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Dagens upplägg

•Bakgrund: tidigare studier, koppling till SOM-
institutet, finansiering mm

•Processen
•Övergripande tema, typer av analyser
•Ambition



Värmlands SOM (Samhälle, Opinion, Medborgare)

• 2010 års studie: 2 000 enkäter om 24 sidor med 61 % svar, ca 25 
artiklar 

• 2014 års studie: 3 000 enkäter om 20 sidor med 51 % svar, ca 25 
artiklar

• 2018 års studie: 5 000 enkäter om 16 sidor med 51 % svar; på väg 
något färre artiklar

• 2022 års studie: 6 000 enkäter med 16 sidor – går ut i september







Nära samverkan med SOM-institutet, 
Göteborgs universitet
• SOM-institutet bildades 1986 och genomför årliga nationella studier 

(nu 7 editioner) och i Västra Götaland.
• Kau tar fram förslag till enkät i nära samverkan med SOM, viktigt med 

möjligheter till jämförelser nationellt och med Västra Götaland
• Kau köper tjänster av SOM: etikprövning, genomförandet av 

undersökningen, kodning och kontroll av materialet, framtagandet av 
en datafil för analys, teknisk bilaga mm (kostnad ca 1, 4 mkr) 



Ekonomi

• Tidigare projekt har varit finansierade av Karlstads universitet med 
stöd från institutioner i länet: Landstinget i Värmland, Region 
Värmland och Karlstads kommun. Länsstyrelsen har medverkat vid ett 
tillfälle liksom Region Västra Götaland (första tillfället).

• Huvuddelen går till GU och SOM-institutet, men även för koordinering 
av projektet (se ovan), tryckning av skrift mm.

• Dilemma: ingen extern finansiering av forskartid, upp till var och en 
att finna finansiering (oftast via institution vid Kau).



Tidsplan 

2022
* Januari: processen startar
• April: beslut om deltagande; diskussioner med finansiärer; enkätfrågor
• Juni: enkät klar; preliminär forskargrupp formas
• September: enkät ut.
2023
• Januari/februari: datafil tillgänglig för forskargruppen
• April/maj: presskonferens med presentation av ”basdata”
• December: skrift klar; presentationer för finansiärer med flera.

Fortlöpande träffar inom forskargruppen: seminarier om manus; framtagande av statistik, 
gemensamma variabler mm 



Analyser i SOM-studierna

Förväntningar
• Artiklarna sammantaget ska ge en bild av ”läget i Värmland” och av hur 

detta har förändrats från 2010/2014/2018. 
• Knyts till övergripande tema: Stad-landproblematiken. Hur utvecklas 

Värmland som politiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt system? 
• En nyttoaspekt: ska kunna användas av intressenter i Värmland som 

underlag för omvärldsanalyser – redovisa ”basfakta”/grundläggande data, 
och fördjupade analyser

• Kombineras med annat statistiskt material t ex strukturdata om kommuner 
och jämförelser med nationella och västsvenska SOM-studierna

• Ett rikt material, med fyra tidpunkter, även för vetenskapliga artiklar



Exempel på aspekter och frågor…

• Användning av medier (sociala och andra); digitalisering
• Politiskt intresse, deltagande, röstning, partisympatier, föreningsaktivitet
• Attityder i politiska sakfrågor, VH-skalan mm 
• Bruk av och bedömning av olika typer av service
• Förtroenden för institutioner, yrkesgrupper, andra människor m fl
• Upplevelse av sitt boende, trygghet, upplevelse av plats, hälsa mm
• Social och ekonomisk situation; arbetsliv och pendling
• Frågor om livsstil (stort frågebatteri), religionens betydelse, kultur mm
• Viktigaste problem i kommun och region; vad oroar? Pandemins effekter
• Synen på utveckling i Värmland och hemkommun



Ömsesidiga beroenden mellan och inom system

Socialt och kulturellt
system

Politiskt system

Ekonomiskt system

Välfärdsinstitutioner



Figur 3c Sympatisörsträd för C (trädanalys: IBM SPSS Decision trees 21) 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga 

Y= 8, n=1238 

Varken vänster eller höger, 
något eller klart till höger 

Y=13, n=738 

Något eller klart till 
vänster 

Y=1, N=500 

Landsbygd 

Y=28 n=196 

Karlstad, centralort 
eller annan tätort 

Y=8, n=542 

Neutral eller 
icke-GAL 

Y=5, n=272  

Stark eller svag 
GAL 

Y=12, n=270 

Jordbrukar- eller 
företagarhem 

Y=45, n=64 

Arbetar-, 
tjänstemanna- eller 

högre 
tjänstemannahem 

Y=19, n=132 

Stark traditionalist 

Y=11, n=62 

Svag traditionalist, neutral 
eller icke-traditionalist 

Y=26, n=70 

Exempel på analys: C:s partistöd  
2014; förändras detta till 2022?



Ambitionen för 2022 års studie

• Ge en samlad bild av läget i Värmland med speciell fokus på: stad-
landproblematiken. 

• Analysera trender genom jämförelser med tidigare studier.
• Bygga upp en databas med kompletterande statistiska uppgifter om 

länet/regionen och kommunerna.
• Ge underlag för diskussion om hur Värmland utvecklas som politiskt, 

ekonomiskt, socialt och kulturellt system, i nära samverkan med 
intressenter i länet
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