tjänstemannafamilj. Htj=högre tjänstemanna/aka-
demikerfamilj, Efö=egen företagarfamilj.
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Skillnader fi nns däremot mellan olika sociala gruppers medieinnehav. DVD- och 
CD-spelare är mer utbredda bland högre tjänstemän än i arbetarfamiljer. Samma 
mönster men i betydligt större utsträckning, fi nns för persondator och Internet. 
Mellan 50-60 procent av personer i arbetarfamilj har tillgång, medan andelen högre 
tjänstemän/akademiker med Internet i hemmet är runt 80 procent. Skillnaden 
mellan personer i olika social position kvarstår jämfört med för några år sedan, men 
oavsett social position har nu i stort sett varje persondatorinnehavare Internet. 

Internet – användning och funktioner

Hittills har det handlat om tillgången till medieteknologi i hushållen. Fortsättnings-
vis ska det handla om Internet, om användningen av nätet och på vilka sätt det 
används. Det är då viktigt att komma ihåg att både tillgång och användning före-
kommer på andra platser än i hemmet, t.ex. skolor, arbetsplatser och bibliotek 
(Bergström 2002). År 2001 uppgav sig 53 procent av invånarna i Västra Götaland 
vara regelbundna internetanvändare – dvs. använda Internet minst någon gång i 
veck an. I tabell 2 framgår att Västsvenskarna i genomsnitt använder Internet på 
närmare 2 platser. De fl esta befolkningsgrupper ligger runt genomsnittet på 1,85 
platser. De yngsta och högre tjänstemän utmärker sig dock genom att använda 
Internet på mer än två platser, pensionärer genom att använda på dryga en plats. 
Resultaten är föga förvånande eftersom de äldsta som regel inte går till skola eller 
arbete och därmed inte har den tillgången.

Tabell 2   Internetanvändning på olika platser, Västra Götaland, hösten 2001 
(procent av dem som använder Internet varje vecka)

  Kön               Ålder            Social klass

 Alla Män Kv 15-29 30-49 50-64 65-85 Arb Ltj Htj Efö

I hemmet 86 88 85 85 87 86 92 86 84 92 87
På skola/arbete 76 75 78 84 79 72 17 69 82 85 70
På annan plats 23 24 22 45 16 10 4 21 22 25 21
           
Antal platser 1,85 1,87 1,85 2,14 1,82 1,68 1,13 1,76 1,88 2,02 1,78

Antal svar 2005 1038 931 588 856 473 88 660 583 387 161

Kommentar: Subjektiv klasstillhörighet avser svarspersonernas egna bedömning av sin socio-
ekonomiska status. Arb=arbetarfamilj, Ltj=lägre tjänstemannafamilj. Htj=högre tjänstemanna/aka-
demikerfamilj, Efö=egen företagarfamilj.

Tittar man vidare i tabell 2 ser man att användningen i hemmen är spridd till 86 
procent av dem som använder nätet varje vecka. Runt tre fjärdedelar använder 
Internet på skolor och arbetsplatser och ca en fjärdedel på annan plats. Jämfört med 
1999 har det skett en liten ökning av användningen i både hemmet, på skola/
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arbetsplats samt på andra platser, men situationen de senaste åren har i stort sett 
varit densamma som 2001 års resultat visar. Här fi nns i princip inga skillnader mel-
lan mäns och kvinnors användningsplatser. Däremot är skillnaderna naturligt nog 
större mellan yngre och äldre. Användningen i hemmet är mest utbredd bland 
pensionärer som däremot har avsevärt lägre andel användare på skolor och arbets-
platser, eftersom de som sagt inte befi nner sig i dessa miljöer.

När det gäller hemanvändningen är den i stort sett lika utbredd bland internet-
användande arbetare och tjänstemän. Däremot är användningen på skolor och 
arbetsplatser mer utbredd bland tjänstemän än bland arbetare – ett faktum som 
bland annat torde hänga samman med arbetsplatsens och arbetsuppgifternas art 
och de möjligheter dessa ger för internetanvändningen.

Figur 2    Syften med den privata internetanvändningen bland dem som 
använder Internet minst någon gång varje vecka, Västra Götaland, 
hösten 2001 (procent)

Antal svar=2005

När vi nu vet vilka som använder Internet och var användningen sker förskjuts 
fokus mot vad man använder Internet till. Figur 2 visar att allmän informations-
sökning och e-post är de mest utbredda användningsområdena bland internetan-
vändare i Västra Götaland. Dessa två syften har ökat de senaste åren (jfr Bergström 
och Weibull 1999). Runt hälften av användarna söker nyheter på nätet – ett områ-
de som ökat något över tid. Ungefär  lika många gör bankärenden online – ett 
användningsområde som blivit allt mer populärt de senaste åren (Bergström 2002). 
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Knappt hälften av internetanvändarna har nätet till nöjen och den andelen är förhål-
landevis konstant trots ökande användarandel, förfi nad teknik och förändrat utbud. 
Inköp och beställningar är inte någon stor nisch på Internet, åtminstone inte sett till 
andelen användare, men ändå ett användningsområde som ökar sakta bland inter-
netanvändare i Västra Götaland (jfr Bergström och Weibull 1999; Bergström 2002). 

Inriktningen i internetanvändningen skiljer sig något åt i olika befolkningsgrup-
per. Informationssökning är det vanligaste användningsområdet bland samtliga 
användare och e-post är också ett vanligt användningsområden i de olika användar-
grupperna (tabell 3). För dessa två användningsområden fi nns inga stora skillnader 
mellan ung och gammal eller mellan arbetare och tjänsteman. Även nyhetsanvänd-
ning är förhållandevis jämnt spridd i olika grupper av internetanvändare.

Tabell 3   Syften med den privata Internetanvändningen bland dem som 
använder Internet varje vecka i olika grupper, Västra Götaland hösten 
2001 (procent)

  Kön  Ålder               Social klass

Syfte Alla Män Kv 15-29 30-49 50-64 65-85 Arb Ltj Htj Efö

Information:
Info.sökning 88 88 90 86 91 87 81 87 87 92 86
Nyhetsinhämtning 52 56 48 56 52 49 48 53 51 58 45

Nöjesanvändning:
Förströelse, spel 48 50 48 70 46 31 35 63 44 36 38
Hämta musik 22 27 17 43 18 9 0 31 15 17 19

Kommunikation:
E-postanvändning 81 80 83 86 81 74 84 80 79 88 80
Diskussion/chat 11 12 11 24 8 3 1 17 8 10 6

Service:
Beställa varor/ tjänster 30 32 28 34 34 21 14 32 27 30 32
Bankärenden 52 55 50 40 60 54 51 44 56 61 60

Datorteknisk anv./
göra hemsidor 11 16 6 15 10 7 7 12 10 11 9

Annat 4 4 4 6 3 3 3 4 3 4 4

Antal svar 2005 1038 931 588 856 473 88 660 583 387 161

Kommentar: Subjektiv klasstillhörighet avser svarspersonernas egna bedömning av sin socio-
ekonomiska status. Arb=arbetarfamilj, Ltj=lägre tjänstemannafamilj. Htj=högre tjänstemanna/aka-
demikerfamilj, Efö=egen företagarfamilj.

Förströelse på nätet är mest utbrett bland de yngsta användarna, detsamma gäller 
användning av musik. Även beställningar tycks passa de yngre och också medelålders 
bäst. Däremot ökar utnyttjandet av internetbank med åldern och är betydligt mer 
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utbrett bland internetanvändare över 30 år än bland dem under – något som san-
nolikt speglar arbets- och familjesituation. 

En jämförelse mellan sociala klassers syften med internetanvändningen visar att 
nöjesanvändning av olika slag är mer utbredd bland arbetarfamiljer än bland tjäns-
temän. Tjänstemännen är mer benägna att göra bankärenden medan det inte är 
några stora sociala skillnader för inköp och beställningar.

Det tycks som om användningen smalnar allt eftersom användare tillkommer, 
tekniken blir mer raffi nerad och utbudet ökar. De funktioner som Internet är 
oslagbara på – stora databaser för olika typer av informationssökning och snabb 
kommunikation via e-post – är också de breda användningsområden som internet-
användarna uppskattar och använder mest. Om man betraktar internetanvänd-
ningen som en trappa tycks informationssökning och e-postanvändning utgöra 
basen, medan andra funktioner på nätet utgör någon slags tillägg i olika trappsteg. 
Nyheter fi nns i dagsläget inte med i basen.

Besök på nyhetssajter

Väst-SOM-undersökningen gör det möjligt att analysera besöken på några en-
skilda webbplatser. Det handlar om nyhetsplatser på webben samt ett par offent-
liga webbplatser. I tabell 4 visas regelbundna besök (minst någon gång varje vecka) 
på några olika nyhetssajter bland dem som använder Internet varje vecka. Störst 
bland de enskilda nyhetssajterna är år 2001 liksom andra år Aftonbladet. Nästan två 
femtedelar av nätanvändarna är regelbundna Aftonbladetbesökare. Regionala Göte-
borgs-Posten, Sveriges Television och TV4 har vardera drygt 10 procent av internet-
användarna som publik. 

När det gäller publiksammansättning har Aftonbladet en större andel män än 
kvinnor samt störst besökarskara bland 15-29-åringarna. Aftonbladets webbplats 
besöks också i högre grad av arbetare än av högre tjänstemän. Göteborgs-Posten har 
ganska jämn spridning när det gäller kön och ålder samt en större andel besökare 
bland högre tjänstemän än bland arbetare. Detta är delvis morgon- och kvällstid-
ningsmönster som vi känner igen från läsningen av papperstidning (Eriksson 
2002).

De som besöker olika nyhetssajter på webben är i hög grad också trogna konsu-
menter av respektive kanals traditionella nyhetspublicering på papper eller i TV. 
Majoriteten av besökarna på gp.se läser också Göteborgs-Posten och nästan alla som 
söker nyheter på TV4.se tittar på Nyheterna på TV4. Det fi nns ett ganska stort mått 
av kanaltrogenhet bland internetanvändarna – ett resultat som visar på bland annat 
vanans betydelse i medieanvändningen.

TV-kanalernas nyhetspublik på webben skiljer sig lite åt när man jämför SVT 
och TV4. För SVTs del är publiken förhållandevis jämnt sammansatt av unga och 
gamla, män och kvinnor, arbetare och tjänstemän. TV4 har däremot en större andel 
unga och en större andel arbetare i sin webbpublik. Till viss del liknar de mönster 
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som framkommer bland internetanvändare i Västra Götaland de publikmönster 
som fi nns för respektive kanals TV-publik (Nordström 2001).

Tabell 4   Besök minst en gång i veckan på ett antal nyhetsplatser på webben i 
olika grupper, Västra Götaland, hösten 2001 (procent av dem som 
använder Internet varje vecka)

  Kön  Ålder               Social klass

Webbplats Alla Män Kv 15-29 30-49 50-64 65-85 Arb Ltj Htj Efö

Göteborgs-Posten 12 14 12 13 13 12 9 10 15 16 9
Lokal morgontidning 4 6 4 6 5 4 4 6 5 6 1
SVT 11 13 10 14 9 11 15 12 11 12 7
TV4 13 13 13 17 12 8 9 19 9 7 11
Andra Internetnyheter* 26 33 19 32 28 17 11 27 26 31 20
- varav Aftonbladet 18 21 14 24 19 10 3 21 19 15 9
           
Antal svar 2005 1038 931 588 856 473 88 660 583 387 161

          
* I 2001 års SOM-undersökning fanns inte Aftonbladet med som eget svarsalternativ utan har fått 
anges under Andra Internetnyheter, vilket är förklaringen till att andelen i den här kategorin är 
högre än den tidigare varit. De som i den öppna frågan om Andra Internetnyheter har skrivit Af-
tonbladet redovisas också separat i tabellen.

Kommentar: Subjektiv klasstillhörighet avser svarspersonernas egna bedömning av sin socio-
ekonomiska status. Arb=arbetarfamilj, Ltj=lägre tjänstemannafamilj. Htj=högre tjänstemanna/aka-
demikerfamilj, Efö=egen företagarfamilj.

Offentliga webbplatser i Västra Götaland

Svarspersonerna i 2001 års Väst-SOM har också fått ange om de har besökt sin 
kommuns eller regionens webbplats. Tabell 5 visar att nästan hälften av interentan-
vändarna – 43 procent – någon gång har besökt sin hemkommun på nätet. Jämfört 
med 1999 års mätning har det skett en ökning med 8 procentenheter från 35 pro-
cent (jfr Bergström 2000). Den största skillnaden mellan olika besökargrupper är 
av social karaktär, då besöken är betydligt vanligare bland lägre och högre tjänstemän 
än bland arbetare och egenföretagare. När det gäller kön och ålder fi nns inga stora 
skillnader.

Västra Götalandsregionens webbplats har en betydligt mindre, men ändå växan de 
publik. År 1999 var andelen internetanvändare som besökte regionens hemsida 8 
procent och två år senare var den 18 procent. De här ökningarna som ägt rum för 
besökare på offentliga webbplatser hänger med stor sannolikhet samman med ett 
ökat serviceutbud på aktuella webbplatser. När det gäller besök på kommunernas 
hemsidor ser dessa mycket olika ut i olika kommuner, mycket beroende på hemsi-
dornas utformning och innehåll (jfr Bergström och Weibull 1999).
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Tabell 5   Minst något besök på några offentliga webbplatser i olika 
befolkningsgrupper, Västra Götaland, hösten 2001 (procent av 
dem som använder Internet varje vecka)

  Kön  Ålder               Social klass

Webbplats Alla Män Kv 15-29 30-49 50-64 65-85 Arb Ltj Htj Efö

Din kommun 43 41 46 36 48 43 43 38 49 47 36
Västra Götalands-
regionen 18 16 20 14 18 22 17 16 20 20 12
           
Antal svar 2005 1038 931 588 856 473 88 660 583 387 161

           
Kommentar: Subjektiv klasstillhörighet avser svarspersonernas egna bedömning av sin socio-
ekonomiska status. Arb=arbetarfamilj, Ltj=lägre tjänstemannafamilj. Htj=högre tjänstemanna/aka-
demikerfamilj, Efö=egen företagarfamilj.

Internet – en allt mer funktionsspecialiserad kanal

Den spräckta IT-bubblan tycks inte ha avskräckt från Internet. Väst-SOM-under-
sökningen visar att tillgång och användningsfrekvens har stabiliserats och att unge-
fär hälften av invånarna är regelbundna användare. Många använder nätet både 
hemma och på skolor och arbetsplatser. Har man väl blivit internetanvändare är 
skillnaderna mellan olika befolkningsgruppers inriktning i användningen förhål-
landevis små – betydligt mindre än skillnaderna i tillgång och mellan att använda 
överhuvudtaget och att inte använda nätet alls.

Ju fl er användare som tillkommit och ju mer utbudet har utvecklats, desto sma-
lare tycks användningen bli. Informationssökning, e-post och på senare år bank-
ärenden dominerar allt mer och vi ser en ökning i besöken på de offentliga webb-
platserna i regionen och i kommunerna. Detta är en naturlig utveckling eftersom 
Internet har sin stora styrka i framför allt information i stora mängder, kommuni-
kation samt vissa typer av tjänster.

Olika mediesajter har en relativt liten nyhetspublik och sammansättningen av 
denna liknar mycket respektive kanals publik i traditionella publikationsformer. 
Offentliga webbplatser har en mindre publik, men den är sakta ökan de. Kanske en 
följd av idoga försök att få ut oss på webben istället för att vi t.ex. ska ringa och 
fråga eller beställa.

Med tanke på att det har hänt en hel del kring Internet de senaste åren – före-
tagsmässigt, utbudsmässigt och marknadsföringsmässigt – har det hänt förvånans-
värt lite publikmässigt, både i Västra Götaland och i Sverige som helhet. De stora 
generella mönster som den här undersökningen kan visa på tyder på att Internet 
tagit en plats – en liten plats – i den del västsvenskars vardag men att informations- 
och kommunikationsteknologin inte rört om så mycket i våra vardagsliv. Däremot 
kan man skönja en allt mer funktionsspecialiserad användning av nätet där informa-
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tion i olika skepnader och e-post tycks utgöra någon slags bas som alla står på. 
Användningen därutöver kan liknas vid trappor eller avsatser där man väljer olika 
steg beroende på bland annat demografi ska bakgrundsfaktorer som kön, ålder och 
social klasstillhörighet. 

Noter

1    Uppspelningsapparat i vilken man kan lyssna på ljudfi ler i fi lformatet mp3. 
Fungerar användningsmässigt som en freestyle.
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WWW.[KOMMUN].SE

JONAS PERSSON

’Allting går mycket snabbare nu för tiden’. Ja, somliga hävdar det. Jag är abso-
 lut inte övertygad. Mycket gick säkert snabbare förr. Det fi nns dock sådant 

som går snabbare nu än förut. När jag på senvåren 1999 besökte Ale kommuns 
webbplats för att ta reda på mandatfördelningen i Ale kommuns fullmäktigeför-
samling fanns där endast upp gifter om valresultatet från valet 1994. När jag nu, två 
veckor efter valet 2002, åter vänder till www.ale.se är webbplatsen uppdaterat med 
resultatet från årets val! Somligt går snabbare nu för tiden.

Förändringshastighet är också ämnet som inleder en aktuell bok om IT och de-
mokrati (Nord 2002). Författaren konstaterar redan i förordet att en bok om IT 
och demokrati till dels är förlegad redan när den trycks. Det är då främst teknikut-
vecklingen som åsyftas – en utveckling som visserligen går snabbt, men som inte 
på något vis ger oss anledning avstå från att diskutera teknikens roll i demokratin. 
Nord menar att de centrala frågorna i den diskussionen rör vilken sorts demokrati 
tekniken ska fungera i, vilka som har tillgång till och nyttjar tekniken samt hur 
tekniken fungerar i den politiska kommunikationen och vid sidan av andra mass-
media. På de följande sidorna kommer jag att analysera nyttjandet av Internet ur 
ett snävt demokratiperspektiv – besök på de kommunala webbplatserna.

Alla kommuner i Sverige har en offi ciell webbplats. Det framgår av en annan 
aktuell rapport (SKTF 2002). SKTF har undersökt alla och rankat dem efter hur 
’e-demokratiska’ de är. Med ’e-demokratisk kommun’ avses en kommun som er-
bjuder invånarna möjligheter till infl ytande och delaktighet i kommunpolitiken via 
Internet. På 26 punkter har man bedömt Sveriges kommuner och samtliga stads-
delar i Göteborg och Stockholm.1 

Undersökningen har gjorts med utgångspunkten dels att den kommunala verk-
samheten mår bättre av att fl er kommuninvånare engagerar sig i och utövar infl y-
tande över verksamheten, dels att Internet erbjuder en viktig möjlighet för med-
borgarna att vara del aktiga och utöva infl ytande.

Jag håller gärna med om att en kommun som eftersträvar ’ett brett deltagande 
bör öppna många kanaler, tider och platser för deltag ande och dialog’ (jfr SKTF 
2002:16). Detta är också ett ställnings tagande som är väl grundat i delar av den 
demokrati teoretiska littera turen (till exempel Pateman 1970). Men när författarna 
hävdar att rapporten till och med ger ’en viss indikation på demo kratins hälso tillstånd 
i kom mun erna’ går de för långt. I rapporten redovisas ingenting som stödjer en 
sådan slutsats. Tyvärr. Förmod ligen skulle många lokaldemokratiforskare vara intres-
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serade av en mätmetod som endast tarvade ett 26 minuters virtuellt besök för en 
tillförlitlig skattning av demokratins tillstånd.

Av SOM-institutets västsvenska under sökningar åren 1998 till 2001 kan vi se att 
korrelationen mellan invånarnas bedömning av demokratin i hemkommunen och 
SKTF:s bedömning av e-demokratin är mycket låg. Det fi nns inte heller något 
samband på individnivå mellan att ha besökt sin hem kommuns webbplats och 
SKTF:s bedömning av den. Om e-demokratirankingen är rimlig är det alltså inte 
goda förut sättningar för politiskt deltagande på webben som lockar besökarna till 
kommunernas webbplatser. 

Kommunernas webbplatser är inte bara mötesplatser för dialog och demokratiskt 
deltagande. De ger kommuninvånarna informa tion om verksamheten och vart de 
kan vända sig för att få hjälp eller svar på frågor – information som har ett stort 
värde ur demokratisynpunkt. Kanske är det detta som lockar invånarna till be-
sök?

I SOM-institutets undersökningar ställs inga frågor om varför man besöker sin 
kommuns webbplats. För att komma närmare en för klaring ska jag därför under-
söka vem som besöker webb platserna och sedan ställa det mot resultaten från en 
undersökning av Västra Götalandsregionens webbplats.

Vem besöker www.[kommun].se?

Internetpenetrationen har ökat stadigt i Västsverige sedan 1998. Från 50 till 70 
procent mellan 1998 och 2001 är inte riktigt i nivå med de mer entusiastiska prog-
noserna från 1990-talet, men är ändå en mycket tydlig uppgång. Ser vi till de mer 
frekventa Internet använ darna är den relativa ökningen klart starkare – från var 
tredje (1998) till drygt varannan (2001) i Västsverige använder Internet minst en 
gång i veckan.2

Det är lätt att få intrycket av att andelen frekvent Internet använ dan de västsvenskar 
som besökt sina kommuners webbplatser inte har ökat från 1998 till 2001 (se fi gur 
1). Nivån är ungefär den samma 2001 som den var 1998 och under mellanåren till 
och med lägre. Det är dock rimligt att anta att den höga besöksfrekvensen 1998 
beror på att det då var valår. Utvecklingen under perioden 1999 till 2001 visar i så 
fall den långsiktiga trenden. 

Naturligtvis fi nns det stora skillnader mellan olika kommuner när det gäller in-
vånarnas besök på kommunens webbplats. I Västra Götaland är sambandet på 
kommunnivå mellan Internet använ d ning och besök på kommunens webbplats 
mycket svagt.3 Tidigare analyser visar också att skillnaderna i besök på den kom-
munala webbplatsen mellan olika kommuner främst förklaras av webb platserna i 
sig – deras innehåll och utformning – snarare än skillnader i Internetpenetration 
eller dylikt (Nilsson och Persson 1999, Bergström 2000). 
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Figur 1    Besök på den egna kommunens samt Västra Götalands regionens 
webbplats bland Internetanvändare i allmänhet samt Internet -
användande kommun- respektive landstingsanställda (procent)
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Västra Götalandsregionens webbplats hade redan 1998 en liten skara besökare. Sex 
procent av Internetanvändarna i Västsverige hade hösten 1998 besökt www.vgregion.se. 
Det är inte illa med tanke på att regionen egentligen inte startade sitt arbete förrän 
den första januari 1999. När regionen varit verksam i knappt ett år hade an delen 
besökare ökat något, för att ytterligare ett år senare ha för dubblats. År 2001 hade 
nästan var femte Internetanvändare i Väst sverige besökt regionens webbplats. 

Hos den Internetanvändande allmänheten är fortfarande besök på kommunens 
webbplats långt mer vanligen förekommande än besök på regionens webbplats. Ser 
vi till kommun- och landstingsanställda blir utvecklingen dock en annan. För fyra 
år sedan hade knappt sex av tio kommunanställda besökt sin hemkommuns webb-
plats och var tredje landstingsanställd besökt regionen på nätet (fi gur 1 och tabell 
1). År 2001 hade den skillnaden krympt kraftigt – från 25 till 9 procent enheter. 
Kommunernas webbplatser besöks av de kommun anställ da i samma ut sträckning 
som 1998, men andelen landstingsanställ da som besö ker regionens webbplats har 
nu gått upp till (och nästan med) 50 pro cent.4 
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Tabell 1   Andel Internetanvändare som besökt hemkommunens respektive 
regionens webbplats åren 1998 till 2001 (procent)

Hemkommunens webbplats 1998 1999 2000 2001

Kön    
Man 38 37 37 42
Kvinna 41 35 36 46

Ålder    
15-29 36 34 27 37
30-49 38 36 41 49
50-64 50 39 42 42
65-80 36 16 53 44

Social klass    
Arbetare 44 36 36 39
Lägre tjänstemän 43 36 40 49
Högre tjänstemän 32 39 38 48
Egna företagare 36 25 29 36

Anställningssektor    
Statlig 41 38 40 41
Kommunal 58 48 49 59
Landstingskommunal 38 41 42 53
Privat 36 30 34 41

Totalt per år 40 36 37 43

Totalt använder Internet minst 1 g/vecka (ovägt antal) 1 100 1 553 1 665 1 915

Västra Götalandsregionens webbplats 1998 1999 2000 2001

Kön    
Man 5 8 14 16
Kvinna 8 9 16 20

Ålder    
15-29 4 5 11 14
30-49 5 9 15 18
50-64 12 13 19 23
65-80 5 3 24 19

Social klass    
Arbetare 5 4 15 16
Lägre tjänstemän 7 10 17 20
Högre tjänstemän 10 12 17 21
Egna företagare 2 4 8 13

Anställningssektor    
Statlig 9 11 20 19
Kommunal 7 9 16 22
Landstingskommunal 33 41 46 50
Privat 4 6 12 15

Totalt per år 6 8 15 18

Totalt använder Internet minst 1 g/vecka (ovägt antal) 1 100 1 553 1 665 1 915

Kommentar: Procentbasen utgörs av de som använder Internet minst en gång i veckan.
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Att anställningssektor har betydelse för om man besökt regionens eller hemkom-
munens webbplats kan vara ett tecken på att ’närhet’ eller att webbplatsen i fråga 
’angår en’ är av betydelse. Det vill säga att webbplatsen behandlar sådant man är 
bekant med, berörs eller är beroende av eller på något annat sätt känner närhet till. 
Om det är så borde även andra former av närhet till kommun och region än anställ-
ning spela roll för besök på dessa webbplatser. Det kan till exempel handla om att 
vara brukare av service, att vara nöjd eller missnöjd med vad kommunen gör eller 
hur den gör det, föreningsaktivitet eller ett politiskt intresse.

Av tabell 2 kan vi se att besök på kommunens webbplats är starkast kopplat till 
intresse för politiska frågor i kommunen, förenings aktivitet, att man är nöjd med 
hur kommunstyrelsen löser sin upp gift samt anställning i den kommunala sektorn. 
Besök är dock mycket svagt kopplat till närhet till service och bedömning av de-
mokratins sätt att fungera.

Tabell 2   Samband mellan besök samt besöksfrekvens på kommunens 
webbplats 2000 till 2001 och faktorer kopplade till närhet till 
kommunen (Pearsons r)

 Frekventa Internet- Besökt kommunens
 användare  webbplats

 Besökt kommunens  Besöksfrekvens
 webbplats?  kommunens webbplats

Besökt kommunens webbplats? 1,000 

Besöksfrekvens kommunens 
 webbplats 0,538 ** 1,000

Intresse för politik i kommunen 0,191 ** 0,050 *

Föreningsaktivitet 0,144 ** 0,056 *

Nöjd med hur kommunstyrelsen
 sköter sin uppgift 0,133 ** 0,057 *

Kommunanställd 0,133 ** 0,223 **

Intresse för politik i allmänhet 0,110 ** 0,013

Närhet till kommunal grundskola 0,066 ** -0,004

Nöjd med demokratin i kommunen 0,042 * -0,003

Landstingsanställd 0,039 * -0,012

Närhet till kommunal barnomsorg 0,028  0,006

Kommentar: Med fi ltret ’använder Internet minst en gång i veckan’ är den ovägda basen 3 580. 
Med fi ltret ’besökt kommunens webbplats’ är den ovägda basen 1 707. Föreningsaktivitet i tabellen 
ovan är ett additativt index som visar antal föreningar respektive intervjuperson är aktiv i.
* Korrelationen är signifi kant på 95 procents nivå. 
** Korrelationen är signifi kant på 99 procents nivå. 
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Bland de som besökt sin kommunala webbplats är besöksfrekven sen starkast kor-
relerat med om man är kommunalt anställd eller inte. Övriga faktorer är av klart 
mindre betydelse.

Tabell 3   Samband mellan besök samt besöksfrekvens på regionens 
webbplats 2000 till 2001 och faktorer kopplade till närhet till regionen 
(Pearsons r)

 Frekventa Internet- Besökt regionens
 användare  webbplats

 Besökt regionens  Besöksfrekvens
 webbplats? regionens webbplats

Besökt regionens webbplats? 1,000

Besöksfrekvens regionens webbplats 0,601 ** 1,000

Landstingsanställd 0,196 ** 0,283 **

Intresse för politik i regionen 0,195 ** 0,128 **

Föreningsaktivitet 0,110 ** 0,068

Intresse för politik i allmänhet 0,075 ** 0,063

Nöjd med hur regionstyrelsen 
 sköter sin uppgift 0,072 ** 0,075 *

Kommunanställd 0,034 * 0,015

Närhet till vårdcentral 0,028  0,015

Närhet till sjukhusvård 0,028  -0,044

Nöjd med demokratin i regionen -0,003  0,012

Kommentar: Med fi ltret ’använder Internet minst en gång i veckan’ är den ovägda basen 3 580. 
Med fi ltret ’besökt regionens webbplats’ är den ovägda basen 724. Föreningsaktivitet i tabellen 
ovan är ett additativt index som visar antal föreningar respektive intervjuperson är aktiv i.
* Korrelationen är signifi kant på 95 procents nivå. 
** Korrelationen är signifi kant på 99 procents nivå.  

För regionens webbplats ser vi ungefär samma mönster som för kommunernas 
webbplatser (tabell 3). Det är främst anställning, intresse för politik i regionen och 
föreningsaktivitet som är kopplat till besök på www.vgregion.se. Närhet till servicen 
(i vart fall de delar av regionens service som är starkast förknippad med regionen) 
saknar betydelse, liksom om man är nöjd med demokratin i regionen eller inte.

Besöksfrekvensen bland de som besökt regionens webbplats är (liksom för kom-
munernas webbplatser) starkast korrelerat med anställning. Intresse för politik i 
regionen har också viss betydelse för besöksfrekvensen.

Under våren 2002 genomförde Västra Götalandsregionen en undersökning av 
besökarna på sin webbplats (Västra Götalandsregionen 2002). Syftet med under-
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sökningen var att ta fram ett underlag till utveckling av webbplatsen. Undersök-
ningen gav bland annat information om vem som besöker Västra Götalandsregio-
nens webb plats, varför de besöker den och vad de anser om webb platsen. Undersök-
ning en bestod huvudsakligen av personliga inter vjuer och gruppdiskus sioner, men 
även av en webbenkät riktad till besök are på regionens webbplats (rekryterade via 
pop-up vid besöket). Några av huvudresul ta ten från den undersökningen är:

�   Anledningen till den låga besöksfrekvensen, bland allmänheten, är att känne-
domen om vad regionen är, vad regionen gör, att regionen har en webbplats 
samt vilken information som fi nns på webbplatsen är låg.

�   Över hälften av besök arna besökte regionens webbplats för att söka information 
för sitt arbete – endast en tredjedel av besökarna sökte information för privat 
bruk.

�   Invånarna besöker regionens webbplats vid speciella tillfällen, det vill säga när 
det uppstår ett behov av information om verksamheten. 

�   Bland regionens egna anställda var den vanligaste anledningen till besök att ta 
del av nyheter från regionen. 

�   Det är främst de som är anställda av regionen som sökte information om poli-
tiska beslut.

Den bild av regionwebbplatsbesökarna som här framträder stämmer mycket väl 
med data från SOM-institutets under sökningar som presenterats ovan. Det gäller 
såväl besökare på regionens som på hemkommunens webbplats. 

Tanken om den breda närhetens betydelse för besök får alltså inget stöd. Det är 
snarare så att de grupper som även i andra samman hang visat större intresse än 
andra av att vara aktiva eller påverka den lokala demo kratin i högre utsträckning 
besöker de kommunala webb plats erna (jämför Persson 1997 och 1999). För frek-
venta besökare spelar anställningens starkare anknytning till kommunen respektive 
regionen större roll. 

*

Sammantaget kan vi alltså se att de kommunala webbplatserna inte stimulerar 
medborgarna till demokratiskt deltagande. Det fi nns inte några tecken på att den 
’nya’ kanalen för deltagande och dialog har lockat fl er eller andra invånare till po-
litiskt deltagande. Någon breddning av deltagandet har därmed inte skett. Det är 
främst de som redan är aktiva, de som redan har en etablerad kontakt med kom-
munen eller som även i andra sammanhang visar upp demokratisk resurs styrka som 
besöker kommunernas eller regionens webb platser. Dessutom är det så att huvud-
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delen av besöken görs för att man söker information i sitt arbete – inte för privata 
syften. Eller, uttryckt i termer av funktionella medborgar roller:5 lejonparten av 
besöken görs inte av väljare, skattebetalare eller brukare, utan av medborgare i 
egenskap av anställda. Dock inte nödvändigtvis som anställda i den offentliga sek-
torn.

Detta innebär dock inte att kommunala webbplatser är ointressanta ur ett demo-
kratiperspektiv. Resultaten ovan visar endast på att ”IT demokratiskt sett snarare 
[är] snävt fördjupande än allmänt mobiliserande” (Nord 2002:160). Därmed kom-
mer vi tillbaka till diskussionen om vilken sorts demokrati tekniken ska fungera i.

Noter

1   SKTFs undersökning omfattar bedömning alla webbplatser utifrån 26 kriterier. 
Dels sådant som handlar om insyn och information (14 kriterier), dels aktivt 
deltagande (12 kriterier). Man har tillämpat vad man kallar en 1-minutsregel 
vid bedömning av varje enskilt kriterium på respektive webbplats. Den regeln 
innebär att man ägnat maximalt en minut på webbplatsen för att bedöma om 
webbplatsen uppfyller kriteriet eller inte (ja/nej, fi nns/fi nns inte eller dylikt). 
Alla kriterier tillmäts samma vikt i den totalbedömning SKTF gör av respektive 
kommuns webbplats. Det innebär att man anser det vara lika viktigt för e-de-
mokratin i kommunen att det på kommunens webbplats går att fi nna till exem-
pel: besöksadress, postadress och telefonnummer till kommunen, en länk till 
regeringens webbplats, beskrivning av hur kommunens beslutsprocesser ser ut, 
diarium on-line, ett diskussionsforum samt netikettregler (etikettsregler på nätet) 
för eventuellt diskussionsforum. De förklaringar, som presenteras i rapporten, 
till varför man avstått från att vikta kriterierna är: ”att det är omöjligt att moti-
vera en sådan viktning. Med denna metod som valts blir undersökningen tydligare 
och subjektiviteten mindre. Kontakter har också tagits med forskare som arbetar med 
liknande frågeställningar”. Det är uppenbart att vissa av kriterierna (till exempel 
kommunens telefon nummer, beskrivning av beslutsprocesser samt diarium on-
line) ökar besökarnas förutsätt ningar till politiskt deltagande via Internet i 
mycket högre grad än andra kriterier gör (som till exempel förekomst av neti-
kettregler). Att viktning är svårt att göra och lätt att kritisera är en mycket dålig 
ursäkt till att avstå från att väga. 

2   Det datamaterial som används i det här kapitlet utgörs av de västsvenska SOM-
undersökningarna under perioden 1998 till 2001. Sedan 1998 har undersök-
ning en förändrats på fl era sätt. Principerna för urvalsdragningen har förändrats, 
liksom målgruppen. För att underlätta analyser av små målgrupper har jag ar-
betat med en datafi l som innehåller data för alla de fyra åren. I den datafi len har 
följ ande förändringar gjorts. A) Alla respondenter över 80 år har uteslutits. 
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B) Alla respon denter i Kungsbacka har uteslutits. C) Data för de fyra åren har 
sedan vägts, med hänsyn till skillnaderna i urvalsdragningen mellan åren, så att 
varje år väger lika mycket. 

     Eftersom ungefär 80 procent av de som besökt sin hemkommuns webbplats 
använder Internet minst någon gång i veckan använder jag den användnings-
frekvensen som bas för Internetanvändare.

3   Pearsons r = -0,059. Pearsons r är ett sambandsmått för variabler på intervalls-
kalenivå som visar sambandets styrka och riktning. Måttet kan anta värden 
mellan 1 och -1. Ett Pearsons r på närmare 1 betyder att det fi nns ett mycket 
starkt positivt samband mellan variablerna. Om Pearsons r närmar sig –1 är 
sambandet starkt negativt. Värden närmare noll indikerar att sambandet är svagt 
eller att det saknas samband mellan variablerna. 

     Internetanvändning = använt Internet de senaste 12 månaderna. Beräkningen 
bygger på data från Väst-SOM 2000 och 2001 och basen ’använt Internet se-
naste 12 månaderna.

4   Det fi nns fl era problem med analys av besök på kommunens och regionens 
webbplatser efter vilken sektor individerna är anställd inom. Ett av dem är att 
en del av de kommunanställda inte är anställda av sin hemkommun. Närheten 
till grannkommunen, som de har genom sin anställning, avspeglas därmed inte 
nödvändigtvis i besök på hemkommunens webbplats. När det gäller regionen 
som arbetsgivare är detta troligtvis en faktor som nästintill saknar betydelse. 
Däremot kan det säkert vara så att man som anställd av regionen inte ser sig som 
’landstingsanställd’. 

5   För en diskussion om funktionella medborgarroller se till exempel Nilsson 
(1999).
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UTVECKLINGSPOLITIKENS FLERNIVÅPROBLEM

JON PIERRE

Utvecklingspolitik kan defi nieras som de program och strategier politiska aktö-
rer formulerar och implementerar för att stimulera tillväxt och ekonomisk 

utveckling. I detta kapitel undersöks hur olika aktörer inom Västra Götalandsre-
gionen uppfattar konsekvenserna av regionens utvecklingspolitik. Vi är framför allt 
intresserade av hur aktörer på olika nivåer i det institutionella systemet bedömer 
den regionala utvecklingspolitikens positiva och negativa konsekvenser. Det som 
anglo-amerikanska forskare kallar ”multilevel governance” och som i den svenska 
debatten normalt kallas ”fl ernivådemokrati” belyser från olika utgångspunkter de 
problem som manifesterar sig inom politikområden som kännetecknas av komplexa 
institutionella arrangemang som innefattar ett stort antal olika nivåer.

”Multilevel governance” har inneburit en påtaglig utmaning för politiska institu-
tioner. Från att tidigare ha förlitat sig på formella, politiska och/eller legala mandat 
ska dessa institutioner nu positionera sig i ett fl ernivåsystem, ofta utan tydliga ju-
risdiktioner, utan klara hierarkier och befälslinjer och med förhandling, inte styrning, 
som det huvudsakliga institutionella utbytet. En jämförelse mellan länsstyrelserna 
och Västra Götalandsregionen erbjuder en bra illustration av denna skillnad. Läns-
styreler, navet i den statliga regionala förvaltningen, har under århundraden bedri-
vit myndighetsutövning på regional nivå. Strategin har – med få undantag – inte 
byggt på samverkan, dialog och förhandling utan har utgått från det formella ad-
ministrativa mandat länsstyrelsen har. Detta har måhända lett till en något okänslig 
kontakt med olika samhällsgrupper och institutioner, men länsstyrelsen har upp-
rätthållit en påtaglig institutionell integritet. Försök till otillbörlig påverkan göre 
sig icke besvär.

Västra Götalandsregionen, å andra sidan, har från första stund stått inför fl era 
stora utmaningar. Man har varit tvungen att defi niera en relation till kommunerna 
som bygger på principen att Västra Götalandsregionen ska vara ”kommunernas 
region”. Man har, för det andra, satt igång arbetet med att implementera den re-
gionala utvecklingsstrategin, ett arbete som i hög grad förutsätter ett välvilligt till-
mötesgående från andra institutioner som statliga myndigheter. För det tredje har 
regionen tagit sig an samordningsansvaret för processen kring regionala och lokala 
tillväxtavtal; bara detta har varit ett mycket omfattande arbete. Regionen har på 
detta sätt tänjts såväl uppåt som nedåt. Och man ska hitta den känsliga balansen 
mellan att å ena sidan vara lyhörd och uppmärksam på önskemål från kommu-
nerna, näringslivet och medborgarna och å andra sidan ge riktning och ledning i 
det regionala utvecklingsarbetet.
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Västra Götalandsregionen är ett exempel på en institutionalisering, där fl ernivå-
styrning var en på förhand given utgångspunkt för hur arbetet skulle bedrivas. 
Demokratiseringen av utvecklingspolitiken är en betydelsefull komponent i region-
reformen. När utvecklingsfrågorna lyfts över från länsstyrelsen till ett demokratiskt 
och självstyrande organ, bör vi förvänta oss en skillnad i hur regionala aktörer för-
håller sig till högre och lägre institutioner. Vi saknar här ett ”före-mättillfälle”. I 
mitten av 1990-talet undersökte jag emellertid kommunernas kontaktmönster med 
två regionala aktörer, länsstyrelsernas regionala utvecklingsenheter och de regio-
nala utvecklingsfonderna (senare ALMI). Syftet med denna studie var inte att in-
hämta kommunernas syn på dessa två institutioner, utan främst att se hur täta 
kontakter man hade med dem och vad som var det huvudsakliga syftet med kon-
takterna (Pierre, 1995). Även om de frågor som användes i de enkätstudierna såle-
des inte möjliggör en tidsserieanalys, tecknar dessa data en bild av institutionella 
relationer inom den regionala utvecklingspolitiken före Västra Götalandsreformen. 
Jämförelsen är också intressant av det skälet att Västra Götalandsregionen har tagit 
över både uppgifter från länsstyrelsens regionalekonomiska enhet och från de re-
gionala utvecklingsfonderna.

Nätverksanalysen från början av 1990-talet visar att såväl länsstyrelsen som de 
regionala utvecklingsfonderna hade en relativt hög institutionell integritet; nätverks-
kontakterna skilde sig påtagligt mellan kommuner man bedömde som betydelse-
fulla och övriga kommuner. Innehållet i dessa kontakter skiljde sig också mellan 
prioriterade och oprioriterade kommuner. Framför allt länsstyrelsens regionaleko-
nomiska enheter uppvisade distinkta skillnader mellan olika kommuner. Den in-
stitutionella förmågan att kunna rikta stödåtgärder är viktig för institutionell 
framgång, men sådana riktade åtgärder innebär att vissa kommuner ibland får mer 
stöd än andra kommuner. En viktig fråga i den pågående institutionaliseringsproces-
sen blir, mot denna bakgrund, i vilken uttsräckning demokratiseringen av utveck-
lingspolitiken påverkar de regionala institutionernas förmåga att implementera 
program och beslut som direkt eller indirekt diskriminerar bland kommunerna. 

* * *

Västra Götalandsregionens karaktär av en fl ernivåstyrande organisation känneteck-
nas kanske tydligast inom utvecklingspolitiken. Regionens fi losofi  vad gäller insti-
tutionella relationer är att man ska vara en ”kommunernas region”. Med tydligt 
defi nierade arbetsuppgifter på olika nivåer hoppas man undvika att regionen klam-
par in på kommunernas domän inom näringslivsarbetet. Istället ser regionen som 
en central uppgift för sin verksamhet inom utvecklingspolitiken att påverka statliga 
politiska och administrativa beslut i en för regionen positiv riktning och att mobi-
lisera resurser från centralmaktens institutioner. Regionens resursmobiliserings-
strategi inkluderar också EU, inte minst dess strukturfonder.

Men utvecklingspolitiken illustrerar också en annan dimension av fl ernivåsystem. 
Flernivåorganisationer är mer känsliga för överspridning av bedömningar av insti-
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tutioner, jämfört med organisationer vars verksamhet i allt väsentligt är begränsad 
till endast en institutionell nivå. Flernivåorganisationer har ett kontextuellt defi nie-
rat förhållningssätt till viktiga aktörer i deras omgivning; så kallad ”multilevel go-
vernance” (se t ex Hooghe, 2000, Peters och Pierre, 2001, 2002) kännetecknas 
normalt inte bara av förhandlingsarrangemang mellan olika nivåer utan också av 
en governance-inspirerad politisk stil på de olika institutionella nivåerna. I en strikt 
legalistisk, weberiansk institutionell miljö är legitimitet resultatet av rättsäkerhet 
och proceduriell rättvisa. I en governancemiljö bedöms institutionerna istället uti-
från vad de gör och vad de kan leverera, eller vad som på svensk-engelska kallas 
performance-baserade bedömningar.

Med denna mjukare politiska stil följer att omvärldens bedömningar av institu-
tionens effektivitet och dess stöd bland medborgare och nyckelaktörer i dess omgiv-
ning – med andra ord, institutionens legitimitet – blir av central betydelse för in-
stitutionens handlingsförmåga. Nyckelaktörer inom det här politikområdet är inte 
bara (kanske inte ens huvudsakligen) politiska institutioner, utan privata företag. 
En förutsättning för att utvecklingspolitiken ska vara framgångsrik är att regionen 
uppfattas som en betydelsefull och legitim aktör bland viktiga aktörer i regionens 
omgivning, inte minst näringslivet. Omständigheter som ligger utanför utvecklings-
politikens ram kan därmed ”spilla över” och komplicera regionens agerande på 
utvecklingspolitikens område.

Hur ser dessa nyckelaktörer på Västra Götalandsregionens utvecklingspolitik? 
Tabell 1 redovisar företagares, förtroendevaldas och näringslivschefers bedöm-
ningar av den regionala utvecklingspolitiken.

Tabell 1  Bildandet av Västra Götalandsregionen och regionens ekonomiska 
utveckling. Företagare, näringslivschefer och förtroendevalda i 
regionen och kommunerna (balansmått och procent)

 Reformen stärker Delar av regionen
 regionen  missgynnas N

Företagare (2001) +11 36 +34 47 593/594

Näringslivschefer (2001) +23 15 +23 19 48/48

Förtroendevalda (2002) +24 11 +29 14 1688/1693

Kommentar: Den vänstra kolumen som redovisas för varje fråga är ett balansmått. Den högra 
kolumnen anger procentandelen svarande som inte angivit någon åsikt. De påståenden som de 
svarande ombads ta ställning till lyder: ”Bildandet av Västra Götalandsregionen stärker områdets 
ekonomiska utveckling” respektive ”Bildandet av Västra Götalandsregionen innebär att delar av 
regionen missgynnas”. Balansmåttet är beräknat som differensen mellan andelen svar som instäm-
mer i påståendet och andelen svar som inte instämmer. Data om förtroendevalda är hämtade från 
Bäck, 2002. Data om näringslivschefer och företagare är hämtade från projektet ”Kommunerna 
och regionerna”.
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De förtroendevalda i regionen och i de kommuner som ingår i regionen är den 
grupp vi undersökt som är mest positiv till utvecklingspolitiken. Betydande grupper 
menar emellertid att denna politik gynnar vissa delar av regionen mer än andra. 
Även de kommunala näringslivscheferna är påtaligt positiva. Företagarna i regionen 
är något mer avvaktande. De upplever faran för ökade inomregionala skillnader mer 
påtagligt än de förtroendevalda och näringslivscheferna.

Om dessa grupper kan betraktas som eliter i regionen, hur skiljer sig deras atti-
tyder till utvecklingspolitiken från medborgarnas? Medborgarna är överlag betydligt 
mer kritiska till utvecklingspolitiken, både vad avser dess effektivitet och dess för-
måga att stärka alla delar av det nya länet. Medborgardata uppvisar dessutom ett 
intressant mönster om medborgarnas syn på Västra Götalandsregionen, ett mönster 
som gärna låter sig tolkas i ett institutionaliseringsteoretiskt perspektiv.

Tabell 2   Bildandet av Västra Götalandsregionen och regionens ekonomiska 
utveckling. Medborgarattityder (balansmått och procent)

 Reformen stärker Delar av regionen
 regionen  missgynnas N

Medborgare 1998 +2 46 - - 1431

Medborgare 1999 +6 36 +29 39 3431/3430

Medborgare 2000 -12 42 +51 43 3300/3303

Medborgare 2001 -5 45 +26 48 3550/3544

Kommentar: Den vänstra kolumen som redovisas för varje fråga är ett balansmått. Den högra 
kolumnen anger procentandelen svarande som inte angivit någon åsikt. Data är hämtade från 
Johansson, 2002. De påståenden som de svarande ombads ta ställning till lyder: ”Bildandet av 
Västra Götalandsregionen stärker områdets ekonomiska utveckling” respektive ”Bildandet av 
Västra Götalandsregionen innebär att delar av regionen missgynnas”. Balansmåttet är beräknat 
som differensen mellan andelen svar som instämmer i påståendet och andelen svar som inte in-
stämmer. 

1999 års siffror, som mäter medborgarnas första intryck av regionen, är försiktigt 
positiva till regionens betydelse för den regionala tillväxten, samtidigt som många 
befarar att denna tillväxt kommer att vara ojämnt fördelad inom regionen. Ett år 
senare, år 2000, överväger tvivlarna på regionens förmåga. Samtidigt minskar an-
delen svarande som tror att reformen gynnar vissa delar av regionen mer än andra. 
Mönstret antyder alltså att medborgarna 2000 såg en koppling mellan ökad regio-
nal tillväxt och ökade skillnader inom regionen vad avser denna tillväxts lokalisering. 
Ett år senare, år 2001, överväger de som tvivlar på regionreformens betydelse för 
ekonomisk utveckling. Den första optimismen vad gäller regionens utvecklingspo-
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litiska kapacitet har således lagt sig något Samtidigt har medborgarna fått en mindre 
negativ bild av tillväxtens fördelning inom regionen.

Dessa förändringar i olika gruppers bedömningar av regionen återspeglar emel-
lertid inte några tydliga förändringar i regionens utvecklingspolitik. Regionens 
utvecklingsstrategi, RUSen, ligger fast, men ska utvärderas under 2003. De fl uk-
tuationer skett inom utvecklingspolitiken avser i första hand de institutionella 
förhållandena till staten och till kommunerna, och borde således inte påverka med-
borgarnas bedömningar av utvecklingspolitikens effekter. Förklaringen till dessa 
förändrade bedömningar är därför sannolikt ”överspillning”, dvs de refl ekterar 
medborgarnas bedömningar av Västra Götalandsregionen i stort och inte utveck-
lingspolitiken. Företagarnas och i ännu högre grad näringslivschefernas bedöm-
ningar är i dessa avseenden mer intressanta, eftersom de ger oss synen på regionens 
utvecklingspoliti från de aktörer som är kanske bäst skickade att bedöma politiken. 
Här väntar vi med spänning på det andra mättillfällets (år 2003) resultat.

* * *

Flernivåproblematiken, vare sig vi ser det som ”multilevel governance”-perspektiv 
eller som ett fl ernivådemokratiproblem, reser allvarliga frågor om politikens ursprung, 
transparens och förankring. I den västsvenska utvecklingspolitiken fi nns en myriad 
aktörer direkt eller indirekt involverade, från EU till Göteborgs stadsdelsnämnder. 
Västra Götalandsregionens regionala utvecklingsstrategi är i lika hög grad en stra-
tegi för att få dessa institutioner att gå i takt som en strategi för att identifi era och 
stimulera olika källor till ekonomisk tillväxt. Som data i detta kapitel visar, varierar 
stödet för regionens utvecklingspolitik påtagligt bland olika grupper av aktörer. 
Kommunernas näringslivschefer och förtroendevalda på olika nivåer i regionen 
ställer sig mest positiva till utvecklingspolitiken, medan medborgarna – framför allt 
på senare tid – ställer sig mer tvivlande till denna politik. I detta kapitel har vi inte 
undersökt hur stödet varierar bland olika delregioner inom Västra Götalandsregio-
nen, men som andra studier visar återfi nns stödet för utvecklingspolitiken framfört 
allt i Göteborg och dess närhet; i Skaraborg ställer man sig betydligt mer kritisk till 
utvecklingspolitiken och till regionen i sin helhet.

Flernivåproblematiken är också på fl era sätt en kunskapsproblematik. Det krävs 
betydande insikt i regionens strategi för tillväxt för att kunna göra en bedömning 
av dess positiva och negativa konsekvenser. Ju sämre placerad man är för att kunna 
göra sådana bedömningar, desto mer sannolikt blir det att attityderna återspeglar 
en mer övergripande åsikt om regionen. Risken för ”överspillning” ökar därmed; 
regionens utvecklingspolitik bedöms på samma sätt som regionen i stort. Data i 
detta kapitel visar att kunskapen, eller rättare sagt åsikterna, om utvecklingspolitiken 
är mycket ojämnt fördelad. Det är ingen överdrift att hävda att utvecklingspolitiken 
är något av ett elitprojekt i regionen; de mycket stora andelarna svarande som inte 
vill uppge en åsikt i de frågor vi här studerar är en stark antydan om att mycket 
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stora andelar medborgare och företagare i regionen antingen vet för litet om utveck-
lingspolitiken, eller anser sig kunna formulera en åsikt om denna politik. Här 
återstår mycket att göra för de politiker i regionen som arbetar med utvecklingspo-
litiken. Till detta kommer att utvecklingspolitiken inte är partiskiljande, i varje fall 
inte i den meningen att olika politiska grupperingar förordar olika mål och medel 
för denna politik och att väljarna fäster stort avseende vid dessa partiskillnader på 
valdagen. 

De höga andelarna ”ingen åsikt” är bekymmersamma också därför att fl ernivåde-
mokrati är ett styrsystem som på många sätt inbjuder till deltagande. Det gamla 
uttrycket att ”kunskap är makt” är en utmärkt beskrivning av fl ernivåstyrning. Ett 
potentiellt problem i ”multi-level governance” sägs ofta vara att den kontextuellt 
defi nierade beslutsprocessen leder till ojämlikheter mellan deltagarna beroende på 
engagemang och kunskap (Hooghe, 2001; Peters och Pierre, 2001). I detta per-
spektiv ter sig det relativt låga engagemanget i utvecklingspolitiken bekymmersamt. 
Vad gäller företagarna är det intressant att deras andel svarande som inte uppger 
någon åsikt är i princip lika hög som medborgarna. För de förtroendevalda och för 
kommunernas näringslivschefer är andelen svarande som inte uppger någon åsikt 
markant lägre än bland företagarna. Dessa grupper är väl insatta i utvecklingspoli-
tikens förutsättningar och mål, och anser sig tydligen kapabla att bedöma dess 
sannolika konsekvenser. Företagarna är i många avseenden en nyckelgrupp inom 
utvecklingspolitiken, men deras engagemang i – och, antar vi, kunskap om – ut-
vecklingspolitiken skiljer inte signifi kant från medborgarna i stort.

Slutdiskussion

Institutionaliseringen av Västra Götalandsregionen är en långsiktig process, och det 
är ännu alldeles för tidigt att bedöma hur framgångsrikt detta projekt kommer att 
bli. Inom utvecklingspolitiken har denna institutionalisering två komponenter; för 
det första tillskapandet av Västra Götalands län som en organisatorisk enhet, och 
för det andra överförandet av utvecklingsfrågorna från länsstyrelsen till regionpar-
lamentet och regionutvecklingsnämnden. Det nya, större länet är mycket mer he-
terogent i näringshänseende än de gamla länen, och denna heterogenitet har snabbt 
översatts i påtaglig kritik från fl era delregioner om att utvecklingspolitiken i hög 
grad tjänar Göteborgsregionens intressen.

Regionens problem inom utvecklingspolitiken är att både alltför stora och alltför 
små förhoppningar på vad regionreformen ska innebära kan skapa problem på 
längre sikt. Alltför stora förhoppningar kan leda till besvikelse och cynism, om 
utvecklingspolitiken inte förmår leva upp till dem; för låga förhoppningar leder till 
ointresse och oengagemang i utvecklingspolitiken. Båda scenarierna hotar institu-
tionaliseringsprojektets långsiktiga framgång.

Utvecklingspolitikens fl ernivåproblem handlar inte bara om en ökande mångfald 
nivåer inom politiken eller om de allt vanligare – och allt viktigare – förhandling-
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arna mellan dessa nivåer. Flernivåproblemen handlar också i hög grad om svårig-
heterna att vinna legitimitet för politik som har sitt ursprung i komplexa fl ernivå-
system. Västra Götalansregionens utvecklingspolitik är i mycket hög grad beroende 
av statens, kommunernas och EU:s agerande. Det är sannerligen inte lätt för regio-
nens medborgare att kunna avgöra, vilka av de många förändringar som känneteck-
nar det västsvenska näringslivets förändringar som är resultatet av regionens utveck-
lingspolitik.

Det fi nns alltså ett stort behov av att utvecklingspolitiken integreras tydligare i 
regionpolitiken. Om en av Västra Götalandsreformens stora förändringar är att 
utvecklingsfrågorna ska demokratiseras, så skulle det vara intressant att se hur 
detta skulle kunna te sig mer konkret. På kommunal nivå är frågor kring närings-
livsutveckling mycket sällan föremål för politisk debatt. Kan det bli annorlunda på 
regional nivå? Kan Västra Götalandsregionen debattera utvecklingspolitiken längs 
andra teman än i vilken utsträckning vissa delregioner gynnas mer än andra? Kan 
vi få en utvecklingspolitik i Västra Götalandsregionen?
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SPLITTRAD EUROPABILD

RUTGER LINDAHL

Globalisering är sedan några år tillbaka ett begrepp som ofta återkommer i sam-
hällsdebatten. Det används för att beskriva hur världens olika samhällssystem 

påverkas av förändringsprocesser som är gränsöverskridande. I många avseenden är 
det som ryms i begreppet globalisering inte något nytt. Ekonomiska, politiska, 
sociala och kulturella kontakter mellan såväl stater som enskilda människor har 
under århundraden lett till uppkomsten av både formella allianser och informella 
gränsöverskridande nätverk. Dessa är i sin tur svar på krav som uppkommit genom 
de ömsesidiga beroendeförhållanden som är en effekt av handel, investeringar, 
politiskt samarbete, kulturkontakter etc. När dessa sträcker sig över hela världen 
kan man tala om en globaliserad värld. Vad som beslutas i en del av världen kan få 
betydande konsekvenser för stater, företag och människor i en helt annan världsdel.1 
Medvetenhet om dessa förhållanden och hur man kan hantera dem blir av största 
betydelse både för beslutsfattare och för vanliga medborgare.

I tidigare redovisningar av resultat från VästSOM-undersökningar har visats att 
västsvenskarna i hög utsträckning är intresserade av internationella (globala) frågor 
och tycker att det är viktigt att engagera sig i dem. Under år 2001 kom många av 
dessa frågor att få extra stor uppmärksamhet i Västsverige. Det svenska ordföran-
deskapet i EU under våren 2001 och särskilt händelserna kring besöket av den 
amerikanske presidenten Bush och EU:s toppmöte i Göteborg var starkt bidra-
gande orsaker till att globaliseringens möjligheter och problem fi ck en framträ-
dande plats i samhällsdebatten. 

Sveriges beroende av att utveckla politiska, ekonomiska och kulturella kontakter 
med omvärlden är stort. Hur omfattande detta samarbete skall bli och hur det skall 
organiseras råder det dock olika meningar om. Sverige är medlem i en rad interna-
tionella samarbetsorganisationer. I vissa fall framstår medlemskapet som helt okon-
troversiellt, som t.ex. vad gäller Sveriges medlemskap i FN, medan meningarna är 
kraftigt delade i andra fall, som t.ex. beträffande medlemskapet i EU och ett even-
tuellt framtida medlemskap i EMU eller i försvarsalliansen NATO.

Minskad opposition mot EU-medlemskapet

Inte sedan folkomröstningen hösten 1994 har det funnits en övervikt bland svensk-
arna för Sveriges medlemskap i EU. I Västsverige har motståndet mot EU-medlem-
skapet genomgående varit något starkare än i landet som helhet. När Sverige visade 
sig, enligt en relativt enig kritikerkår, ha kunnat genomföra sitt halvår som ordfö-
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rande i EU fanns det hos många en förväntan att detta också skulle ge utslag i en 
allmänt mer positiv inställning till EU och EU-medlemskapet bland befolkningen. 
I den SOM-studie som täckte hela Sverige visade resultaten på en något mer EU-
positiv inställning bland svenskarna, men fortfarande var andelen som i huvudsak 
är emot Sveriges medlemskap i EU högre än andelen som i huvudsak är för. När-
mare hälften bland svenskarna ansåg att de inte funnit anledning att ändra sin in-
ställning till EU-medlemskapet under Sveriges halvår som ordförande. Bland den 
tredjedel av befolkningen som hade funnit skäl att ändra sin inställning fanns det 
en svag övervikt för förändring i EU-positiv riktning. Denna var starkast i de tre 
storstadsregionerna kring Stockholm, Göteborg och Malmö.2 

En faktor som kan ha betydelse för utvecklingen när det gäller inställningen till 
Sveriges medlemskap i EU är terrorhandlingarna i USA den 11 september 2001. I 
såväl undersökningen på riksnivå som på regional nivå i Västsverige ökade medbor-
garnas förtroende för centrala politiska institutioner. I första hand gällde detta re-
gering och riksdag, men också FN. Även för Europaparlamentet och EU-kommis-
sionen steg förtroendet bland svenskarna.3

I den SOM-undersökning som speciellt inriktas på Västra Götalandsregionen 
framträder bilden av en mindre EU-negativ opinion också tydligt. Opinionsbalans-
måttet minskar för hela regionen från –10 år 2000 till –2 år 2001.4 Opinionsläget 
indikerar emellertid fortfarande en övervikt för EU-motståndare bland befolk-
ningen i Västra Götaland.

Tabell 1   Åsikt om Sveriges medlemskap i EU fördelat på landet som helhet, 
Västra Götalandsregionen, samt på delregioner inom Västra 
Götalandsregionen (balansmått)

Delregion                         Balansmått
 2001 2000

Göteborgsregionen + 4 - 2

Fyrstad - 4 -16
Västra Skaraborg - 7 -10
Sjuhärad - 9 -14

Östra Skaraborg -13 -27
Norra Bohuslän -18 -36

Dalsland -27 -23

Västra Götaland: - 2 -10

Kommentar: I tabellen redovisas balansmått som beräknats genom att minska procentandelen 
som stöder Sveriges EU-medlemskap med procentandelen som är motståndare därtill. Andelen 
som ej uppger någon bestämd åsikt varierar från 18 procent i Norra Bohuslän till 29 procent i 
Västra Skaraborg.
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Inom regionen varierar opinionsläget kraftigt. Göteborgsregionen är det enda 
område där det förekommer en övervikt av förespråkare för Sveriges EU-medlem-
skap. I de övriga delregionerna varierar övervikten för motståndare till EU-med-
lemskapet från knapp till betydande. I samtliga regioner, med undantag för Dalsland, 
har dock EU-motståndet minskat i jämförelse med föregående års mätning. I Gö-
teborgsregionen, som är den befolkningsmässigt största delregionen i Västra Göta-
land, visar det sig, kanske inte helt oväntat med tanke på befolkningsstruktur och 
ekonomiska förutsättningar, att inställningen till Sveriges EU-medlemskap är mer 
positiv i kranskommunerna än i Göteborg.

I tidigare publicerade analyser av EU-opinionen i Västra Götaland har kunnat 
konstateras skillnader mellan delregioner stämmer väl överens med resultat av lik-
nande undersökningar både i Sverige och i andra länder. Dessa skillnader uppvisar 
ett ”centrum-periferi mönster” där de boende i ”centrum” i högre grad än de som 
bor i ”periferin” kännetecknas av fördelaktig ekonomisk och geopolitisk lokalisering, 
närhet till betydelsefulla politiska och ekonomiska beslutscentra, god tillgång på 
ekonomiska resurser och en kvalifi cerad utbildnings- och kunskapsmiljö. 

De grundläggande dragen i opinionsmönstret kvarstår sedan tidigare år och 
mycket talar för att det i stora delar av Västra Götalandsregionen är missnöje med 
EU-medlemskapets effekter inom främst jordbruksområdet, men också ett mer 
allmänt missnöje beträffande uteblivna positiva effekter på den ekonomiska utveck-
lingen.5

Opinionsmönstret bland de boende i Västra Götalandsregionen när det gäller 
synen på Sveriges medlemskap i EU överensstämmer också i andra avseenden i 
stora drag med det som framträder vid analyser på riksnivå. Kvinnor är i högre grad 
än män emot Sveriges medlemskap i EU. Även om det allmänna opinionsläget 
tyder på sjunkande EU-motstånd bibehålls relationen mellan kvinnors och mäns 
attityder. På samma sätt kvarstår effekten av grundläggande faktorer i det tidigare 
nämnda ”centrum-periferi mönstret” som t.ex. utbildningsnivå, inkomstnivå och 
boendemiljö (både vad avser tätortsgrad och delregion). Ju högre nivå på utbildning 
och inkomst, liksom grad av tätortsboende, desto större sannolikhet för en positiv 
inställning till Sveriges EU-medlemskap.

Det är betydande skillnader i synen på Sveriges medlemskap i EU mellan väst-
svenskar som själva placerar sig ”till vänster” alternativt ”till höger” i svensk politik. 
Ju längre till vänster, desto starkare är motståndet mot EU-medlemskapet. På mot-
svarande sätt ökar stödet för EU-medlemskapet ju längre ut till höger man placerar 
sig. I mittengruppen, dvs. bland dem som varken känner sig stå till vänster eller 
höger, är det en övervikt för EU-motståndare. Detta mönster återfi nns också vid 
en analys mot bakgrund av befolkningens partisympatier. Sympatisörer med par-
tier som traditionellt anses stå till vänster i svensk politik är i betydande grad EU-
negativa, medan sympatisörer med partier till höger om mitten i lika hög grad 
stöder Sveriges EU-medlemskap. I detta sammanhang kan det dock fi nnas anledning 
att uppmärksamma att andelen ”avvikare” från dessa ”normalbeteenden” successivt 
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ökat. Bland dem som anser sig stå klart till vänster på en politisk vänster-höger 
skala återfi nns drygt 20 procent som är i huvudsak för Sveriges EU-medlemskap. 
På motsvarande sätt fi nns det cirka 25 procent bland dem som själva placerar sig 
klart till höger som uppger sig i huvudsak vara emot EU-medlemskapet. Detta 
visar att det inom samtliga riksdagspartier fi nns en betydande opposition mot den 
linje som partiledningen har beslutat.

EMU-frågans sprängkraft

Sverige gick vid årsskiftet 2002/2003 in i sitt åttonde år som medlem i Europeiska 
Unionen. Många förhållanden i landet har påverkats av EU-medlemskapet och 
tidvis har debatten om medlemskapets effekter varit rätt intensiv. Men bara tidvis. 
Någon mer omfattande kontinuerlig analys av och debatt om medlemskapets inne-
börd, dess för- och nackdelar, förs inte vare sig inom eller genom de politiska par-
tierna eller i massmedia. Inte ens i valrörelserna 1998 och 2002 har EU-frågor givits 
någon mer framträdande plats. Självklart påverkar ett sådant agerande medborgar-
nas syn på dessa frågors viktighet och behovet för dem att skaffa sig djupare kunskap. 
Det verkar krävas speciella frågor eller händelser för att intresset skall väckas både 
från partiers, myndigheters, organisationers, företags, massmediers och naturligtvis 
vanliga svenskars sida. Försök görs att t.ex. väcka ett bredare allmänt intresse för 
EU:s institutionella reformer och för EU:s utvidgning. Hittills syns resultatet vara 
relativt magert. Möjligen kan en folkomröstning om Sveriges deltagande i det 
tredje steget inom den Ekonomiska och Monetära Unionen (EMU) innehålla den 
politiska sprängkraft som behövs för att föra in EU-frågor i den svenska vardagspo-
litiken.

Avsaknaden av besked om tidpunkt för den folkomröstning som riksdagen 1997 
beslutade att Sverige skall hålla i frågan om en eventuell framtida övergång till va-
lutan euro och avsaknaden av politisk debatt på detta tema i den senaste svenska 
valrörelsen till trots, så visar opinionsundersökningar att opinionsläget under det 
senaste året genomgått relativt stora förändringar. Från att hösten år 2000, och 
delvis som en effekt av det nej till EMU som blev resultatet av den danska folkom-
röstningen, ha redovisat ett mycket starkt svenskt motstånd mot medlemskap i 
EMU, svängde opinionen kring årsskiftet 2001/2002 till ett motsatt läge.6 Senare 
under år 2002 har EMU-stödet sjunkit något, och andelen förespråkare är nu mind-
re än andelen motståndare.7 Mycket talar dock för att detta läge snabbt kan ändras. 
Någon tydlig bild av hur opinionsläget i EMU-frågan utvecklas kan förmodligen 
inte fås förrän informationsverksamhet och debatt inför folkomröstningen kommit 
igång på allvar och politikerna tydligt satt upp frågan på den politiska dagord-
ningen.

När EMU-opinionen mättes i samband med SOM institutets undersökning 
hösten 2001 hade en mer EMU-positiv trend just inletts. Den slog dock inte igenom 
fullt ut förrän SOM undersökningen avslutats. Eftersom de aktuella opinions-
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undersökningarna tyder på en återgång till läget hösten 2001 så kanske en redovis-
ning av opinionsläget i Västra Götalandsregionen ändå kan ha ett visst intresse.

En dryg tredjedel av västsvenskarna ansåg att det var ett dåligt förslag att Sveriges 
skall gå med i EMU. Lika stor andel hade motsatt åsikt och en knapp tredjedel 
ansåg att förslaget varken var bra eller dåligt. Svarsmönstret följde i huvudsak 
samma mönster som i fråga om synen på Sveriges EU-medlemskap. Osäkerheten 
inför ställningstagandet var dock mer uttalad i EMU-frågan än i den allmänna 
inställningen till EU-medlemskapet. Överlag antyder resultaten från analysen att 
västsvenskarna förhåller sig mer avvaktande när det gäller inställningen till denna 
fråga än till andra EU-relaterade frågor. Detta gäller även bland de västsvenskar som 
kategoriseras som tillhörande ”centrum”, dvs. är högutbildade, har goda inkomster, 
bor centralt och har god tillgång till besluts- och kunskapsmiljöer med koppling 
till problemet ifråga.

Det politiska ”vänster-höger mönstret” framträder klart. Likaså förhållandet att 
alla riksdagspartier bland sina sympatisörer har såväl motståndare som förespråkare 
för införande i Sverige av EU-valutan euro. 

Att allmänt politiskt intresse är en faktor som kan ha betydelse för engagemang 
i EU- och EMU-frågor är väl belagt. En analys av hur de västsvenskar som uppger 
att de är mycket eller ganska politiskt intresserade ställer sig till EU-medlemskap 
visar att i det närmaste hälften av dem är i huvudsak för detta, medan 40 procent 
är emot. Bland dem som anser sig inte vara politiskt intresserade är 28 procent för 
och 40 procent emot. När det gäller inställningen till EMU-medlemskap är förhål-
landena likartade. Bland de politiskt intresserade är 43 procent för och 35 procent 
emot. Opinionsläget bland de politiskt ointresserade är 28 procent för och 38 
procent emot medlemskap i EMU. Politiskt intresse är i de fl esta fall knutet till 
nivån på mediakonsumtion. Resultat som visar att stödet för svenskt medlemskap 
i såväl EU som i EMU stiger med stigande konsumtion av t.ex. utländska nyhets-
sändningar går lätt att föra in i det tidigare redovisade ”centrum-periferi mönstret”. 
Samma förhållande återfi nns för konsumtion av såväl svensk dagspress, radio som 
TV. På motsvarande sätt ökar benägenheten att anse att EMU-medlemskap är ett 
dåligt förslag med sjunkande mediekonsumtion. Särskilt tydligt är detta när det 
gäller konsumtion av dagspress. 

Med stigande konsumtion av massmedia följer också stigande benägenhet att ta 
ställning för eller emot förslaget. Låg massmediekonsumtion är i sin tur kopplat till 
ökad tendens att uppge avsaknad av bestämd åsikt i frågan eller val av alternativet 
”varken bra eller dåligt förslag” som i praktiken (i de fall där svarsalternativet 
”ingen uppfattning” saknas) kan vara samma sak. Eftersom detta gäller en relativt 
stor grupp medborgare framstår det som betydelsefullt att inför en folkomröstning 
om Sveriges framtida relation till EMU pröva många olika vägar för att mobilisera 
dessa svenskars intresse för information och debatt i frågan. 
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Stöd för samarbete med andra regioner i Europa

I den senaste SOM undersökningen i Västra Götalandsregionen efterfrågades in-
ställningen till förslaget att ”öka Västra Götalandsregionens samarbete med andra 
regioner i Europa”. Frågan har ställts vid två tidigare tillfällen vilket gör det möjligt 
att följa opinionsutvecklingen över tid.

Tabell 2   Åsikt om att öka Västra Götalandsregionens samarbete med andra 
regioner i Europa fördelat på delregion och år 1999, 2000 och 2001 
(balansmått)

Delregion Balansmått
 2001 2000 1999

Göteborgsregionen +31 +38 +47
(Göteborg  +39)
(Göteborgsregionen exkl. Göteborg  +21)

Sjuhärad +25 +25 +30
Västra Skaraborg +23 +21 +26
Norra Bohuslän +22 +15 +45
Fyrstad +21 +27 +43
Dalsland +21 + 3 +37
Östra Skaraborg +16 + 8 +35

Västra Götaland: +27 +28 +41

Kommentar: I tabellen redovisas balansmått som beräknats genom att minska procentandelen 
som stöder Sveriges EU-medlemskap med procentandelen som är motståndare därtill. Andelen 
som anser att förslaget är varken bra eller dåligt varierar år 2001 från 38 procent i Norra Bohuslän 
till 57 procent i Dalsland.

Under det första undersökningsåret, 1999, noterades en mycket positiv inställning 
till förslaget. Fler än hälften av västragötalänningarna ansåg att det var ett bra förslag. 
Resultatbilden var relativt likartad inom de olika delregionerna. Ett år senare hade 
dock bilden blivit mindre positiv. För hela regionen sjönk stödet med 13 procent-
enheter. I vissa delar av Västra Götaland uppgick minskningen emellertid av stödet 
för samarbete med andra regioner i Europa till en tredjedel. Resultat från under-
sökningen år 2001 visar att stödet i regionen som helhet ligger kvar på ungefär 
samma nivå som föregående år. Några delresultat är dock av intresse att analysera 
lite närmare. 

I östra Skaraborg, Dalsland och norra Bohuslän, vilka var de delregioner där 
stödet för samarbete med andra europeiska regioner sjönk kraftigast året innan, har 
det skett en tydlig återhämtning. Dock utan att stödet har nått i närheten av resul-
tatet från 1999. För helhetsbilden är det av stor betydelse att opinionsstödet för 
denna typ av internationellt samarbete fortsätter att sjunka i både Göteborgsregio-
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nen och i Fyrstadsregionen, dvs två områden med relativt omfattande och inten-
siva utlandsrelationer. Som en tänkbar förklaring till denna nedåtgående trend kan 
möjligen anföras att samhällsdebatten under de senaste åren ofta kommit att foku-
sera på företagsnedläggningar på grund av hårdnande internationell konkurrens och 
utfl yttning av företag till andra länder (regioner) i Europa, vilket kan ha påverkat 
inställningen till samarbete av den typ som frågan gäller. Trots detta är stödet för 
samarbete med andra europeiska regioner klart starkast i Göteborgsregionen. Hälf-
ten av göteborgarna stöder förslaget, medan stödet i övriga kommuner i Göteborgs-
regionen ligger tio procentenheter lägre.

Män är mer positiva än kvinnor till ökning av samarbetet med regioner i Europa. 
Detta gäller även för högutbildade jämfört med lågutbildade, stadsboende jämfört 
med landsbygdsboende och, vilket kanske är av visst intresse för utformningen av 
framtidsstrategier, för unga jämfört både med medelålders och äldre.

Behov av både vision och konkretion

Samhällsdebatten kring visioner för framtidens Europa når tyvärr alltför sällan ut-
anför tidningarnas ledar- och debattsidor och etermediernas tunga samhällsprogram. 
Möjligen kan debatten om EU:s utvidgning få ett betydande visionärt innehåll och 
inte enbart koncentreras till ekonomiska och praktiska konsekvenser. Europadebat-
ten, oavsett om den ges en visionär eller mer konkret inriktning, har hittills inte 
heller gynnats av att bli en naturlig del av valrörelserna. 

För att intresset för och engagemanget i europeiskt samarbete i olika former skall 
kunna utvecklas krävs uppenbart att både EU-medlemskapet i allmänhet och det 
regionala samarbetet med andra regioner både relateras till en vision om framtidens 
Europa och fylls med konkret innehåll som uppfattas som nyttigt av medborgarna. 
Detta gäller inte minst inför den kommande folkomröstningen om Sveriges fram-
tida förhållande till EMU. 

I Västsverige fi nns ett stort intresse för internationella frågor och medborgarna 
anser det viktigt att engagera sig i dem. Åsikterna om i vilka former det skall ske 
och vilket innehåll samarbetet skall ha är dock splittrade. I analysresultaten från 
SOM-undersökningarna i Västsverige framträder ett tydligt centrum-periferi-möns-
ter. För att inte åsiktssplittringen skall få en förlamande effekt på sammanhållning 
och handlingskraft i regionen krävs, särskilt av politiker och andra opinionsbildare, 
ett tydliggörande av Västra Götalandsregionens utvecklingsmöjligheter i ett globalt 
perspektiv. För detta behövs både visioner och konkreta exempel. Den kommande 
kampanjen inför folkomröstningen om Sveriges deltagande i tredje steget av EMU 
kommer att ge rika tillfällen till sådana insatser för en tydligare och livligare Euro-
padebatt.
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Noter

1   Se t.ex. Jönsson, C., Jerneck, M. och Stenelo, L-G. (red.) (2001) Politik i globa-
liseringens tid. Lund, Studentlitteratur.

2   Se Lindahl, R. (2002) ”Våren dröjer i EU-politiken.” I Holmberg, S. och Wei-
bull, L. Det våras för politiken. Göteborg, SOM-institutet, s. 397-406.

3   Se Holmberg,S.&Weibull, L. (2002) ”Institutionsförtroende” I Holmberg, S. 
och Weibull, L. Det våras för politiken, Göteborg, SOM institutet, s. 35-57. Se 
även i denna bok Nilsson, L. ”Perspektiv på Västsverige”.

4   Opinionsbalansmåttet framräknas genom att minska procentandelen i kategorin 
”i huvudsak för Sveriges medlemskap i EU” med procentandelen ”i huvudsak 
emot Sveriges medlemskap i EU”. Ett negativt värde anger att det är en större 
andel av svenskarna som är emot än som är för EU-medlemskapet.

5   Se Lindahl, R. (2001) ”Västsvenskarna och Europasamarbetet” I Nilsson, L. 
(red.) Flernivådemokrati i förändring. Göteborg, SOM-institutet, s. 247-256.

6   Se t.ex. Lindahl, R. (2002) ”Swedes volatile in question of EMU membership” 
I Economic Trends 1-2002. Helsinki, Statistics Finland.

7   Jfr t.ex. resultat från undersökningar genomförda av ett antal opinionsinstitut 
och publicerade på hemsidan www.temo.se










































































































































































































































































