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FÖRORD

Digitala är vi allihopa? är SOM-institutets 77:e forskarantologi sedan starten 1986. 
Den bygger på 2019 års västsvenska SOM-undersökning. I boken presenteras 
analyser av den västsvenska befolkningens vanor och attityder inom en rad olika 
områden. Undersökningen genomfördes med hjälp av ett representativt urval 
om totalt 6 000 slumpmässigt utvalda personer boende i Västra Götaland samt 
Kungsbacka kommun i åldrarna 16 till 85 år.

Huvuddelen av de svar som ligger till grund för analyserna i boken inkom under 
oktober 2019. Ansvarig för datainsamlingen har varit Indikator – Institutet för 
kvalitetsindikatorer med Edvin Boije som fältledare. Närmare uppgifter om under-
sökningens uppläggning och genomförande finns i metodredovisningen längst bak i 
boken. En mer utförlig dokumentation av 2019 års västsvenska SOM-undersökning 
finns att ladda ner på SOM-institutets webbplats (SOM-rapport 2020:4).

I boken Digitala är vi allihopa? medverkar forskare från flera olika ämnesområden 
vid Göteborgs universitet och Örebro universitet. Varje författare svarar själv för 
sin tolkning av data och slutsatserna i respektive kapitel.

Dataunderlaget från tidigare SOM-undersökningar är tillgängliga för akademisk 
forskning och utbildning via Svensk Nationell Datatjänst (SND) vid Göteborgs 
universitet. De publikationer som hittills utgivits av SOM-institutet finns förteck-
nade längst bak i föreliggande volym. Mer information om SOM-institutet finns 
på institutets webbplats.
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