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Har jobbat deltid

35%

Förlossningsvården

Kontakt: Anna E Olsson Kontakt på Novus: 
Per Fernström och Emil Lundin

Datum: 2022-04-29
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BAKGRUND
Undersökningen har genomförts av Novus på 
uppdrag av Vårdförbundet. Syftet med 
undersökningen är att kartlägga hur kvinnor 
har upplevt vården före, under och efter sin 
förlossning.

Undersökningen är delvis en uppföljning av en 
tidigare undersökning 2020. Jämförelsesiffror 
från tidigare undersökning är med i de fall där 
de är direkt jämförbara. 

MÅLGRUPP
Kvinnor som fött barn 2020-2021

GENOMFÖRANDE

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 mammorna levereras i en 
diagramrapport. Markerade signifikanta 
skillnader i rapporten är jämfört mot totalen 
(ålder vid förlossning och ort). Resultatet är 
viktat på mammans ålder (tre åldersgrupper), 
barnets födelseår och NUTS 2 regioner. Data 
till viktningen är inhämtat från SCB. För att nå 
rätt målgrupp ställde vi en första fråga om 
man har fött barn under perioden 2020-2021. 
För att nå nog många respondenter skickade 
vi ett separat utskick till män som uppgett att 
de fått barn under den givna perioden i Novus 
panelen. Genom männen rekryterade vi sedan 
deras kvinnliga partners till undersökningen. 

FELMARGINAL
Vid 500 intervjuer:
Vid utfall 20/80: +/- 3,5%
Vid utfall 50/50: +/- 4,4%

Antal intervjuer:
605
Fältperiod 11 – 25 april 2022

Deltagarfrekvens: 63%

+/-

Bakgrund & genomförande
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Sammanfattning 
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Kort sammanfattning

▪ Majoriteten (97%) har fött ett barn under perioden 2020-2021

▪ Lika många (50%), (50%) fick sitt första barn under 2020 – 2021 som inte fick det

▪ Majoriteten (99%) föder på sjukhuset

▪ De flesta (69%) hade en positiv upplevelse av graviditeten 

▪ Flest (66%) menar att barnmorskan lyssnat – därefter att de fick den information 
de behövde

▪ Flest (75%) personer upplevde att det var lagom många besök

▪ 8 av 10 (82%) upplevde tillgängligheten till mödrahälsovården som bra

▪ Störst oro under graviditeten (39%), nära därefter under förlossningen (30%)

▪ Oro eller rädsla för barnets hälsa (56%), att något ska gå fel under förlossningen 
(55%) eller att en respektive/partner inte är på plats (55%)  – är de flesta 
anledningar för oro eller rädsla under graviditeten

▪ Flest anser att de antingen helt (28%) eller delvis (41%) fick rätt stöd för att 
hantera oro/rädsla – Nära två av tio anser inte det (17%)

▪ De flesta har förlöst vaginalt (80%)– en av tio (10%) har haft akut kejsarsnitt

▪ Majoriteten (81%) upplever att barnmorskan fanns närvarande vid behov

▪ Sex av tio (63%) tycker att känslan av trygghet skulle öka vid närmare kontakt 
med barnmorskan som ska förslösa  

▪ Drygt hälften (54%) har en positivt eftervårdsupplevelse – två av tio (20%) har 
inte det

▪ Majoriteten (78%) visste vart de skulle vända sig om de behövde mer vård och 
stöd 

▪ Drygt hälften (54%) fick den hjälp de behövde efter förlossningen och drygt en 
tredjedel (33%) behövde ingen hjälp – en av tio (11%) fick inte det

▪ Flest, drygt fyra av tio (44%) menar att de delvis fick det stöd eller den 
information de behövde, något färre (42%) menar att de fick det helt – nära en 
av sju anser inte det (13%)

▪ Flest (36%) menar att de fick det stöd de behövde för amningen som de behövde 
– Drygt en av sju anser inte det (15%)

▪ Nära fyra av tio (38%) menar att de ej hade behov av amningsstöd eller hjälp –
drygt hälften (56%) menar att de fick hjälp
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Resultat 
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97% (97%)

3% (3%)

Ja, jag har fött ett barn under perioden 2020-2021

Ja, jag har fött flera barn under perioden 2020-2021

Nej

Vill ej uppge

Majoriteten har fött ett barn 
under perioden 2020-2021

FRÅGA: Har du fött barn under perioden 2020-2021?

BAS: Totalt 2022 (n=605), 2020 (n=530)

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad:

Ja, jag har fött flera barn under perioden 2020-2021 (3%)

• Boende i Hyreslägenhet (6%)

2020 siffror inom parantes
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50%
(46%)

50%
(54%)

Ja Nej Vill ej uppge

Lika många fick sitt första barn under 2020 
– 2021 som inte fick det

FRÅGA: Var det/de barn som du födde under 2020-2021 ditt/dina första barn?

BAS: Totalt 2022 (n=605), 2020 (n=530)

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad:

Ja (50%)

• Mammas ålder vid förlossning -29 år (65%)

• Civilstånd - Sammanboende (57%)

• Boende i Bostadsrätt (60%)

• Upplevde eftervården negativt (64%)

Nej (50%)

• Mammas ålder vid förlossning 30-34 år (56%)

• Mammas ålder vid förlossning 35+ år (61%)

• Hushållsinkomst  500k-799k (56%)

• Civilstånd - Gift/partnerskap (63%)

• Boende i Villa/radhus (62%)

2020 siffror inom parantes
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99%

1%

0%

0%

0%

99%

1%

0%

0%

0%

På sjukhus

Hemma

På väg till sjukhus/under transport
(tex personbil, ambulans)

Annan plats

Vill ej uppge

2022

2020

Majoriteten födde på sjukhuset

FRÅGA: På vilken plats föddes ditt barn?

Inga signifikanta skillnader mot totalen

BAS: Totalt 2022 (n=605), 2020 (n=530)
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GRAVIDITETEN
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12%

57%

14%

13%

2%

1%

Enbart en positiv upplevelse

En i huvudsak positiv upplevelse

Varken eller

En i huvudsak negativ upplevelse

Enbart en negativ upplevelse

Vill ej uppge

De flesta hade en positiv upplevelse av 
graviditeten 

FRÅGA: Hur upplevde du din graviditet? 

Signifikanta skillnader mot totalen

Följande undergrupper svarar i högre grad: 

BAS: Totalt (n=605)

Positiv upplevelse (69%)

• Upplevde eftervården som positiv (77%)

Negativ upplevelse (16%)

• Personlig inkomst kr/månad Mindre än 
20.000 kr per månad (23%)

• Upplevde eftervården som negativ (24%)
Positiv upplevelse

69%

Negativ upplevelse
16%
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Upplevde du att barnmorskan hade 
tid att lyssna, Ja, helt (66%)

• Personlig inkomst 30.000 - 39.999 
kr/månad (71%)

• Upplevde graviditeten som positiv 
(70%)

Fick du den information som 
behövdes, Ja, helt (59%)

• Hushållsinkomst 500k-799k (65%)

• Boende i Större städer och 
kommuner nära större stad (66%)

• Upplevde graviditeten som positiv 
(67%)

• Upplevde eftervården som positiv 
(72%)

Hade du möjlighet att påverka vilken 
information du skulle få? Ja, 
helt(39%)

• Upplevde eftervården som positiv 
(49%)

66%

59%

39%

28%

32%

30%

4%

6%

13%

2%

3%

18%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Upplevde du att barnmorskan hade tid att lyssna?

Fick du den information du ansåg du behövde?

Hade du möjlighet att påverka vilken information
du skulle få?

Ja, helt Ja, delvis Nej Ingen uppfattning

Signifikanta skillnader mot totalen

Följande undergrupper svarar i 
högre grad:

Flest tycker att barnmorskan lyssnat – därefter att de 
fick den information de behövde

BAS: Totalt (n=605)

FRÅGA: Vid dina besök på mödrahälsovården…
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2%

75%

20%

4%

För många besök

Lagom många besök

För få besök

Ingen uppfattning

Flest personer upplevde att det var lagom 
många besök

FRÅGA: Hur upplevde du antalet planerade besök på mödrahälsovården?

Signifikanta skillnader mot totalen

Följande undergrupper svarar i högre grad: 

BAS: Totalt (n=605)

Lagom många besök (75%)

• Boende i Villa/radhus (80%)

• Upplevde eftervården som positiv (84%)

För få besök (20%)

• Boende i Bostadsrätt (27%)

• Upplevade eftervården som negativ (35%)
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41%

41%

9%

2%

7%

Mycket bra

Ganska bra

Mindre bra

Inte alls bra

Vet ej

8 av 10 upplevde tillgängligheten till 
mödrahälsovården som bra
FRÅGA: Om du bortser från de planerade besöken, hur upplevde du tillgängligheten till 
mödrahälsovården totalt sett under din graviditet?  

Signifikanta skillnader mot totalen

Följande undergrupper svarar i högre grad: 

BAS: Totalt (n=605)

Mycket bra (41%)

• Personlig inkomst 30.000 - 39.999 
kr/månad (47%)

• Upplevde sin graviditet positiv (45%)

• Upplevde eftervården som positiv (49%)

Ganska bra (41%)

• Boende i Hyreslägenhet (49%)

BRA
82%
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Öppna svar gällande om något 
hade kunnat göra upplevelsen av 
graviditeten bättre 

FRÅGA Finns det något som hade kunna göra 
din upplevelse av vården vid förlossningen 
bättre?

BAS: Besvarat frågan (n=284)

Urval av citat

”Att fortsätta fråga om psykisk ohälsa, inte bara vid ett tillfälle på BVC. Jag 
har i efterhand insett att jag mådde ganska dåligt efter förlossningen och 
omställningen till föräldraskapet - dessutom med en kolikbebis. Vården 
får gärna fråga lite mer - jag skulle vara duktig flicka och tänka att jag 
löser allt själv, men hade nog behövt mer  stöd genom samtal.”

”Jag önskar att alla som fött barn skulle kallas till rehab för att 
träffa en fysioterapeut någon månad efter förlossningen. Jag 
tror att det skulle hjälpa många att komma igång med lämplig 
träning och få tillbaka styrka och rörlighet i bland annat 
bålen.”

”Mer stöttning och sympati framförallt!”
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11%

9%

27%

20%

19%

18%

35%

37%

7%

15%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

under din graviditet?

under din förlossning?

Mycket stor oro/rädsla Ganska stor oro/rädsla Varken eller Ganska liten oro/rädsla Mycket liten oro/rädsla

39 % 42 %

30 % 52 %

Störst oro under graviditeten, nära därefter 
under förlossningen

BAS: Totalt (n=605)

Mycket + 
ganska  

stor 
oro/rädsla 

Mycket + 
ganska  

liten 
oro/rädsla 

FRÅGA: I vilken utsträckning kände du oro/rädsla… 

Signifikanser på nästa slide →
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Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad:

Under din graviditet? -
upplevde mycket + ganska 

liten oro/rädsla (42%)

• Mammas ålder vid 
förlossning 30-34 år (49%)

• Hushållsinkomst 500k-
799k (48%)

• Upplevde graviditeten 
positivt (51%)

• Upplevde eftervården som 
positiv (50%)

Under din graviditet? -
upplevde mycket + ganska 

stor oro/rädsla (39%)

• Högsta avslutade 
utbildning 
Grundskola/Gymnasium 
(46%)

• Var det/de barn som du 
födde under 2020-2021 
ditt/dina första barn? - Ja 
(44%)

• Upplevde eftervården som 
negativt (49%)

Under din förlossning? –
upplevde mycket + ganska 

stor oro/rädsla (30%)

• Upplevde eftervården som 
negativ (41%)

Under din förlossning? -
upplevde mycket + ganska liten 

oro/rädsla (52%)

• Boende i Större städer och 
kommuner nära större stad 
(58%)

• Upplevde graviditeten 
positivt (57%)

• Vaginal förlossning (58%)
• Upplevde eftervården som 

positiv (57%)
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56%

55%

55%

43%

33%

33%

33%

21%

14%

5%

8%

2%

Oro för barnets hälsa

Oro att något ska gå fel under förlossningen

Oro att min partner/närstående inte skulle få möjlighet att stanna

Att jag skulle skadas i samband med förlossningen

Rädd för smitta under pandemin

Oro att jag inte skulle få plats på förlossningsavdelningen

Oro att personalen inte skulle ha tid att bistå mig under förlossningen

Rädd för förlossningen

Oro för transport till förlossning

Upplevde ingen oro/rädsla

Annat

Vill ej uppge

Oro eller rädsla för barnets hälsa, att något ska gå fel under förlossningen 
eller att en partner/närstående inte är på plats   – är de flesta anledningar 
för oro eller rädsla under graviditeten

FRÅGA: I den mån du upplevde/kände oro eller rädsla under graviditeten, vad var 
anledningen/anledningarna?

Signifikanta skillnader mot totalen

Följande undergrupper svarar i högre grad: 

BAS: Totalt (n=605)

Oro för barnets hälsa (56%)

• Huvudsaklig sysselsättning Föräldraledig 
(63%)

Oro att något ska gå fel under förlossningen 
(55%)

• Mammas ålder vid förlossning -29 år 
(63%)

• Högsta avslutade utbildning:  
Grundskola/Gymnasium (63%)

Oro att min partner/närstående inte skulle få 
möjlighet att stanna (55%)

• Upplevade eftervården som negativ (65%)
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28%

41%

17%

14%

Ja, helt Ja, delvis Nej Vet ej/ej aktuellt

Flest anser att de antingen helt eller delvis 
fick rätt stöd för att hantera oro/rädsla –
Nära två av tio anser inte det

FRÅGA: Upplever du att du fick stöd från vården att hantera din eventuella 
oro/rädsla?

BAS: Totalt (n=605)

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad:

Ja, helt (28%)

• Upplevade eftervården som positiv (36%)

Nej (17%)

• Boende i Storstäder och storstadsnära kommuner (23%)

• Boende i Västsverige (26%)

• Upplevade eftervården som negativ (33%)
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FÖRLOSSNINGEN
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80%

10%

7%

2%

0%

78%

7%

10%

5%

0%

Vaginal förlossning

Akut kejsarsnitt

Planerat kejsarsnitt

Sugklocka/tång

Vill ej uppge

2022

2020

De flesta har förlöst vaginalt – en av tio fick 
göra akut kejsarsnitt

FRÅGA: På vilket sätt föddes ditt barn?

Signifikanta skillnader mot totalen

Följande undergrupper svarar i högre grad: 

BAS: Totalt 2022 (n=605), 2020 (n=530)

Planerat kejsarsnitt (7%)

• Personlig inkomst - Mindre än 20.000 kr 
per månad (12%)
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81%

16%

3%

86%

12%

2%

Barnmorskorna fanns
närvarande i den

utsträckning jag hade behov
av

Barnmorskorna fanns inte
närvarande i den

utsträckning jag hade behov
av

Ingen uppfattning/vill ej
uppge

2022

2020

Majoriteten upplever att barnmorskan fanns 
närvarande vid behov under förlossningen

FRÅGA: Hur upplevde du barnmorskornas närvaro från det att du kom till förlossningen till att själva 
förlossningen var över?

Signifikanta skillnader mot totalen

Följande undergrupper svarar i högre grad: 

BAS: Totalt 2022 (n=605), 2020 (n=530)

Barnmorskorna fanns närvarande i den 
utsträckning jag hade behov av (81%)

• Upplevde eftervården som positiv  (88%)

Barnmorskorna fanns inte närvarande i den 
utsträckning jag hade behov av (16%)

• Sysselsättning Tjänsteman (23%)

• Upplevde eftervården som negativ (32%)
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63%

29%

1%
8%

51%
41%

2% 6%

Känslan av
trygghet skulle öka

Det skulle inte
påverka min

känsla av trygghet

Känslan av
trygghet skulle

minska

Ingen uppfattning

2022

2020

Sex av tio tycker att känslan av trygghet 
skulle öka vid närmare kontakt med 
barnmorskan som ska förslösa  

FRÅGA: Skulle din känsla av trygghet under förlossningen förändrats om den 
som förlöste dig var en barnmorska som du haft kontakt med och lärt känna 
tidigare under graviditeten?

Signifikanta skillnader mot totalen

Följande undergrupper svarar i högre grad: 

BAS: Totalt 2022 (n=605), 2020 (n=530)

Känslan av trygghet skulle öka (63%)

• Personlig inkomst mindre än 20.000 kr per månad (71%)

• Boende i Hyreslägenhet (73%)

• Upplevde eftervården som negativ (76%)

Det skulle inte påverka min känsla av trygghet (29%)

• Boende i Villa/radhus (36%)

• Boende i Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner (36%)
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Öppna svar om förbättringar 
upplevelsen av vården vid 
förlossningen

FRÅGA: Finns det något som hade kunna göra din 
upplevelse av vården vid förlossningen bättre?

BAS: Besvarat frågan (n=287)

Urval av citat

”Födde tredje barnet och hade kanske verkar komma in tidigare. Vi hann inte 
riktigt och jag födde i hisshallen mitt i natten. De hade kunnat komma och möta 
mig så att jag slapp föda själv. Nu gick allt väl och min man tog emot bäbisen, men 
hade det inte gått bra och hade det varit första barnet hade jag varit mer 
skeptisk.”

”Lite mindre spring in och ut hade inte skadat. 
Barnmorskorna gjorde ett fantastiskt jobb vid själva 
förlossningen, men så var jag förmodligen också den 
”svåra förlossningen” som tog tid från andra.”
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EFTERVÅRDEN
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11%

43%

25%

16%

4%

1%

Enbart en positiv upplevelse

En i huvudsak positiv upplevelse

Varken eller

En i huvudsak negativ upplevelse

Enbart en negativ upplevelse

Vill ej uppge

Drygt hälften har en positiv 
eftervårdsupplevelse – två av tio har inte det

FRÅGA: Upplevde eftervården negativt eventuell ytterligare eftervård)

Signifikanta skillnader mot totalen

Följande undergrupper svarar i högre grad: 

BAS: Totalt (n=605)

Upplevde eftervården positivt (54%)

• Upplevde graviditeten som positiv  (60%)

Upplevde eftervården negativt (20%)

• Mammas ålder vid förlossning  -29 år 
(27%)

• Födde under 2020-2021 första barnet-
(26%)

Positivt
54%

Negativt
20%
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78%

20%

2%

Ja Nej Vill ej uppge

Majoriteten visste vart de 
skulle vända sig om de 
behövde mer vård och stöd 

FRÅGA: När det gäller eftervården från det att du lämnade 
förlossningsvården/BB, visste du då vart du skulle vända dig om du behövde 
mer råd och stöd?

BAS: Totalt (n=605)

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad:

Ja (78%)

• Upplevde eftervården som positiv (92%)

Nej (20%)

• Upplevde eftervården som negativ (46%)
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22%

32%

12%

21%

11% 2%

Ja, helt Ja, delvis Hade besvär
men inget

jag behövde
vård för

Hade inga
besvär
efteråt

Nej Vill ej uppge

Drygt hälften fick den hjälp de behövde efter 
förlossningen och drygt en tredjedel behövde 
ingen hjälp – en av tio fick inte det

FRÅGA: Om du hade besvär efter din graviditet och förlossning, fick du då 
den hjälp du behövde från vården?

Signifikanta skillnader mot totalen

Följande undergrupper svarar i högre grad: 

BAS: Totalt (n=605)

Ja, helt (22%)

• Boende i Mellansverige (28%)

• Upplevde eftervården som positiv (33%)

Ja, delvis (32%)

• Mammas ålder vid förlossning -29 år (38%)

• Upplevde eftervården som varken positiv eller negativ (39%)

Nej (11%)

• Upplevde eftervården som negativ (33%)



28 © Novus 2022. All rights reserved. novus.se28

42%

44%

13%
2%

Ja, helt Ja, delvis Nej Vill ej uppge

Flest, drygt fyra av tio menar att de delvis fick det 
stöd eller den information de behövde, något 
färre menar att de fick det helt

FRÅGA: Efter förlossningen innan du lämnade sjukhuset fick du det stöd och 
den information du behövde?

BAS: Totalt (n=605)

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad:

Ja, helt (42%)

• Boende i Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner (51%)

• Födde inte första barnet under 2020-2021 (50%)

• Upplevde eftervården som positiv (59%)

Ja, delvis (44%)

• Boende i Större städer och kommuner nära större stad (50%)

• Födde första barnet under 2020-2021 (50%)

• Upplevde eftervården som varken positiv eller negativ (56%)

Nej (13%)

• Mammas ålder vid förlossning  -29 år (18%)

• Upplevde eftervården som negativ (39%)
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Öppna svar om önskat stöd och 
information efter förlossningen

FRÅGA: Vad hade du behövt mer stöd och 
information om efter förlossningen innan du 
lämnade sjukhuset?

BAS: Besvarat frågan (n=342)

Urval av citat

”Fick väldigt lite information om ett ingrepp som hade gjorts för att stoppa en 
blödning och vad som hade sytts etc. Hade velat ha mer information.”
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36%

29%

15%

14%

4%

2%

Ja, helt

Ja, delvis

Nej

Kände inte att jag behövde något stöd

Att amma var inte ett alternativ för mig

Vill ej uppge

Flest menar att de fick det stöd de behövde 
för amningen – Drygt en av sju anser inte det

FRÅGA: Upplevde du att du fick det stöd du behövde med amningen under den tid du befann dig på 
sjukhuset?

Signifikanta skillnader mot totalen

Följande undergrupper svarar i högre grad: 

BAS: Totalt (n=605)

Ja, helt (36%)

• Boende i Mindre städer/tätorter och 
landsbygdskommuner (45%)

• Upplevde eftervården som positiv (45%)

Nej (15%)

• Mammas ålder vid förlossning -29 år 
(20%)

• Boende i Bostadsrätt (20%)

• Födde första barnet under 2020-2021 
(22%)

• Upplevde eftervården som negativ (33%)

Kände inte att jag behövde något stöd (14%)

• Första barnet föddes ej under 2020-2021 
(22%)
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20%

14%

9%

7%

38%

14%

6%

4%

Ja, via barnhälsovården

Ja, via amningsmottagningen

Ja, via mödrahälsovården

Ja, via anhörig

Hade inget behov av stöd och hjälp

Nej

Ja, annat

Vet ej

Nära fyra av tio menar att de ej hade behov av 
amningsstöd eller hjälp – drygt hälften menar att 
de fick hjälp

FRÅGA: Upplevde du att du fick den hjälp och stöd du behövde med amningen när du kommit hem? 

Signifikanta skillnader mot totalen

Följande undergrupper svarar i högre grad: 

BAS: Totalt (n=605)

Ja, via barnhälsovården (20%)

• Mammas ålder vid förlossning - 35+ år 
(27%)

Nej (14%)

• Boende i Västsverige (21%)

• Födde första barnet under 2020-2021 
(19%)

• Upplevade eftervården som negativ (19%)

Hade inget behov av stöd och hjälp (38%)

• Civilstånd Gift/partnerskap (46%)

• Födde inte första barnet under 2020-2021 
(54%)

Ja
56%
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Öppna svar om förbättringar av 
upplevelsen av vården efter 
förlossningen

FRÅGA: Finns det något som hade kunna göra 
din upplevelse av eftervården bättre?

BAS: Besvarat frågan (n=264)

Urval av citat

”Bli lyssnad på, få duscha, få möjlighet att gå på toaletten, inte få svaret ”det är 
normalt efter en förlossning” på allt..”
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Bakgrundsfrågor
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UTBILDNINGMAMMANS ÅLDER VID FÖRLOSSNING CIVILSTÅND

ÅR BARNET/BARNEN FÖDDES REGION ORT

25 %
23 %

8 %
15 %
20 %

8 %

Stockholm
Mellansverige

Småland och öarna
Sydsverige

Västsverige
Norrland

39 %

37 %

24 %

Storstäder och storstadsnära
kommuner

Större städer och kommuner
nära större stad

Mindre städer/tätorter och
landsbygdskommuner

2 %

24 %

74 %

Grundskola eller motsvarande

Gymnasium eller motsvarande

Universitet/högskola

35 %

40 %

26 %

-29 år

30-34 år

35+ år

46 %

46 %

8 %

Gift/partnerskap

Sammanboende

Annat (inkluderar
ensamstående,

änka/änkling, särbo,…

Bakgrund

BAS: Totalt (n=605)

50 %

50 %

2020

2021
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Vi på Novus älskar frågor

Kontakter på Novus

Seniorkonsult
Per Fernström

Mobil: 0739 40 39 19

E-post: per.fernstrom@novus.se

Projektledare
Emil Lundin

Mobil: 0720 70 04 32

E-post: emil.lundin@novus.se
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VAD ÄR EN SIGNIFIKANS?

Vi vill ofta veta om det finns en signifikant 
skillnad mellan hur två grupper har besvarat en 
fråga. En skillnad mellan två värden är 
statistiskt signifikant om skillnaden mellan dem 
är större än vad vi tror kan bero på slumpen. 
Vanligtvis vill vi undersöka om en undergrupp 
baserad på kön, ålder, utbildning eller region, 
har svarat annorlunda än totalen. Vid 
upprepade undersökningar vill vi veta om det 
finns en signifikant skillnad mellan 
undersökningarna. 

Begreppsförklaring – Signifikanser 

HUR SÄKER ÄR EN SIGNIFIKANS?

Total säkerhet finns inte utan den är 
beroende av den signifikansnivå som 
används. På Novus använder vi en signifikans-
nivå på 95% i våra undersökningar. En 
signifikant skillnad betyder då att 
sannolikheten är 95% att det finns en faktisk 
skillnad mellan de två uppmätta värdena och 
att den skillnaden inte beror på slumpen.

I Novus rapporter redovisar vi signifikanta skillnader mellan olika 
undergrupper och totalen. Vid upprepade undersökningar redovisar vi 
signifikanta skillnader mellan undersökningarna. 
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Novus Sverigepanel består av ungefär 

40 000 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


