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Kontakt Novus: Mats Elzén 

Datum: 2021-06-11

Framtidens vård i spåren av 
Corona 
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BAKGRUND

Undersökningen har genomförts av Novus på 
uppdrag av Falck. Syftet med undersökningen 
är att se om coronapandemin har förändrat 
allmänhetens vårdanvändande, syn på 
vårdsituationen samt attityder kring digital 
vård.

MÅLGRUPP
Svenska allmänheten

GENOMFÖRANDE

Novus har genomfört 1032 intervjuer. 
Deltagarfrekvensen bland de inbjudna var 
56%. Det finns inget som tyder på att 
bortfallet skulle snedvrida resultatet, utan 
undersökningen är åsiktsmässigt representativ 
för den grupp som skulle undersökas, och de 
slutsatser som presenteras i undersökningen 
gäller hela populationen. 

En Novusundersökning är en garant för att 
undersökningen är relevant och rättvisande 
för hela gruppen som skall undersökas. 

Undersökningen är genomförd via webb-
intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade 
Sverigepanel som ger representativa resultat.

RESULTAT

Resultaten för allmänheten levereras i en 
diagramrapport. Markerade signifikanta 
skillnader i rapporten är jämfört mot totalen 
(kön, ålder, utbildning, inkomst, civilstånd, 
hemmavarande barn och region). Resultatet 
är efterstratifierat.

FELMARGINAL

Vid 1 000 intervjuer:
Vid utfall 20/80: +/- 2,5%
Vid utfall 50/50: +/- 3,2%

Ålder:
18-79 år

Antal intervjuer:
1032
Fältperiod:
28 maj – 4 juni 2021

Deltagarfrekvens:
56%

+/-

Bakgrund & Genomförande



3 © Novus 2021. All rights reserved. www.novus.se3

Kort
sammanfattning Generellt vårdanvändande

▪ Nära sex av tio (57%) uppsöker sjukhus eller vårdcentral någon gång per år

▪ Två av tio (19%) söker vård via digitala tjänster någon gång per år

▪ Tre av tio (30%) uppger att de har en kronisk sjukdom

▪ En av sex (16%) har eller har haft covid-19

Vårdanvändande under pandemin

▪ Drygt fyra av tio (41%) har sökt vård via 1177.se under Coronapandemin

▪ Nära en av sex (15%) har fått sina vårdbehov uppskjutna under det gångna året

▪ Drygt en av fyra (26%) har undvikit att söka vård på grund av hög belastning inom 
vården

▪ Nära en av sju (13%) har avstått från besök på grund av risken för att bli smittad

▪ Bland dem som har avstått från vårdbesök på grund av risken för att bli smittad:
Problem har uppstått hos nära en av tio (8%) som undvikit att söka vård

▪ Mer än hälften (55%) har besökt sjukhus/vårdcentral för annan åkomma än covid-
19
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Kort
sammanfattning ▪ Bland dem som har besökt sjukhus/vårdcentral för annan åkomma än covid-19:

En av sex (16%) besökare kände oro för att smittas av covid-19

▪ Bland dem som har besökt sjukhus/vårdcentral för annan åkomma än covid-19: 
Majoriteten (97%) blev inte smittade vid besöket

Situationen i vården

▪ Bättre löner/förmåner tros vara viktigast för att få fler att stanna inom vården 
(81%)

▪ Mer än sex av tio (62%) har fått ökat förtroende för vården under pandemin

▪ Bland dem vars förtroende har ökat under pandemin: Hårt jobb under pandemin 
har ökat förtroendet

▪ Bland dem vars förtroende har minskat under pandemin: Resurser och ledarskap 
har minskat förtroende

▪ Drygt sju av tio (73%) upplever det lätt att veta var man ska vända sig vid åkommor

▪ Bland de som upplevde det som svårt att veta: Tillgänglighet och information har 
gjort det svårt

▪ Mer personal (69%) och förbättrat patientflöde (53%) anses viktigast för att 
minska vårdskulden
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Kort
sammanfattning Syn på mobil och digital vård

▪ Nära en av fyra (24%) har erfarenhet av mobil vård

▪ Bland de som har erfarenhet av mobil vård: Sex av tio (60%) upplevde det som 
positivt att vården skedde i hemmet 

▪ Bland de som saknar erfarenhet av mobil vård: Drygt hälften (52%) är positiva till 
att få mobil vård

▪ Flest är positiva till att provtagningar (61%) och läkarundersökningar (47%) utförs i 
hemmet

▪ Coronapandemin har gjort nära en av fem (19%) mer benägen att besöka 
sjukhus/vårdcentral – en av fem (20%) mindre benägen

▪ Coronapandemin har gjort nära fyra av tio (38%) mer benägna att söka digital vård

▪ En av tre (33%) är positiv till att lämna ut hälsodata

▪ Tillgänglighet, kompetens och snabbhet anses viktigast
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Generellt vårdanvändande
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Nära sex av tio uppsöker sjukhus eller 
vårdcentral minst någon gång per år

FRÅGA: Hur ofta söker du vård på sjukhus eller vårdcentral ungefär?

16%

41%

19%

24%

0%

Flera gånger per
år

Någon gång per år

Någon gång
vartannat år

Mer sällan

Vet ej

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad 
följande: 

BAS: Totalt (n=1032)

Netto: Varje år (57%)

• Har sökt vård via digitala tjänster? - Netto: 
Varje år (80%)

• Har kronisk sjukdom (75%)

• Ålder: 65-79 år (69%)

• Sysselsättning: Pensionär (68%)

• Boende i Västsverige (64%)

• Civilstånd: Gift/partnerskap (62%)

Netto: Mer sällan än varje år (43%)

• Ålder: 18-29 år (54%)

• Har sökt vård via digitala tjänster? - Netto: 
Mer sällan än varje år (53%)

• Sysselsättning: Tjänsteman (51%)

• Har ej kronisk sjukdom (51%)

• Sysselsättning: Arbetare (51%)

• Civilstånd: Sammanboende (50%)

Varje år

57%

Mer sällan 
än varje år

43%
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Två av tio söker vård via digitala 
tjänster minst en gång per år

FRÅGA: Hur ofta söker du vård via digitala tjänster (inte tjänsten 1177.se), såsom KRY, Min Doktor, 
Doktor.se eller motsvarande ungefär?

6%

13%

5%

27%

48%

1%

Flera gånger per
år

Någon gång per
år

Någon gång
vartannat år

Mer sällan

Använder aldrig
digitala…

Vet ej

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad 
följande: 

BAS: Totalt (n=1032)

Netto: Varje år (19%)

• Boende i Stockholm (30%)

• Boende i storstäder och storstadsnära 
kommuner (26%)

• Hur ofta söker du vård på sjukhus eller 
vårdcentral ungefär? - Netto: Varje år (26%)

• Ålder: 30-49 år (26%)

• Hushållsinkomst: 800k- (24%)

Netto: Mer sällan än varje år (32%)

• Boende i Västsverige (41%)

• Ålder: 50-64 år (40%)

Varje år

19%

Mer sällan 
än varje år

32%
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30%

66%

4%

Ja Nej Vet ej

Tre av tio uppger att de har 
en kronisk sjukdom

FRÅGA: Har du någon kronisk sjukdom?

BAS: Totalt (n=1032)

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Ja (30%)

• Hushållsinkomst: -299k (42%)

• Sysselsättning: Pensionär (41%)

• Hur ofta söker du vård på sjukhus 
eller vårdcentral ungefär? - Netto: 
Varje år (40%)

• Ålder: 65-79 år (39%)

• Har sökt vård via digitala tjänster? 
- Netto: Varje år (36%)

• Har inte hemmaboende barn i 
hushållet  (35%)

Nej (66%)

• Hur ofta söker du vård på sjukhus 
eller vårdcentral ungefär? - Netto: 
Mer sällan än varje år (79%)

• Har hemmaboende barn i 
hushållet (75%)

• Civilstånd: Sammanboende (75%)

• Ålder: 18-29 år (74%)

• Sysselsättning: Tjänsteman (74%)

• Har sökt vård via digitala tjänster? 
- Netto: Mer sällan än varje år 
(73%)
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En av sex har eller har haft covid-19

FRÅGA: Har du, eller har du haft, bekräftad covid-19?

1%

15%

78%

6%

Ja, jag har det nu

Ja, jag har haft
det

Nej, jag har inte
haft det

Vet ej

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad 
följande: 

BAS: Totalt (n=1032)

Netto: Ja (16%)

• Ålder: 18-29 år (30%)

• Boende i Stockholm (22%)

• Hushållsinkomst: -299k (21%)

• Har hemmaboende barn i hushållet (21%)

Nej, jag har inte haft det (78%)

• Sysselsättning: Pensionär (90%)

• Ålder: 65-79 år (90%)

• Hushållsinkomst: 300k-499k (87%)

Ja

16%
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Vårdanvändande under pandemin 
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Drygt fyra av tio har sökt vård via 
1177.se under coronapandemin
FRÅGA: Har du sökt vård via tjänsten 1177.se under coronapandemin?

10%

31%

57%

1%

Flera gånger

Någon gång

Nej

Vet ej

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad 
följande: 

BAS: Totalt (n=1032)

Netto: Ja (41%)

• Har sökt vård via digitala tjänster? - Netto: 
Varje år (65%)

• Ålder: 18-29 år (57%)

• Hushållsinkomst: 800k- (51%)

• Ålder: 30-49 år (50%)

• Hur ofta söker du vård på sjukhus eller 
vårdcentral ungefär? - Netto: Varje år (48%)

• Civilstånd: Annat (inkluderar ensamstående, 
änka/änkling, särbo, hemmaboende barn, 
etc) (47%)

• Högsta avslutade utbildning: 
Universitet/högskola (47%)

• Kön:  Kvinna (46%)

Ja

41%
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Nära en av sex har fått sina vårdbehov 
uppskjutna under det gångna året

FRÅGA: Har du något vårdbehov som har blivit uppskjutet under det gångna året på grund av att det 
har varit hård belastning på sjukhusen med covid-patienter? Det gäller allt från operation till enklare 
provtagning.

3%

12%

82%

2%

Ja, det har hänt
flera gånger

Ja, det har hänt
en gång

Nej, det har inte
hänt

Vet ej

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad 
följande: 

BAS: Totalt (n=1032)

Netto: Ja (15%)

• Har kronisk sjukdom (29%)

• Hushållsinkomst:  -299k (21%)

• Boende i Mellansverige (21%)

Nej, det har inte hänt (82%)

• Hur ofta söker du vård på sjukhus eller 
vårdcentral ungefär? - Netto: Mer sällan än 
varje år (89%)

• Ålder: 18-29 år (87%)

Ja

15%
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Drygt en av fyra har undvikit att söka vård 
på grund av hög belastning inom vården

FRÅGA: Har du själv valt att inte söka vård fast du har behövt det under det gångna året på grund av 
den hårda belastningen inom vården på grund av coronapandemin?

5%

20%

73%

1%

Ja, det har hänt
flera gånger

Ja, det har hänt
en gång

Nej, det har inte
hänt

Vet ej

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad 
följande: 

BAS: Totalt (n=1032)

Netto: Ja (26%)

• Har sökt vård via digitala tjänster? - Netto: 
Varje år (40%)

• Har kronisk sjukdom (34%)

• Hur ofta söker du vård på sjukhus eller 
vårdcentral ungefär? - Netto: Varje år (31%)

Nej, det har inte hänt (73%)

• Ålder: 50-64 år (82%)

• Hushållsinkomst: 800k- (80%)

• Hur ofta söker du vård på sjukhus eller 
vårdcentral ungefär? - Netto: Mer sällan än 
varje år (79%)

Ja

26%
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Nära en av sju har avstått från besök 
på grund av risken för att bli smittad

FRÅGA: Har du någon gång undvikit att besöka vårdinrättning eller gå på ditt planerade besök på 
sjukhus eller vårdcentral under pandemin pga. rädslan för risken att bli smittad?

4%

9%

86%

1%

Ja, flera gånger

Ja, en gång

Nej

Vet ej

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad 
följande: 

BAS: Totalt (n=1032)

Netto: Ja (13%)

• Har sökt vård via digitala tjänster? - Netto: 
Varje år (22%)

• Ålder: 65-79 år (19%)

Nej (86%)

• Hur ofta söker du vård på sjukhus eller 
vårdcentral ungefär? - Netto: Mer sällan än 
varje år (91%)

Ja

13%
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8%

83%

8%

Ja Nej Vet ej

Bland dem som har avstått från vårdbesök på grund av risken 
för att bli smittad:

Problem har uppstått hos 
nära en av tio som undvikit 
att söka vård

FRÅGA: Har du upplevt problem på grund av att du inte besökte 
vården när du behövde det, tex genom uppkommen vårdskada
eller liknande?

BAS: Har avstått vårdbesök 
p.g.a risk för smitta (n=135)

Inga signifikanta skillnader
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26%

29%

44%

0%

Ja, flera gånger

Ja, en gång

Nej

Vet ej

BAS: Totalt (n=1032)

FRÅGA: Har du besökt något sjukhus eller vårdcentral under 
pandemin för annan åkomma än bekräftad eller misstänkt covid-
19 under pandemin?

Mer än hälften har besökt 
sjukhus/vårdcentral för 
annan åkomma än covid-19

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Netto: Ja (55%)

• Hur ofta söker du vård på sjukhus 
eller vårdcentral ungefär? - Netto: 
Varje år (75%)

• Har sökt vård via digitala tjänster? 
- Netto: Varje år (69%)

• Har kronisk sjukdom (66%)

• Ålder: 65-79 år (62%)

• Hushållsinkomst: 300k-499k (61%)

Nej (44%)

• Hur ofta söker du vård på sjukhus 
eller vårdcentral ungefär? - Netto: 
Mer sällan än varje år (70%)

• Har sökt vård via digitala tjänster? 
- Netto: Mer sällan än varje år 
(54%)

• Ålder: 18-29 år (54%)

Ja

55%
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3%

13%

52%

32%

0%

Mycket orolig

Ganska orolig

Inte särskilt orolig

Inte alls orolig

Vet ej

BAS: Har besökt sjukhus/vårdcentral för 
annan åkomma än Covid-19 (n=570)

FRÅGA: Var du orolig eller inte orolig att bli smittad av covid-19 
där på sjukhuset eller vårdcentralen?

Bland dem som har besökt sjukhus/vårdcentral för annan 
åkomma än covid-19:

En av sex besökare kände 
oro för att smittas av covid-
19

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Netto: Mycket/ganska Orolig (16%)

• Har kronisk sjukdom (22%)

• Högsta avslutade utbildning:  
Universitet/högskola (22%)

• Boende i Stockholm (21%)

Netto: Inte särskilt/inte alls orolig 
(84%)

• Hur ofta söker du vård på sjukhus 
eller vårdcentral ungefär? - Netto: 
Mer sällan än varje år (91%)

• Kön: Man (90%)

16%

84%



19 © Novus 2021. All rights reserved. www.novus.se19

0%

97%

3%

Ja Nej Vet ej

Bland dem som har besökt sjukhus/vårdcentral för annan 
åkomma än covid-19:

Majoriteten blev inte 
smittade vid besöket

FRÅGA: Blev du smittad med covid-19 vid besöket på sjukhuset 
eller vårdcentralen?

BAS: : Har besökt sjukhus/vårdcentral 
för annan åkomma än Covid-19 (n=570)

Inga signifikanta skillnader
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Situationen i vården
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81%

34%

19%

14%

13%

9%

8%

2%

Bättre löner/förmåner

Andra arbetstider

Annan ledning/chefskap

God skyddsutrustning

Längre semestrar

Kompetensutveckling

Annat

Vet ej

BAS: Totalt (n=1032)

FRÅGA: Det nämns ofta i media om att vårdpersonal funderar på 
att säga upp sig på grund av arbetssituationen. Vad tror du är de 
viktigaste åtgärderna för att få fler att stanna inom vårdyrket på 
lång sikt? Flera svar möjliga, max två svar

Bättre löner/förmåner tros 
vara viktigast för att få fler 
att stanna inom vården

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Bättre löner/förmåner (81%)

• Ålder: 18-29 år (85%)

• Kön:  Kvinna (85%)

Andra arbetstider (34%)

• Ålder: 18-29 år (42%)

• Har sökt vård via digitala tjänster? 
- Netto: Mer sällan än varje år 
(42%)

• Ort: Större städer och kommuner 
nära större stad (40%)
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Mer än sex av tio 
har fått ökat 
förtroende för 
vården under 
pandemin

FRÅGA: Har ditt förtroende för sjukvården ökat 
eller minskat under pandemin?

22

15%

46%

12%

3%

23%

Det har ökat mycket

Det har ökat lite

Det har minskat lite

Det har minskat mycket

Vet ej

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad 
följande: 

BAS: Totalt (n=1032)

Ökat mycket/lite (62%)

• Boende i Stockholm (70%)

• Boende i storstäder och storstadsnära 
kommuner (69%)

Minskat mycket/lite (16%)

• Ålder: 18-29 år (22%)

• Civilstånd: Sammanboende (21%)

62%

16%
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Bland de som fått ökat förtroende för 
vården under pandemin:

Hårt jobb under 
pandemin har ökat 
förtroendet
FRÅGA: Varför har ditt förtroende för vården 
ökat?

BAS: De som fått ökat förtroende för vården (n=653)

Har jobbat hårt

Har hanterat pandemin

Kompetens

Se bifogad Excelfil för samtliga öppna svar

”Tycker vården hanterat pandemin väldigt bra”
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Bland de som fått minskat förtroende 
för vården under pandemin:

Resurser och 
ledarskap har 
minskat förtroendet

FRÅGA: Varför har ditt förtroende för vården 
minskat?

BAS: De som fått minskat förtroende för vården (n=163)

Bristande 
resurser/kapacitet

Dålig förberedelse

Bristande ledarskap

Se bifogad Excelfil för samtliga öppna svar

”Folk tvingas jobba livet ur sig”
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Drygt sju av tio 
upplever det lätt 
att veta var man 
ska vända sig vid 
åkommor

FRÅGA: Anser du att det är lätt eller svårt att 
veta var man ska vända sig med en åkomma 
som man vill ha bedömd av vårdpersonal?

25

19%

55%

19%

3%

5%

Mycket lätt

Ganska lätt

Ganska svårt

Mycket svårt

Vet ej

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad 
följande: 

BAS: Totalt (n=1032)

Mycket/ganska lätt(73%)

• Sysselsättning: Pensionär (82%)

• Ålder: 65-79 år (82%)

• Boende i Sydsverige (80%)

• Ålder: 50-64 år (80%)

• Har sökt vård via digitala tjänster? - Netto: 
Varje år (79%)

• Hur ofta söker du vård på sjukhus eller 
vårdcentral ungefär? - Netto: Varje år (79%)

Mycket/ganska svårt (22%)

• Ålder: 18-29 år (29%)

• Hur ofta söker du vård på sjukhus eller 
vårdcentral ungefär? - Netto: Mer sällan än 
varje år (28%)

73%

22%
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Bland de som upplevde det som svårt 
att veta:

Tillgänglighet och 
information har 
gjort det svårt

FRÅGA: Beskriv gärna kort på vilket sätt det var 
svårt:

BAS: Upplevde det som svårt att veta  (n=236)

Svåra att kontakta

Dålig information

Dåligt med tider

Se bifogad Excelfil för samtliga öppna svar

”Det är svårt att veta vart man ska vända sig”
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69%

53%

15%

7%

7%

7%

7%

Mer personal på sjukhus och
vårdcentraler

Förbättra patientflödet mellan olika
delar av sjukvården

Mobil vård, provtagning och
undersökning i hemmet

Effektivare transporter av tex
laboratorietester/blodprover etc.

Fler digitala vårdtjänster

Annat

Vet ej

BAS: Totalt (n=1032)

FRÅGA: En annan sak det talas mycket om i media är den så 
kallade vårdskulden, som har byggts upp under pandemin. Med 
vårdskulden avses att man har skjutit upp olika typer av 
vårdbehov, såsom t.ex operationer, provtagning mm, för att 
sjukhusen har varit hårt belastade av covid19-patienter.  Vad tror 
du är de mest effektiva sätten för vården att ”jobba ikapp” 
vårdskulden i framtiden? Flera svar möjliga, max två svar

Mer personal och förbättrat 
patientflöde anses viktigast 
för att minska vårdskulden

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Mer personal på sjukhus och 
vårdcentraler (69%)

• Sysselsättning: Arbetare (79%)

• Boende i Sydsverige (77%)

• Har sökt vård via digitala tjänster? 
- Använder aldrig digitala 
vårdtjänster (74%)

Förbättra patientflödet mellan olika 
delar av sjukvården (53%)

• Ålder: 50-64 år (63%)

• Boende i Västsverige (61%)

• Boende i Större städer och 
kommuner nära större stad (59%)
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Syn på mobil och digital vård
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Nära en av fyra 
har erfarenhet av 
mobil vård

FRÅGA: Har du någon erfarenhet av mobil 
vård, tex provtagning, undersökning och 
vårdinsatser i hemmet?

29

4%

20%

75%

1%

Ja, vid ett flertal tillfällen

Ja, någon gång

Nej, aldrig

Vet ej

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad 
följande: 

BAS: Totalt (n=1032)

Netto: Ja (24%)

• Boende i Stockholm (36%)

• Har sökt vård via digitala tjänster? - Netto: 
Varje år (33%)

• Boende i storstäder och storstadsnära 
kommuner (33%)

• Boende i Västsverige (32%)

• Civilstånd: Sammanboende (32%)

Nej, aldrig (75%)

• Sysselsättning: Pensionär (86%)

• Ålder: 65-79 år (86%)

• Boende i Mellansverige (84%)

• Boende i mindre städer/tätorter och 
landsbygdskommuner (84%)

• Har sökt vård via digitala tjänster?- Använder 
aldrig digitala vårdtjänster (82%)

• Hushållsinkomst: -299k (82%)

• Hur ofta söker du vård på sjukhus eller 
vårdcentral ungefär? - Netto: Mer sällan än 
varje år (81%)

24%
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30%

29%

20%

3%

1%

17%

Mycket positivt

Ganska positivt

Varken eller

Ganska negativt

Mycket negativt

Vet ej

BAS: Har erfarenhet av mobil vård (n=248)

FRÅGA: Var det positivt eller negativt att vården skedde i 
hemmet?

Bland de som har erfarenhet av mobil vård:

Sex av tio upplevde det som 
positivt att vården skedde i 
hemmet

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Mycket/ganska positivt (60%)

• Boende i storstäder och storstadsnära 
kommuner (71%)

• Kön: Kvinna (69%)

60%

3%
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18%

34%

25%

9%

5%

8%

Mycket positivt

Ganska positivt

Varken eller

Ganska negativt

Mycket negativt

Vet ej

BAS: Saknar erfarenhet av mobil vård (n=775)

FRÅGA: Skulle du tycka att det var positivt eller negativt att få 
mobil vård dvs. enklare vårdinsatser i ditt hem istället för att 
besöka vårdcentral eller sjukhus?

Bland de som saknar erfarenhet av mobil vård:

Drygt hälften är positiva till 
att få mobil vård

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Mycket/ganska positivt (52%)

• Civilstånd: Sammanboende (61%)

• Har sökt vård via digitala tjänster? 
- Netto: Varje år (61%)

• Högsta avslutade utbildning:  
Universitet/högskola (59%)

• Ålder: 30-49 år (59%)

• Har sökt vård via digitala tjänster? 
- Netto: Mer sällan än varje år 
(58%)

Mycket/ganska negativt (14%)

• I vilken grad ser du dig själv som 
en digital person? – i 
mycket/ganska låg grad (31%)

• Sysselsättning: Pensionär (21%)

• Hur ofta söker du vård på sjukhus 
eller vårdcentral ungefär? - Flera 
gånger per år (21%)

• Ålder: 65-79 år (20%)

52%

14%
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61%

47%

30%

21%

7%

3%

13%

15%

Provtagningar

Läkarundersökningar

Behandlingar av kroniska sjukdomar

Enklare kirurgiska ingrepp; avlägsna
födelsemärken, sy sårskador

Röntgen

Annat

Inget av ovanstående

Vet ej

BAS: Totalt (n=1032)

FRÅGA: Vilka vårdinsatser är du positiv till att utföra i hemmet 
med hjälp av mobil vård? Flera svar möjliga

Flest är positiva till att 
provtagningar och 
läkarundersökningar utförs i 
hemmet

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Provtagningar (61%)

• Sysselsättning: Tjänsteman (72%)

• Boende i Västsverige (69%)

• Högsta avslutade utbildning:  
Universitet/högskola (69%)

• Ålder: 30-49 år (69%)

• Ålder: 50-64 år (67%)

Läkarundersökningar (47%)

• Sysselsättning: Tjänsteman (58%)

• Har sökt vård via digitala tjänster? 
- Netto: Varje år (57%)

• Högsta avslutade utbildning:  
Universitet/högskola (56%)

• Boende i Västsverige (56%)

• Ålder: 50-64 år (55%)

• Ålder : 30-49 år (54%)
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Coronapandemin 
har gjort nära en av 
fem mer benägen 
att besöka 
sjukhus/vårdcentral 
– en av fem mindre 
benägen

FRÅGA: Har coronapandemin generellt gjort 
dig mer eller mindre benägen att i framtiden 
besöka sjukhus eller vårdcentraler när du har 
vårdbehov?

33

2%

17%

18%

2%

61%

Mycket mer benägen

Lite mer benägen

Lite mindre benägen

Mycket mindre benägen

Vet ej

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad 
följande: 

BAS: Totalt (n=1032)

Mycket/lite mer benägen (19%)

• Ålder: 18-29 år (28%)

• Kön: Man (25%)

Mycket/lite mindre benägen (20%)

• Har sökt vård via digitala tjänster? - Netto: 
Varje år (26%)

• Hushållsinkomst: -299k (26%)

19%

20%
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Coronapandemin 
har gjort nära 
fyra av tio mer 
benägna att söka 
digital vård

FRÅGA: Har coronapandemin generellt gjort 
dig mer eller mindre benägen att i framtiden 
använda digitala vårdtjänster när du har 
vårdbehov?

34

5%

32%

9%

10%

43%

Mycket mer benägen

Lite mer benägen

Lite mindre benägen

Mycket mindre benägen

Vet ej

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad 
följande: 

BAS: Totalt (n=1032)

Mycket/lite mer benägen (38%)

• Har sökt vård via digitala tjänster? - Netto: 
Varje år (61%)

• Hushållsinkomst: 800k- (49%)

• Boende i Stockholm (46%)

• Sysselsättning: Tjänsteman (44%)

• Högsta avslutade utbildning:  
Universitet/högskola (44%)

• Boende i storstäder och storstadsnära 
kommuner (43%)

Mycket/lite mindre benägen (19%)

• Ålder: 65-79 år (32%)

• Sysselsättning: Pensionär (31%)

• I vilken grad ser du dig själv som en digital 
person? – I mycket/ganska låg grad (31%)

• Har sökt vård via digitala tjänster? -
Använder aldrig digitala vårdtjänster (27%)

• Har kronisk sjukdom (25%)

38%

19%
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En av tre är 
positiv till att 
lämna ut 
hälsodata

FRÅGA: Skulle du vara positiv eller negativ till 
att lämna ut personlig hälsodata till etablerade 
privata vårdgivare, tex via en app som mäter 
sådant som puls, motion, sömn mm, för att på 
så sätt kunna få förebyggande hälsovård?

35

8%

25%

22%

21%

16%

8%

Mycket positiv

Ganska positiv

Varken eller

Ganska negativ

Mycket negativ

Vet ej

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad 
följande: 

BAS: Totalt (n=1032)

Mycket/ganska positiv (33%)

• Har sökt vård via digitala tjänster? - Netto: 
Varje år (48%)

• Hushållsinkomst: 800k- (45%)

• Boende i Stockholm (42%)

• Boende i storstäder och storstadsnära 
kommuner (41%)

• Har sökt vård via digitala tjänster? - Netto: 
Mer sällan än varje år (41%)

• Ålder: 18-29 år (40%)

• Sysselsättning: Tjänsteman (40%)

Mycket/ganska negativ (37%)

• Har sökt vård via digitala tjänster? -
Använder aldrig digitala vårdtjänster (46%)

• Ålder: 50-64 år (43%)

• Hushållsinkomst: 300k-499k (43%)

33%

37%
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Flest anser att 
begreppet ”god och 
nära vård” innebär 
tillgänglighet, 
kompetens och 
snabbhet

FRÅGA: Vad innebär begreppet ”god och nära 
vård för dig?”

BAS: Totalt (n=1032)

Lättillgänglig

Kompetent

Snabb

Se bifogad Excelfil för samtliga öppna svar

”Vård som fungerar och finns nära mig”
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Vanligaste ord 
kopplat till ”God 
och nära vård”

FRÅGA: Vad innebär begreppet ”god och nära 
vård för dig?”

37

BAS: Totalt (n=1032)
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Bland de i åldern 18-29:

Liknande syn hos 
yngre på vad 
”God och nära 
vård” är

FRÅGA: Vad innebär begreppet ”god och nära 
vård för dig?”

38

BAS: Ålder 18-29 (n=117)
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Reflektioner
1. Äldre och kroniskt sjuka (eventuellt överlapp mellan dessa) verkar i högre grad fått 

sina vårdbehov åsidosatta (slide 11-13). Dessa två grupper är även mer frekventa 
användare av vårdtjänster (slide 5 och 7). Verkar känna sig åsidosatta framförallt 
pga. det höga trycket på vården men inte lika tydligt på grund av smittan. Tyvärr är 
framförallt de äldre bland de som verkar minst intresserade av mobil/digital vård, 
så det kvarstår en utmaning i att nå dessa individer. Hur ska de som har störst 
behov av vård och som känner sig mest åsidosatta kunna nås med de nya 
vårdalternativen?

2. Verkar som att de som har erfarenhet från antingen mobil eller digital vård överlag 
verkar vara mer öppna för att testa nya vårdtjänster. Syns exempelvis i slide 32 över 
de som är positiva till att prova, då grupper som använder digital vård sticker ut. 
Indikerar potentiellt att det finns synergi/komplement-effekter mellan de olika nya 
vårdalternativen som kan användas för att öka användningen.

3. I de öppna svaren om ”God och när vård” så framgår det att yngre inte har lika stort 
behov att vara kopplad till en viss läkare (som är det vanligaste bland allmänheten). 
Istället är det tydligare fokus på att det ska vara lättillgängligt, snabbt och nära. De 
använder i sig de tjänster som erbjuder mindre personlig vård, men verkar inte vara 
missnöjda med den avsaknaden.
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Bakgrundsfrågor
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Nära tre av fyra ser sig själva som 
digitala personer

FRÅGA: I vilken grad ser du dig själv som en digital person?

22%

51%

16%

9%

2%

0%

I mycket hög grad

I ganska hög grad

Varken eller

I ganska låg grad

I mycket låg grad

Vet ej

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad 
följande: 

BAS: Totalt (n=1032)

I mycket/ganska hög grad (74%)

• Ålder: 18-29 år (94%)

• Har sökt vård via digitala tjänster? - Netto: 
Mer sällan än varje år (82%)

• Har hemmaboende barn i hushållet (82%)

• Civilstånd: Sammanboende (82%)

• Har sökt vård via digitala tjänster? - Netto: 
Varje år (80%)

• Sysselsättning: Tjänsteman (80%)

• Hushållsinkomst: 800k- (80%)

74%

11%
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UTBILDNINGÅLDER HUSHÅLLSINKOMST

KÖN REGION ORT

BAS: Totalt (n=1032)

23 %
25 %

8 %
15 %
20 %

9 %

Stockholm
Mellansverige

Småland och öarna
Sydsverige

Västsverige
Norrland

36 %

36 %

28 %

Storstäder

Större städer

Övriga landet

20 %

44 %

36 %

Grundskola eller
motsvarande/ Ingen avslutad

Gymnasium eller
motsvarande

Universitet/högskola

21 %

35 %

25 %

20 %

18-29 år

30-49 år

50-64 år

65-79 år

16 %
26 %

23 %
22 %

5 %
8 %

–299k

300k–499k

500k–799k

800k–

Vill ej uppge

Vet ej

Bakgrund

51 49
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Om Novus
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Vi på Novus älskar frågor

Kontakter på Novus

Konsult
Matz Elzén

Mobil: 0720700329

E-post: mats.elzén@novus.se

Projektledare
Veronica Kuess

Mobil: +46 8 128 196 74

E-post: veronica.kuess@novus.se
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Regioner

Norrland

Mellansverige

Stockholm

Regionindelning

Västsverige

Småland och öarna

Sydsverige
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Novus Sverigepanel består av ungefär 

50 000 paneldeltagare. Panelen är 
slumpmässigt rekryterad (man kan inte 
anmäla sig själv för att tjäna pengar eller för 
att man vill påverka opinionen) och är 
riksrepresentativ avseende ålder, kön och 
region i åldersspannet 18–79 år. Eventuella 
skevheter i panelstruktur avhjälps genom att 
ett riksrepresentativt urval dras från panelen 
samt av att resultatet viktas. 

Vi vårdar vår panel väl genom s.k. 
panelmanagement. Det innebär bl.a. att vi 
ser till att man inte kan delta i för många 
undersökningar under en kort period, inte 
heller i flera liknande undersökningar. Vi har 
också ett system för belöningar till panelen. 

Undersökningsgenomförande
Ett urval ur panelen dras. Dessa får en 
inbjudan till undersökningen via e-post. 
Inbjudan innehåller information om hur lång 
tid undersökningen tar att besvara, sista 
svarsdatum samt en länk som man klickar på 
för att komma till frågeformuläret. Man kan 
besvara alla frågor på en gång alternativt 
göra paus och gå tillbaka till frågeformuläret 
vid ett senare tillfälle. 

När datainsamlingen är klar påbörjas 
databearbetningen. Därefter produceras 
tabeller och en rapport sammanställs.

Kort om Novus
Sverigepanel

Fråga gärna efter mer 
information kring vårt 
panelmanagement!
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Kort om kvalitet i webbpaneler

Några viktiga checkpoints när man genomför 
webbundersökningar i paneler:

• Panelen ska vara slumpmässigt rekryterad 
för att kunna spegla verkligheten.

• Undersökningsföretaget ska alltid kunna 
redovisa deltagarfrekvens för varje enskild 
undersökning.

• Panelisterna ska inte vara proffstyckare, 
dvs. få för många undersökningar. Får man 
fler än två per månad finns risken att man 
blir proffstyckare och svarar på 
undersökningen av fel skäl.

• Panelen ska skötas med ett bra 
panelmangement avseende belöningar, 
validering av svar osv.

• Tid för fältarbetet (genomförandet av 
intervjuer) ska alltid redovisas och helst 
innehålla både vardagar och helgdagar.

Novus Sverigepanel håller hög kvalitet. Vi 
genomför kontinuerligt kvalitetskontroller 
och valideringar av både panelen och de 
svar som paneldeltagarna ger. 

I jämförande studier (andra webbpaneler) 
har vi konstaterat att panelisterna i Novus 
panel tar längre tid på sig för att svara på 
frågor och att det finns en logik i svaren 
(exempel: om man tycker om glass och 
choklad, då tycker man också om 
chokladglass). I de självrekryterade 
panelerna ser vi inte denna logik i samma 
utsträckning. 

Vi ser också att våra panelister har ett mer 
”svensson-beteende” än självrekryterade 
paneler, där man i är bl.a. väldigt 
internetaktiv.

Novus panelister får i snitt 12 undersökningar 
per år, vilket är betydligt färre 
undersökningar än i många andra paneler, 
och ger en högre kvalitet i genomförandet. 
En annan mycket viktig kvalitetsaspekt är att 
ange deltagarfrekvens (svarsfrekvens) vilket 
är ett krav enligt samtliga 
branschorganisationer.
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Enligt internationella branschregler (ESOMAR) är Novus som 
undersökningsföretag ansvariga för att våra undersökningar tolkas rätt 
vid första publicering.

För att säkerställa att våra undersökningar presenteras på ett korrekt 
sätt ber vi alltid att få se den text som skrivs med syfte att publiceras 
där Novus undersökningar omnämns.

Novus förbehåller sig rätten att korrigera felaktiga siffror och tolkningar 
som har publicerats.

Novus varumärke är en garant för att en 
undersökning har gått rätt till och att slutsatserna 
kring densamma är korrekta utifrån målet med 
undersökningen.

Publiceringsregler


