
Coronaviruset 2020
─ Kompletterande frågor i Skåneenkäten och 
Skånepanelen

Analys av öppna svar



Vardagen präglas sedan flera månader av coronasmittan och de begränsningar som följer av detta. Genom 

flera aktuella undersökningar har Region Skåne kunskap om bland annat hur allmänhetens följer myndigheternas 

råd, vilka konsekvenser det har fått i vardagen samt hur man ser på framtiden. Region Skåne önskar att 

befolkningen tar ställning till ifall man litar på myndigheternas, hälso- och sjukvårdens samt den egna förmågan 

att hantera en krissituation. Information som kompletterar den kunskap som Region Skåne redan har.

Rapporten presenterar resultat från två olika mätningar, Skåneenkäten och Skånepanelen, som båda 

genomförts under våren. På grund av deras olika metod, urval och viktning presenteras 

undersökningarnas resultat separat. Frågorna som presenteras i denna rapport ställdes som en del av 

två större undersökningar. För Skåneenkäten var frågorna en del av den regelbundna 

befolkningsundersökningen som skickas ut två gånger per år. För Skånepanelen var de del av en 

undersökning om amning. Rapporten inleds med Skåneenkätens och avslutas med Skånepanelens svar.
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”En mer samstämmig information, just nu finns det mycket information som gör det svårt att fatta rätt beslut 
i sin egen vardag”

”Veta om man blir immun efter att varit drabbad och hur länge.”

”Att jag själv tar ta tag i att göra mig mer förberedd inför en krissituation. Ha ett litet lager hemma 
exempelvis. Läsa foldern om krisen kommer och ta till mig mer därifrån. Ta eget ansvar!”

”Vet inte riktigt men känns som att jag inte är insatt i hur jag ska förbereda mig då en kris känns avlägset 
och när den väl finns så är den för nära”.

Man, 70 år eller äldre

Man, 30 − 44 år

Kvinna, 45 – 59 år

”Mer förberedd och en bestämd inriktning/åsikt från början och leva den fullt ut. I dagsläget gör man lite 
halvdant - rör mig ute på sociala platser men med viss reservation”

Kvinna, 30 − 44 år

CORONAVIRUSET  FRITEXT 2020

1

UTVALDA ÖPPNA SVAR

Kvinna, 45 – 59 år

Frågeformulering: ”Vad skulle få dig att känna en större tilltro till din egen förmåga att hantera en krissituation?”



OM ANALYSEN
Bakgrund och syfte 
Det är de öppna svaren på frågan ”Vad skulle få dig att 
känna större tilltro till din egen förmåga att hantera en 
krissituation som denna?” som presenteras i den här 
rapporten. Därför ska resultatet ses som ett komplement 
till enkätundersökningens resultatrapport. Svaren på den 
öppna frågan ger fördjupad information om 
medborgarnas tilltro. Genom att kategorisera de öppna 
svaren och kvantifiera dem i antal och andelar kommer 
värdefull och användbar information fram. 

Analys
Genom en kvalitativ innehållsanalys har de öppna svaren 
kodats tematiskt. Initialt kodades ett urval fritextssvar av 
ett antal konsulter. Efter en jämförande analys 
utformades en kodnyckel. 

Totalt har 25 respondenter besvarat frågan för 
Skåneenkäten och 237 besvarat frågan för 
Skånepanelen. De svar som presenteras i denna rapport 
är de som tilldelats en kategori. Icke-svar av typen ”Nej” 
och ”Vet ej” har inte inkluderats i analysen. 

Baserat på det är den totala basen för rapporten 22 
respektive 230 respondenter. 

Resultatet har viktats på regiondel, kön och ålder för att 
bättre spegla den verkliga fördelningen bland 
befolkningen i Region Skåne avseende dessa faktorer. 

Rapporten

Kategoriernas fördelning presenteras i andelar. Med en 
beskrivning av och exempel på svar i respektive kategori, 
för att belysa vad kategorierna anses fånga. Svaren visas 
vidare nedbrutet på kön och ålder för Skånepanelen. 

Läsanvisning
Eftersom flera olika tankar och åsikter kan komma till 
uttryck i ett öppet svar har varje svar kunnat kodas med 
fler än en innehållskategori. Det betyder att andelar 
summerar till mer än 100%, eftersom basen är antalet 
respondenter. 
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Resultat



Kodnyckel ”Större tilltro”

KATEGORI BESKRIVNING NYCKELORD (exempel)

Information Information skulle ge ökad tilltro. Dels information som 

medborgaren själv letar upp och dels information 

som går ut till medborgarna. 

Information, kunskap, experter, fakta, 

utbildning, påläst, hända, läsa, insatt

Privat stabilitet Kommentarer kring att ta eget ansvar för att vara 

mer förberedd genom ex. självförsörjning och trygg 

ekonomi. 

Ekonomi, självförsörjning, eget ansvar, 

framförhållning, lager, förberedd, preppa

Krisberedskap på 

samhällsnivå

Att samhällsinstitutionerna är förberedda för 

krissituationer, med exempelvis beredskapslager på 

plats. 

Myndigheter, kris, situation, beredskapslager, 

försvaret

Rekommendationer Olika kommentarer om de rekommendationer som 

redan finns på plats och eventuella nya 

rekommendationer. 

Restriktioner, avstånd, ansvar, följa, 

rekommendationer

Provtagning Möjligheten att testa sig och tillförlitliga test. Symptom, testa, provtagning, smittas

Socialt skyddsnät Möjligheten att vid behov få hjälp av andra 

människor. 

Hjälp, släktingar, kontakter

Vården Innefattar kommentarer om resurser till vården. Både 

i form av personal och material.

Vården, personal, skyddsutrustning, 

vårdpersonal, kontakt

Övrigt Olika kommentarer som inte faller in i övriga 

kategorier, men som är för få per tema för att bilda 

egna kategorier. Inkluderar även kommentarer som 

inte kunnat tolkas. 
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Exempel ”Större tilltro”

KATEGORI EXEMPEL

Information - Bättre tillgång till ofiltrerad information så jag kan fatta grundade beslut om vad jag bedömer som bäst 

agerande från min sida gällande mig själv och andra.

- Genom att få mer kunskap i hur man skall agera ute bland folk. Hur länge virus sitter kvar på olika 

material.

- Mer konsekvent information.

- Mer kunskap och snabbare information.

Privat stabilitet - Bättre framförhållning, men det är en karaktärsbrist som jag inte tror myndigheter kan hjälpa till med. 

Medveten om mitt egna ansvar i krissituationer, men är som jag är.

- Vara mer påläst och förberedd.

- Att jag själv tar ta tag i att göra mig mer förberedd inför en krissituation. Ha ett litet lager hemma 

exempelvis. Läsa foldern om krisen kommer och ta till mig mer därifrån. Ta eget ansvar!

- Så länge krisen är begränsad klarar jag mig men blir det brist på mat, el, kontanter, etc. tror jag att det 

blir svårt

Krisberedskap på 

samhällsnivå

- Om jag visste att samhället hade tagit sitt ansvar i en kommande kris, t.ex. om regionen inte hade sålt 

ut sitt beredskapslager och förlitat sig på marknaden. 

- Krispaket införskaffad från myndighet med instruktioner.

- Att alla fått göra gröntjänst och lära sig ta hand om mindre skador och sår samt att överleva i naturen, 

veta vad man bör ha för beredskap i hemmet.

- Om jag litade på att samhället hade full kapacitet att hantera en krissituation. Nu känns det som att 

politiska beslut tas med kortsiktigt och ofta ekonomisk fokus.

Rekommendationer - Att det finns tydliga rekommendationer om vad man får inte och inte får göra.

- Att ta ansvar för bättre följa information och därmed också praktiskt tillämpa rekommendationer från 

kommunens/krisberedskapsmyndighetens information om säkerhet och krishantering.

- Om reglerna var lättare att följa. Jag kan inte vara 2 m ifrån folk på jobbet så då känns det som att 

man inte gör något ändå.

- Att alla kunde stanna hemma.
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Exempel ”Större tilltro”

KATEGORI EXEMPEL

Provtagning - Jag vill bli testad. 

- Större antal stabila tester i hela landet så vi bättre vet läget både lokalt och nationellt.

- Mer tydlig information och att man får testa sig om man vill. Både om man har det och om man har 

antikroppar. Så att man vet snarare än tror. Ovissheten är det som skapar mest ångest och oro.

- Större tydlighet från myndigheten. Enklare att testa sig om covid eller antikroppar.

Socialt skyddsnät - Och om man inte har några släktingar eller liknande som kan komma med mat i en sån situation känns 

det osäkert om skulle kunna hantera den.

- Kontakt som bryter ensamhetskänslan och nedstämningen under karantänen på grund av smittan.

- Att jag som projektanställd inte fallit mellan stolarna i den samhälleliga sociala tryggheten.

- Gemenskap med grannar, en känsla av att om saker inte hanteras av myndigheter på ett bra sätt så 

ser lokalsamhället till att göra det.

Vården - Att vården har de resurser som krävs vid sjukdomen. Att personal är skyddad så att man riskerar att 

smitta dem. 

- Att skyddsutrustning finns för alla, såväl privata som i vården. Att man inte betraktar äldreboende som 

alternativ till sjukvård!

- Lager med mediciner och mat, gemensamma, kände rutiner. En väl utbyggd sjukvård som inte har 

köer. Gott om personal.

- Mer info och bättre service från vården när man kontaktar dem i en krissituation. 
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Skåneenkäten



Procent Antal

Ålder

16 – 24 år 9.1% 2

25 – 44 år 27.3% 6

45 – 64 år 22.7% 5

65 – 79 år 27.3% 6

80 år och äldre 13.6% 3

Bas 22

Kön

Kvinna 59.1% 13

Man 40.9% 9

Annat 0.0% 0

Vil l ej uppge 0.0% 0

Bas 22

Om respondenterna
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Redovisning av bakgrundsvariabler baseras på oviktade data. 



Större tilltro

De öppna svaren till frågan ”Vad skulle få dig att känna en större tilltro till din egen förmåga att hantera en krissituation?” 
har kodats i åtta kategorier. Den största kategorin innehåller svar som handlar om Information. Därefter följer 
kategorierna Vården och Privat stabilitet. 
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Skånepanelen



Om respondenterna
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Redovisning av bakgrundsvariabler baseras på oviktade data. 

Procent Antal

Ålder

29 år el ler yngre 21.3% 49

30 - 44 år 20.4% 47

45 - 59 år 22.2% 51

60 - 69 år 13.5% 31

70 år el ler äldre 22.6% 52

Bas 230

Kön

Kvinna 50.4% 116

Man 48.3% 111

Annat 1.3% 3

Vil l ej uppge 0% 0

Bas 230



Större tilltro
De öppna svaren till frågan ”Vad skulle få dig att känna en större tilltro till din egen förmåga att hantera en krissituation?” 
har kodats i åtta kategorier. Den största kategorin innehåller svar som handlar om Information. Därefter följer 
kategorierna Privat stabilitet och Krisberedskap på samhällsnivå, följt av Rekommendationer. 
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Kategorier – Kön 

Det är ungefär lika många kvinnor som män som valt att skriva ett öppet svar. Svaren visar att information skulle ge 
större tilltro till den egna förmågan för både kvinnor och män. Det är en högre andel kvinnor än män som tar upp 
aspekter kring den privata stabiliteten och lägger ansvaret på sig själva. Män har istället lämnat fler kommentarer 
kring krisberedskap på samhällsnivå. 
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Kategorier – Ålder 

Sett till undersökningen i sin helhet är det en hög andel respondenter i åldern 29 år och yngre som skrivit ett öppet 
svar. Det finns några tydliga skillnader i hur respondenterna svarat baserat på ålder. Till skillnad från övriga grupper är 
det den privata stabiliteten som har flest öppna svar för gruppen 30 − 44 år. För övriga grupper är det information 
som har den högsta andelen öppna svar. För gruppen 70 år eller äldre är det endast ett fåtal som svarat att 
krisberedskap på samhällsnivå skulle öka tilltron till den egna förmågan. För den gruppen handlar de öppna svaren 
mer om socialt skyddsnät och provtagning. 
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Kategorier – Ålder 


