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BAKGRUND
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag Funktionsrätt
Sverige. Syftet med undersökningen är att undersöka hur personer 
med funktionsnedsättning själva eller nära 
familjemedlem/närstående till person med en funktionsnedsättning 
har upplevt de senaste månaderna under pågående Corona-
pandemin.

MÅLGRUPP
Allmänheten 18-79 år som instämmer i följande:
• har en kronisk/varaktig sjukdom (Ex. hjärt-kärlsjukdom, diabetes, 
allergi, njursjukdom, cancer, psykiatrisk diagnos) 
• har syn och/eller hörselnedsättning i en sådan omfattning att den 
påverkar din vardag på ett genomgripande sätt.
• har en annan funktionsnedsättning (Ex. rörelsenedsättning, 
neuropsykiatriskt tillstånd (ADHD, autism, språkstörning, tourettes syndrom, 
intellektuell funktionsnedsättning)
Alternativt:
• är föräldrar till barn med kronisk sjukdom och/eller 
funktionsnedsättning.
• är närstående/familjemedlem till någon med kronisk sjukdom eller 
funktionsnedsättning. 

Bland allmänheten är det 47% som ingår i ovan målgrupp (varav själv =33%, 
barn = 4% och nära anhörig = 10%

GENOMFÖRANDE

Det finns inget som tyder på att bortfallet 
skulle snedvrida resultatet, utan under-
sökningen 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 (målgrupp, kön, 
ålder, ort och region ). Resultatet är efterstratifierat.

FELMARGINAL
Vid  100 intervjuer:
Vid utfall 20/80: +/- 7,8%
Vid utfall 50/50: +/- 9,8%

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

Antal intervjuer:
1122

Fältperiod: 23 – 29 juli 2020

Deltagarfrekvens:
59%

+/-

Bakgrund & genomförande
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Resultat 
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71 %

9 %
20 %

Respondenten själv Barn Närstående person
/familjemedlem

Målgrupp

BAS: Totalt (n=1122)
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Information 
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Åtta av tio upplever 
att tillgången till 
uppdaterad 
tillgänglig 
information om 
coronaviruset/covid-
19 har varit bra 

FRÅGA: Hur upplever du tillgången till 
uppdaterad tillgänglig information från 
betrodda källor om coronaviruset och covid-
19?

6

34%

45%

11%

6%

2%

2%

Mycket bra

Ganska bra

Varken bra eller dålig

Ganska dålig

Mycket dålig

Vet ej

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad 
följande: 

BAS: Totalt (n=1122)

Bra (andel mycket + ganska bra) (79%)

• Kvinna/Tjej (83%) 

• 65 år eller äldre (83%) 

79%

7%
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61 %

21 %

10 %

6 %

6 %

19 %

1 %

Det är svårt att hitta tillförlitlig information

Det saknades information som berör min
situation

Den information som finns uppdateras inte

Information fanns/finns inte i tillgängliga
format

Inget av ovanstående

Annat sätt

Vet ej

BAS: Upplever  informationen som mycket eller ganska dålig (n=84) OBS! Låg bas

FRÅGA: På vilket/vilka sätt upplever du att tillgången på 
information har brustit?

Bland dem som upplever att tillgången till 
uppdaterad tillgänglig information om 
coronaviruset/covid-19 har varit dålig:

Sex av tio upplever att 
informationen brister i det 
avseendet att det är svårt att 
hitta tillförlitlig information

Inga signifikanta avvikelser mot totalen.

Exempel på nämnt under ”annat sätt”: 
“osäkerhet rent faktamässigt i 

kombination med käbbel och bristande 
ledarskap från högsta nivå”

”Motstridig information”



8 © Novus 2020. All rights reserved. www.novus.se8

Riskgrupp
Haft covid-19 
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43%

53%

4%

Ja Nej Vet ej/vill ej uppge

Bland dem som har en kronisk/varaktig sjukdom 
och/eller har syn och/eller hörselnedsättning och/eller 
annan funktionsnedsättning:

Drygt fyra av tio tillhör en 
riskgrupp
FRÅGA: Tillhör du en riskgrupp, enligt Socialstyrelsen (exempelvis hjärt-
kärlsjukdom, lungsjukdom, aktiv cancersjukdom, neurologisk sjukdom), 
som innebär risk att drabbas av ett allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19?

BAS: Har en kronisk/varaktig sjukdom och/eller har syn och/eller hörselnedsättning och/eller annan 
funktionsnedsättning (n=800) 

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 
Ja (43%)

• Man/Kille (49%) 

• 65 år eller äldre (71%) 

• Boende i mindre städer/tätorter och 
landsbygdskommuner (49%) 

Nej (53%) 

• Kvinna/Tjej (60%)  

• 29 år eller yngre (80%) 

• 30-49-åringar (74%) 
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Andel som har haft covid-19

FRÅGA: Har du, ditt barn eller din familjemedlem/närstående person haft covid-19?

3%

71%

13%

13%

Ja

Nej

Misstänkt men ej testad

Vet ej

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

BAS: Totalt (n=1122)

Nej (71%)

• Boende i mindre städer/tätorter och 
landsbygdskommuner (78%) 

Misstänkt men ej testad (13%)

• Boende i storstäder och storstadsnära kommuner 
(17%)  

• Boende i Stockholm (20%) 
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Vårdinsatser under corona-pandemin
Läkemedelstillgång 
Individuella insatser



12 © Novus 2020. All rights reserved. www.novus.se12

11%

21%

10%

51%

6%

Ja, flera gånger

Ja, enstaka gång

Delvis

Nej

Vet ej

BAS: Totalt (n=1122)

FRÅGA: Har du upplevt att vård- eller omsorgsinsatser som inte varit 
kopplade till corona, har ställts in eller skjutits upp?

Nästan en av tre har upplevt att 
vård- eller omsorgsinsatser som 
inte är kopplade till corona
ställts eller skjutits upp

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

Netto, ja (32%)

• Boende i Mellansverige (37%) 

32%
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Bland dem som har upplevt att 
vård- eller omsorgsinsatser 
kopplat till corona ställs in eller 
skjutits upp:

Främst har 
undersökningar 
och uppföljningar 
ställs in
FRÅGA: Vilken/vilka vårdinsatser har ställts in 
för dig, ditt barn eller din familjemedlem 
/närstående person och som inte har varit 
kopplade till corona?

13

44 %

36 %

24 %

15 %

14 %

10 %

4 %

Undersökning

Uppföljning

Behandling

Rehabilitering Ex
sjukgymnastik, logoped,

gruppaktivitet etc

Operation

Annan insats

Vet ej

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad 
följande: 

BAS: Har upplevt att vård- eller omsorgsinsatser kopplat till corona
ställs in eller skjutits upp (n=360)

Behandling (24%) 

• Boende i Mellansverige (32%) 

Exempel på nämnt under ”annan insats”: 
“Daglig verksamhet inställd p g a 

smittrisk”
“Tandläkarbesök”
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Exempel på hur den 
utebliva insatsen påverkat

FRÅGA: Vänligen beskriv, enligt dig, hur den 
utebliven insatsen har påverkat dig, ditt barn 
eller din familjemedlem / närstående person?

BAS: De som upplevt att vård- eller 
omsorgsinsatser som inte varit 

kopplade till corona ställts in eller 
skjutits upp (n=317)

Urval av citat*

”Undersökning av benen. Jag själv ställde 
in på grund av att jag har isolerat mig.”

Inte mycket/nämnvärt

Ökad oro

Sämre mående

Uppskjuten/inställd 
undersökning

*Samtliga öppna svar finns i den bifogade filen. )

”Ökad oro då diagnosticerande undersökning om 
misstänkta cancerförändringar ställts in.”

”Psykiskt. Avsaknad av besked. Väntar oroligt men 
det är tvärdött från sjukvården.”

”Fick vänta länge på undersökning. Lite oroligt.”

”Inte alls än så länge.”

”Fick vänta 2 veckor, 
men påverkade inte barnet.”

”Det skapar en jobbig ovisshet 
om när man ska få hjälp som är 
psykiskt och fysiskt 
påfrestande.”
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Sex procent har upplevt att coronapandemin medfört 
att tillgången på läkemedel försenats eller uteblivit 

FRÅGA: Har eventuell brist på tillgång av ordinarie läkemedel för dig själv, ditt barn eller din 
familjemedlem / närstående person under coronapandemin medfört att tillgång på läkemedlet 
försenats eller uteblivit?

6%

61%

29%

3%

Ja

Nej

Har inte upplevt brist på
läkemedel under
coronapandemin

Vet ej

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad 
följande: 

BAS: Totalt (n=1122)

Ja (6%) 

• 50-64-åringar (10%) 

Nej (61%) 

• 65 år eller äldre (71%) 

Har inte upplevt brist på läkemedel under 
coronapandemin (29%)

• 29 år eller yngre (37%) 

• 30-49-åringar (34%) 
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4%

2%

2%

2%

2%

1%

0%

3%

63%

26%

Daglig verksamhet

Kontaktperson

Hemtjänst

Färdtjänst

Personlig assistans

Korttidstillsyn/korttidsvistelse

Ledsagare

Annan insats

Inga individuella insatser har ställts in mer
än en gång under coronapandemin

Vet ej

BAS: Totalt (n=1122)

FRÅGA: Om du, ditt barn eller din närstående har någon/några av 
de individuella insatserna nedan, ber vi dig markerar den/de 
insatser som ställts in (mer än vid ett enstaka tillfälle), under 
coronapandemin? Flera svar möjliga.

Drygt en av tio har minst 
fått en av individuella 
insatserna inställda

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

Netto: Individuella insatser har ställts in (11%)

• Målgrupp: Förälder till barn (24%) 

• Målgrupp: Närstående till 
person/familjemedlem (17%)

• 29 år eller yngre (18%) 

Har minst fått 
en individuell 
insats inställd: 

11% 
Netto

Exempel på nämnt under ”annan 
insats”: 

“Har inga insatser”
”Provtagning”

”Sjukgymnastik”
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2%

1%

1%

1%

92%

4%

Min personliga assistans har fungerat som vanligt.

De personliga assistenterna har inte använt
skyddsutrustning eller verkat informerade kring
vikten av handhygien eller fysisk distans, för att

minska risken för smitta av corona.

Personlig assistans har uteblivit vid fler än ett
tillfälle.

Vissa av de personliga assistenterna har arbetat
fler timmar än tillåtet på grund av personalbrist.

Har ingen personlig assistans

Vet ej

BAS: Totalt (n=1122)

FRÅGA: Om du/ditt barn/din närstående anhöriga har personlig 
assistans, har den påverkats under coronapandemin? Flera svar 
möjliga.

Majoriteten har ingen 
personlig assistans

Inga signifikanta avvikelser mot totalen.
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Utbildning 
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Bland dem som har en kronisk/varaktig sjukdom och/eller har syn och/eller 
hörselnedsättning och/eller annan funktionsnedsättning:

En av tio uppger att deras utbildning 
har påverkats under coronapandemin
FRÅGA: Har din skola och utbildning påverkats under coronapandemin?

11%

14%

74%

1%

Ja

Nej

Jag studerar inte

Vet ej

BAS: Har en kronisk/varaktig sjukdom och/eller har syn och/eller hörselnedsättning och/eller annan funktionsnedsättning (n=800) 

Ja (11%)

• Kvinna/tjej (14%) 

• 29 år eller yngre (45%) 

• Boende i Västsverige (18%) 

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad 
följande: 
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Bland dem som är föräldrar till barn med kronisk sjukdom och/eller 
funktionsnedsättning:

Drygt en av fyra föräldrar uppger att deras barns skola 
och utbildning har påverkats under coronapandemin

FRÅGA: Har ditt barns skola och utbildning påverkats under coronapandemin?

27%

37%

35%

1%

Ja

Nej

Mitt barn går inte
i skolan

Vet ej

Inga signifikanta avvikelser. 

BAS: Föräldrar till barn med kronisk sjukdom och/eller funktionsnedsättning (n=97) OBS! Låg bas
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58%

43%

15%

12%

12%

10%

2%

16%

3%

Jag har fått digital undervisning som ersättning för
undervisning på plats

Min utbildning har påverkats negativt under
pandemin

Min kunskapsnivå har påverkats negativt under den
här tiden

Min utbildningsenhet har varit stängd under
pandemin

Min undervisning har uteblivit helt

Det särskilda stöd som jag vanligen får i skolan har
uteblivit eller påverkats

Min utbildning har påverkats positivt under pandemin

Inget av ovanstående

Vet ej

BAS: De vars utbildning har påverkats under coronapandemin (n=91) OBS! Låg bas

FRÅGA: Vilket /vilka påståenden som stämmer in på din 
situation? Flera svar möjliga. 

Bland dem vars utbildning har påverkats under 
coronapandemin:

Nästan sex av tio har fått 
digital undervisning som 
ersättning för 
undervisning på plats

Inga signifikanta avvikelser totalen.
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65%

19%

15%

12%

8%

8%

0%

15%

4%

Mitt barn har fått digital undervisning som
ersättning för undervisning på plats

Mitt barns utbildning har påverkats negativt
under pandemin

Mitt barns utbildning har påverkats positivt
under pandemin

Mitt barns kunskapsnivå har påverkats
negativt under den här tiden

Mitt barns utbildningsenhet har varit stängd
under pandemin

Det särskilda stöd som mitt barn vanligen får i
skolan har uteblivit eller påverkats

Mitt barns undervisning har uteblivit helt

Inget av ovanstående

Vet ej

BAS: Föräldrar till barn med kronisk sjukdom och/eller funktionsnedsättning vars utbildning har påverkats under 
coronapandemin  (n=26) OBS! Låg bas

FRÅGA: Vilket /vilka påståenden som stämmer in på ditt barns 
situation? Flera svar möjliga. 

Bland dem som är föräldrar till barn med 
kronisk sjukdom och/eller 
funktionsnedsättning vars utbildning har 
påverkats under coronapandemin:

Nästan två av tre svarar 
att deras barn har fått 
digital undervisning 
som ersättning för 
undervisning på plats

Inga signifikanta avvikelser totalen.
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Påverkats av rekommendationer 
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Hälften uppger att de 
påverkats negativt av 
rekommendationerna 
för att undvika 
smittspridning

FRÅGA: Hur har du, ditt barn eller din 
närstående påverkats av rekommendationerna 
för att undvika smittspridning under 
coronapandemin, exempelvis social 
distansering, isolering, hemarbete med mera?

24

16%

51%

26%

8%

Positivt

Negativt

Inte alls

Vet ej

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad 
följande: 

BAS: Totalt (n=1122)

Positivt (16%) 

• Boende i storstäder och storstadsnära 
kommuner (19%)

Negativt (51%) 

• Kvinna/tjej (57%) 

Inte alls (26%)

• Man/kille (30%) 
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Anledningar till varför de 
har påverkats positivt av 
rekommendationerna

FRÅGA: Beskriv kortfattat på vilket sätt? 
(Påverkats positivt av rekommendationerna)

BAS: De som har påverkats positivt av 
rekommendationerna (n=134)

Urval av citat*

”Kortare restider.”
Mindre restid/pendling

Håller avstånd och 
tvättat händerna

Mindre stress

Arbetar/studerar 
hemma

*Samtliga öppna svar finns i den bifogade filen. )

”Slipper resa till skolan lika ofta 
som innan.”

”Jobbat hemma. Fått lite mer tid över 
för barnen.”

”Jobbat/pluggat hemifrån.”

”Gymnasiet hade distansstudier vilket fungerade bra. Mitt arbete 
kan delvis skötas hemifrån om jag vill, men jag väljer att vara på 
jobbet.”

”Min familj och gamla föräldrar har följt de rekommendationer 
från folkhälsomyndigheten och vi har hållit oss friska.”

”De har tvättat händerna oftare.”

”Jag har arbetat hemifrån 
p g a corona. Det har haft 
en stor positiv inverkan på 
bland annat min stressnivå 
som sjunkit rejält.”
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Anledningar till varför de 
har påverkats negativt av 
rekommendationerna

FRÅGA: Beskriv kortfattat på vilket sätt? 
(Påverkats negativt av rekommendationerna)

BAS: De som har påverkats negativt av 
rekommendationerna (n=508)

Urval av citat*
”Saknar att få träffa 
barn, barnbarn och 
vänner.”

Inte träffa barn 
och/eller barnbarn

Inställda aktiviteter 
och/eller resor

Inte kunnat handla i 
butiker

Sociala umgänget 
minskat eller inget

*Samtliga öppna svar finns i den bifogade filen. )

”Inte kunnat jobba eller träffa någon, 
inkl barn och barnbarn.”

”Ensam, ingen som kan hälsa på.”

”Jobbigt att som normalt aktiv 70+ plötsligt måste avstå 
från extrajobb, umgänge, kultur etc, blir ensamt och 
märkligt liv.”

”Ställt in cykling från Karesuando till Smygehuk. Vill ej 
transportera mig o cykeln eller riskera trängsel på 
campingplatser.”

”Arbetar hemifrån, kan 
inte handla själv.”

”Semesterresa har ställts in.”

”Ensamhet. Jobbigt att hastigt bli 
beroende av andra för att tex handla.”
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Påverkats av rekommendationer 
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En av fyra har stannat hemma från sitt arbete för att 
antingen skydda sig själv eller sitt barn/närstående

FRÅGA: Har du stannat hemma från ditt arbete under coronapandemin för att skydda dig själv, ditt 
barn eller din närstående från smitta?

17%

12%

46%

30%

Ja, för att skydda mig själv

Ja, för att skydda mitt barn/
min närstående

Nej

Förvärvsarbetar inte

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

BAS: Totalt (n=1122)

Ja, för att skydda mig själv (17%) 

• 50-64-åringar (24%) 

• Boende i storstäder och storstadsnära kommuner (21%) 

Ja, för att skydda mitt barn/ min närstående (12%) 

• Målgrupp: Närstående till person/familjemedlem (19%) 

• 30-49-åringar (17%) 

• Boende i storstäder och storstadsnära kommuner (17%)  

• Boende i Stockholm (17%) 

Nej (46%) 

• Målgrupp: Förälder till barn (66%) 

• Målgrupp: Närstående till person/familjemedlem (58%)

• 29 år eller yngre (60%)

• 30-49-åringar (61%) 

• Boende i större städer och kommuner nära större stad (51%) 

• Boende i Norrland (57%)

Förvärvsarbetar inte (30%) 

• Målgrupp: respondenten själva (36%) 

24%
Netto
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Förvärvsarbetar

En av tre har stannat hemma från sitt arbete för att 
antingen skydda sig själv eller sitt barn/närstående

FRÅGA: Har du stannat hemma från ditt arbete under coronapandemin för att skydda dig själv, ditt 
barn eller din närstående från smitta? Flera svar möjligt

25 %

17 %

66 %

Ja, för att skydda mig själv

Ja, för att skydda mitt barn/
min närstående

Nej

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

BAS: Förvärvsarbetar (n=783)

Ja, för att skydda mig själv (25%) 

• 50-64-åringar (30%) 

• Boende i storstäder och storstadsnära kommuner (31%) 

Ja, för att skydda mitt barn/ min närstående (17%) 

• Målgrupp: Närstående till person/familjemedlem (22%) 

• Boende i storstäder och storstadsnära kommuner (24%)  

• Boende i Stockholm (25%) 

Nej (66%) 

• Målgrupp: Förälder till barn (76%) 

• Boende i större städer och kommuner nära större stad (75%) 

34%
Netto
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72%

7%

3%

17%

1%

Jag har kunnat arbeta hemifrån

Jag har stannat hemma utan ersättning
från min arbetsgivare

Jag har förlorat mitt arbete därför att jag
valt att stanna hemma

Inget av ovanstående

Vet ej

BAS: De som har stannat hemma från sitt arbete för att antingen skydda sig själva, sitt barn eller närstående (n=265)

FRÅGA: Vad av följande stämmer in på dig? 

Bland dem som har stannat hemma från sitt 
arbete för att antingen skydda sig själva, sitt 
barn eller närstående och förvärvsarbetar:

Drygt sju av tio har 
kunnat arbeta hemifrån

Inga signifikanta avvikelser mot totalen.
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17%

82%

1%

Ja Nej Vet ej

Nästan en av fem uppger att 
deras privatekonomi 
påverkats negativt på grund 
av coronapandemin
FRÅGA: Har din privatekonomi påverkats negativt på grund av 
coronapandemin, exempelvis därför att du varit hemma från arbetet, utan 
ersättning på grund av smittrisk för dig, ditt barn eller en närstående? 

BAS: Totalt (n=1122)

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 
Ja (17%)

• 50-64-åringar (21%) 

• Boende i storstäder och storstadsnära kommuner 
(22%)  

• Boende i Västsverige (22%) 

Nej (82%) 

• 65 år eller äldre (86%) 

• Boende i större städer och kommuner nära större 
stad (85%)  

• Boende i Mellansverige (86%) 
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Bland dem om uppger att deras privatekonomi påverkats negativt på grund 
av coronapandemin:

Drygt hälften löser vardagsekonomin under den 
här tiden genom att använda deras besparingar
FRÅGA: Hur löser du din vardagsekonomi under den här tiden?

55 %

24 %

10 %

2 %

19 %

5 %

Jag använder mina besparingar

Jag har dragit ned på nödvändiga
utgifter som hyra, lån, oumbärliga

tjänster som ex el och medicin

Jag har lånat pengar av anhöriga

Jag har tagit andra lån

Annat sätt

Vet ej

Inga signifikanta avvikelser.

BAS: De som uppger att deras privatekonomi påverkats negativt på grund av coronapandemin (n=192)

Exempel på nämnt under ”annat 
sätt”: 

“Jag har dragit ner på onödiga 
utgifter.”

”Vi spara på inköp som vi inte kan 
göra. Vi använder pengarna för 

vår inställda resor”
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Områden med 
förbättringspotential i en 
händelse av en liknande 
kris

FRÅGA: Slutligen, vad enligt dig skulle behöva 
förbättras i händelse av en liknande kris med tanke 
på det som du har upplevt inte har fungerat eller 
som du har hört inte har fungerat under Corona-
pandemin?

BAS: (n=801)

Urval av citat* ”Organisationen av Äldreomsorgen o sjukvården, tillgänglighet 
av  beredskaps förråd, samordning kommun kontra region. 
Bättre ansvarsfördelning o tydlighet mellan myndigheter.”

*Samtliga öppna svar finns i den bifogade filen. 

”Informera mer lokalt. Den informationen som kom i början av Covid-19 var för 
storstadsregionerna och för vissa län vilket gör att vi som inte varit hårt drabbade 
tills nu har slappnat av för mycket vilket nu kommer att leda till en större 
smittspridning här.”

”Det skulle hjälpa om svenska myndigheter rättade sig efter internationella 
rekommendationer kring t ex munskydd. Går inte annars att förklara för en intelligent 
autistisk person.”

”Ta tillbaka beredskapslager för medicinsk utrustning och läkemedel, rusta upp 
vården (lönen, arbetsmiljö, fler kollegor), återförstatliga vården och apoteken.”

”Svårt och krångligt för enskilda egenföretagare att tillgodogöra sig de insatser som 
erbjudits, t.ex. permittering, om man inte uppbär fast lön utan har säsongsberoende 
ojämn lön och periodvis ingen lön alls. Hur beräknar man då permittering?.”

”Bättre villkor för personal i (äldre)vården så att de har råd att stanna 
hemma sjuka. Generellt mer resurser till äldrevård och rehabilitering. 
Rehab lär få väldigt tufft med alla covid-patienter som ska återhämta sig.”
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Sammanfattning



35 © Novus 2020. All rights reserved. www.novus.se35

Kort
sammanfattning

INFORMATION OM CORONAVIRUSET/COVID-19

• Åtta av tio i målgruppen upplever att tillgången till uppdaterad tillgänglig information om 
coronaviruset/covid-19 har varit bra (79%) och 7 procent upplever att tillgången varit dålig.

• Bland dem som upplever att tillgången till uppdaterad tillgänglig information har varit dålig 
menar sex av tio att informationen brister i det avseendet att det är svårt att hitta tillförlitlig 
information (61%). 

RISKGRUPP

• Drygt fyra av tio anser att det själva tillhör en riskgrupp enligt Socialstyrelsen (43%). Fler män 
(49%) och äldre (71%)uppger att de tillhör en riskgrupp.

HAR HAFT/MISSTÄNKER HA HAFT COVID-19 

• Endast tre procent uppger att de själva, deras barn eller en familjemedlem/närstående har 
haft covid-19 och 13 procent misstänker att de har haft covid-19. Bland boende i Stockholm 
är den misstänkta andelen 20%.

VÅRDINSATSER SOM INTE VARIT KOPPLADE TILL CORONA

• Nästan en av tre har upplevt att vård- eller omsorgsinsatser som inte är kopplade till corona
ställts in eller skjutits upp (32%). Högre andel för de som är boende i Mellansverige (37%)

• Det är främst undersökningar (44%) och uppföljningar (36%) som man uppger har ställs in.



36 © Novus 2020. All rights reserved. www.novus.se36

Forts. kort
sammanfattning

• Bland dem som har upplevt att vård- eller omsorgsinsatser som inte varit kopplade till corona
ställts in eller skjutits upp har många inte påverkats så mycket/nämnvärt, har detta lett till 
ökad oro och ett sämre mående.

• Sex procent har upplevt att coronapandemin medfört att tillgången på läkemedel försenats 
eller uteblivit. 

• Drygt en av tio har minst fått en individuell insats inställd (11%). Betydligt fler när det gäller 
om den funktionshindrade är barn, då är motsvarande andel 24 procent.

UTBILDNING

• Bland dem som har en kronisk/varaktig sjukdom och/eller har syn och/eller hörselnedsättning 
och/eller annan funktionsnedsättning uppger en av tio att deras utbildning har påverkats 
under coronapandemin (11%). 

• Bland dem som är föräldrar till barn med kronisk sjukdom och/eller funktionsnedsättning 
uppger drygt en av fyra föräldrar att deras barns skola och utbildning har påverkats under 
coronapandemin (27%). 

• Bland dem vars utbildning har påverkats har nästan sex av tio fått digital undervisning som 
ersättning för undervisning på plats (58%).
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Forts. kort
sammanfattning

ALLMÄN PÅVERKAN AV REKOMMENDATIONERNA

• Hälften uppger att de påverkats negativt av rekommendationerna för att undvika 
smittspridning (51%). I denna gruppen är det fler kvinnor än män (57%).

• De som påverkats positivt av rekommendationerna uppger att det är främst mindre 
restid/pendling, arbetar/studerar hemma, att de följer rekommendationerna och att de 
generellt bidrar till minskad stress. 

• De som påverkats negativt av rekommendationerna nämner främst att de inte får träffa 
barn och/eller barnbarn, det sociala umgänget har minskat eller helt upphört, inställda 
aktiviteter och/eller resor samt att inte kunna gå och handla. 

FÖRVÄRVSARBETE

• Bland de som förvärvsarbetar har en av tre har stannat hemma från sitt arbete för att 
antingen skydda sig själv eller sitt barn/närstående (34%).

• Bland dem som har stannat hemma från sitt arbete för att antingen skydda sig själva, sitt 
barn eller närstående har drygt sju av tio har kunnat arbeta hemifrån (72%). 

• 7 procent har stannat hemma utan ersättning.
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Forts. kort
sammanfattning

PRIVTATEKONOMI

• Nästan en av fem uppger att deras privatekonomi påverkats negativt på grund av 
coronapandemin (17%). 

• Bland dem om uppger att deras privatekonomi påverkats negativt på grund av 
coronapandemin har drygt hälften löst deras vardagsekonomin genom att använda 
deras besparingar (55%). 

• När vi frågar om vad som skulle behövas förbättras i en händelse av en liknande kris är 
det många som nämner den generella beredskapen samt sjukvården och 
äldreomsorgen.
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Bakgrundsfrågor
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ÅLDER (på person med 
funktionsnedsättning)  

KÖN (på person med 
funktionsnedsättning) 

REGION ORT

BAS: Samtliga (n=1122)

22 %

26 %

8 %

14 %

20 %

10 %

Stockholm

Mellansverige

Småland och öarna

Sydsverige

Västsverige

Norrland

36 %

34 %

30 %

Storstäder och
storstadsnära

kommuner

Större städer och
kommuner nära större

stad

Mindre städer/tätorter
och

landsbygdskommuner

19 %

27 %

25 %

29 %

-29 år

30-49 år

50-64 år

65+ år

Bakgrund

52 48
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Vi på Novus älskar frågor

Kontakter på Novus

Konsult
Helena Björck
Mobil: 0720 70 04 18
E-post: helena.bjorck@novus.se

Projektledare
Siobhán Hogan

Mobil: 0702 17 52 30

E-post: sibohan.hogan@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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A. STORSTÄDER OCH STORSTADSNÄRA KOMMUNER

A1. Storstäder - kommuner med minst 200 000 invånare i den största tätorten.

A2. Pendlingskommun nära storstad – kommuner med minst 40% utpendling till arbete i en storstad eller storstadsnära 
kommun.

B. STÖRRE STÄDER OCH KOMMUNER NÄRA STÖRRE STAD

B3. Större stad - kommuner med minst 50 000 invånare varav minst 40 000 invånare i den största tätorten.

B4. Pendlingskommun nära större stad - kommuner med minst 40% utpendling till arbete i en större stad.

B5. Lågpendlingskommun nära större stad – kommuner med mindre än 40% utpendling till arbete i en större stad.

C. MINDRE STÄDER/TÄTORTER OCH LANDSBYGDSKOMMUNER

C6. Mindre stad/tätort - kommuner med minst 15 000 men mindre än 40 000 invånare i den största tätorten.

C7. Pendlingskommun nära mindre stad/tätort - kommuner med minst 30% ut- eller inpendling till mindre ort.

C8. Landsbygdskommun - kommuner med mindre än 15 000 invånare i den största tätorten, lågt pendlingsmönster 
(mindre än 30%).

C9. Landsbygdskommun med besöksnäring - landsbygdskommun med minst två kriterier för besöksnäring, d v s antal 
gästnätter, omsättning inom detaljhandel/ hotell/ restaurang i förhållande till invånarantalet.

Kort om Novus kommungruppsindelning

I rapporten redovisas signifikanta skillnader för tre huvudgrupper av kommuner; storstäder och 
storstadsnära kommuner, större städer och kommuner nära större stad samt mindre städer/tätorter 
och landsbygdskommuner. Novus använder SKR:s kommungruppsindelning från 2017. 

Kommungruppsindelning, 
huvudgrupper

Storstäder och stadsnära
kommuner

Större städer och 
kommuner nära större 
stad 

Mindre städer/tätorter 
och landsbygds-
kommuner
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Kort om Novus 
kommungrupps-
indelning

I rapporten redovisas signifikanta skillnader 
för tre huvudgrupper av kommuner; 
storstäder och storstadsnära kommuner, 
större städer och kommuner nära större 
stad samt mindre städer/tätorter och 
landsbygdskommuner. Novus använder 
SKR:s kommungruppsindelning från 2017. 

Kommungruppsindelning, 
huvudgrupper

Storstäder och stadsnära kommuner

Större städer och kommuner nära 
större stad 

Mindre städer/tätorter och 
landsbygdskommuner

A. STORSTÄDER OCH STORSTADSNÄRA KOMMUNER

A1. Storstäder - kommuner med minst 200 000 invånare i den 
största tätorten.

A2. Pendlingskommun nära storstad – kommuner med minst 
40% utpendling till arbete i en storstad eller 
storstadsnära kommun.

B. STÖRRE STÄDER OCH KOMMUNER NÄRA STÖRRE 
STAD

B3. Större stad - kommuner med minst 50 000 invånare varav 
minst 40 000 invånare i den största tätorten.

B4. Pendlingskommun nära större stad - kommuner med 
minst 40% utpendling till arbete i en större stad.

B5. Lågpendlingskommun nära större stad – kommuner med 
mindre än 40% utpendling till arbete i en större stad.

C. MINDRE STÄDER/TÄTORTER OCH 
LANDSBYGDSKOMMUNER

C6. Mindre stad/tätort - kommuner med minst 15 000 men 
mindre än 40 000 invånare i den största tätorten.

C7. Pendlingskommun nära mindre stad/tätort - kommuner 
med minst 30% ut- eller inpendling till mindre ort.

C8. Landsbygdskommun - kommuner med mindre än 15 000 
invånare i den största tätorten, lågt pendlingsmönster 
(mindre än 30%).

C9. Landsbygdskommun med besöksnäring -
landsbygdskommun med minst två kriterier för 
besöksnäring, d v s antal gästnätter, omsättning inom 
detaljhandel/ hotell/ restaurang i förhållande till 
invånarantalet.



45 © Novus 2020. All rights reserved. www.novus.se45

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


