FÖRORD
Boken Hållbarhetens horisont är nr 68 i SOM-institutets bokserie. I boken presenteras
analyser som är baserade på 2015 års västsvenska medborgarundersökning, och
i flera fall görs jämförelser med tidigare år. I boken finns också analyser baserade
på de årliga nationella SOM-undersökningarna och jämförelser med de regionala
SOM-undersökningarna i Skåne och Värmland.
SOM-institutet är en undersöknings- och forskningsorganisation som drivs
gemensamt av Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)
och Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Sedan 1986 genomför SOM-institutet årliga nationella medborgarundersökningar och 1992 gjordes
den första motsvarande undersökningen i Göteborgsregionen. Från och med 1998
utökades undersökningsområdet till hela Västra Götaland. 2015 års västsvenska
SOM-undersökning omfattar ett urval om 6 000 personer i åldrarna 16 till 85 år
boende i Västra Götaland och Kungsbacka kommun. Undersökningen genomfördes
under perioden september 2015 till februari 2016. För datainsamlingen i 2015
års SOM-undersökningar svarade undersökningsföretaget Kinnmark Information
AB, med Magnus Kinnmark som projektledare.
Annika Bergström och Jonas Ohlsson har varit undersökningsledare för den
västsvenska SOM-undersökningen 2015. Annika Bergström och Niklas Harring
har varit redaktörer för föreliggande bok. Biträdande undersökningsledare Klara
Bové har ansvarat för fältarbete och dataförädling, och också för den metodutvärdering av 2015 års västsvenska SOM-undersökning som är en del av det samlade
metodutvecklingsarbetet vid SOM-institutet. I bokens avslutande kapitel återfinns
en detaljerad redogörelse för undersökningens utformning och genomförande.
Sofia Arkhede har fungerat som administrativ och teknisk redaktör för boken.
I Hållbarhetens horisont medverkar samhälls- och opinionsforskare från Göteborgs universitet och Luleå tekniska universitet. Varje författare svarar själv för sin
tolkning av data och slutsatserna i respektive kapitel.
Dataunderlaget från SOM-undersökningarna finns tillgängligt för forskare via
Svensk Nationell Datatjänst vid Göteborgs universitet (www.snd.gu.se) ett år
efter att datamängderna har auktoriserats. De publikationer som hittills utgivits
av SOM-institutet finns förtecknade längst bak i boken. Information om undersökningar och publikationer finns på SOM-institutets hemsida: www.som.gu.se.
Göteborg i november 2016
Annika Bergström och Niklas Harring
SOM-institutet
Göteborgs universitet
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