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OM undersökningen 
Om undersökningen 

 Undersökningen är beställd av LO. Syftet är att undersöka allmänhetens inställning till 
vinster i välfärden ur några olika aspekter.. 
 

 Fältperiod:  29 januari-4 februari 2015 
 

 Antal genomförda intervjuer: 1647  
 
 Deltagarfrekvensen var 54% av de inbjudna 

 
 Urval: Ett slumpmässigt urval av allmänheten 18-79år ur Novus slumpmässigt 

telefonrekryterade Sverigepanel, se bilaga.  
 

  Viktning: Undersökningsresultatet har viktats för att kompensera skillnader i 
svarsfrekvenser när det gäller kön, ålder, geografi och politisk preferens. 
 

  Datainsamling: CAWI, dvs webbintervjuer 
 

  Fältledare: fredrik.nilsson@novus.se 
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Ja Nej Vet ej

I oktober tillträdde en ny rödgrön regering ledd av 
Stefan Löfven. Upplever du att regeringen hittills har 

genomfört några förändringar som syftar till att 
begränsa vinsterna bland välfärdsföretagen? 

Två av tre upplever inte att regeringen hittills har begränsat 
vinsterna bland välfärdsföretagen 
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Ja Nej Vet ej

Regeringen har aviserat att det ska bli väsentligt 
svårare att göra vinst i privata välfärdsföretag. Bör 

regeringen gå vidare med planerna på att begränsa 
vinsterna för privata välfärdsföretag? 

En majoritet anser att regeringen bör gå vidare med planerna 
att begränsa vinsterna för privata välfärdsföretag. 
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Mycket viktigt Ganska viktigt Inte särskilt viktigt Inte viktigt alls Vet ej

Under hösten lämnade statsminister Stefan Löfven besked 
om att privat ägda välfärdsföretag ska regleras hårdare än 
idag. Hur viktigt anser du att det är att dessa förändringar 

sker och att privata välfärdsföretag regleras hårdare än 
idag? 

25% 

65% 

Två av tre anser att det är viktigt att privat ägda välfärdsföretag 
ska regleras hårdare än idag. 
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Ja, mycket viktigt Ja, ganska viktigt Nej, inte särskilt viktigt Nej, inte alls viktigt Vet ej

Om du väljer vårdcentral, äldreboende eller förskola är det då 
viktigt för dig att vårdcentralen, äldreboendet eller förskolan 
har en begränsning för hur stora vinster som företag bakom 

får göra. 
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En majoritet uppger att det är viktigt med vinstbegränsning  
när man ska välja omsorg eller skola. 
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Kvaliteten förbättras Kvaliteten försämras Kvaliteten påverkas inte Vet ej

Om företag som bedriver välfärdsverksamhet tvingas begränsa 
sina vinstuttag, hur tror du då att kvaliteten på verksamheten 

kommer att påverkas? 

27% tror att vinstbegränsningar förbättrar kvaliteten  
i verksamheten medan 22% tror att den försämras  
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Kvaliteten har förbättrats

Kvaliteten har försämrats

Ingen större skillnad i kvalitet

Vet ej

I generella termer, upplever du att kvaliteten i äldreomsorg, 
sjukvård och skola har förbättrats eller försämrats under de 

senaste tio åren? 

Sex av tio upplever att kvaliteten i omsorg och skola har försämrats 
under de senaste tio åren. 
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Upplever inte att det finns några brister i kvalitet

Bristerna är störst inom förskolan och barnomsorgen

Upplever inte att det finns några skillnader i kvalitet

Vet ej

Bristerna är störst inom skolan

Bristerna är störst inom sjukvården

Bristerna är störst inom äldreomsorgen

Ibland kan det finnas skillnader i kvalitet bland olika så kallade 
välfärdstjänster. Om du tvingas välja, var tycker du att de eventuella 

bristerna är störst? 

Kvalitetsbristerna i välfärden upplevs som störst inom äldreomsorgen 



Novus Sverigepanel 

Novus webbpanel   
Novus Sverigepanel består av nästan 40 000 panelister. 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 viktning av resultatet. 
 
Vi vårdar vår panel väl genom sk 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.  
Fråga gärna efter mer information kring vårt panelmanagement! 

Själva genomförandet av en webbintervju: 
Ett urval ur panelen dras (alternativt kundens urval). Dessa får en inbjudan till undersökningen  
via mail. I mailet finns  dels en kort beskrivning av vilken typ av undersökning vi genomför, samt  
en länk som man klickar på ochkommer då direkt till formuläret. Man kan svara på alla frågor på  
engång, eller göra paus och gå tillbaka till formuläret  vid ett senare tillfälle. 
 

Novus hanterar rådatan och databearbetar svaren. 
     

Webbintervjuer kan genomföras via Novus Sverigepanel, kundurval eller köpta  
adresser. Genomförandet är detsamma oavsett varifrån adresserna kommer. 
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Kort om kvalitet i webbundersökningar 

Novus Sverigepanel håller hög kvalitet. Vi genomför kontinuerligt kvalitetskontroller och valideringar av 

både panelen och de svar som panelisterna 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 bl a är väldigt internetaktiv. 

 

Novus panelister får i snitt 12 undersökningar per år, vilket är betydligt färre undersökningar än många 

andra paneler, och ger en högre kvalitet i genomförandet. En annan mycket viktig kvaliltetsaspekt är att 

ange deltagarfrekvens (svarsfrekvens) vilket är ett krav enligt samtliga branschorganisationer. 

 

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. 
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