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Sammanfattning

Panelisterna är trygga med 
att deras anonymitet 

säkerställs

Merparten tycker att 
undersökningarna har 

berört frågor som är viktiga 
för framtiden respektive 
känner sig engagerade av 

frågorna som ställs

Topp fem önskade områden 
för framtida 

undersökningar är hälso-
och sjukvård, kollektivtrafik, 

invandring/integration/ 
främlingsfientlighet, miljö/ 
klimat respektive planering 

av vägar och järnvägar

Sju av tio tror att resultaten 
ökar kunskapen för 

politikerna, medan knappt 
hälften tror att det 

påverkar politikerna inför 
beslut

Nio av tio instämmer med 
att det är bra att få 

återkoppling om resultaten 
respektive bra med 

information om var det går 
att söka upp mer fakta om 

det som tas upp

Åtta av tio tycker att antalet 
frågor, frågeomgångar, 

svårighetsgraden 
respektive informationen 

för att kunna svara på 
frågorna är lagom



Om undersökningen
Bakgrund och syfte 
Skånepanelen startades år 2013 då 3700 panelister
rekryterades via ett utskick till ett slumpmässigt urval av 
medborgare i Skåne. Panelmedlemmarna har inbjudits att 
delta i 3–4 webbundersökningar per år. År 2015 genomfördes 
en utvärderingsenkät för att följa upp hur panelisterna
upplever sitt deltagande i Skånepanelen. Syftet med den 
aktuella mätningen är att fånga panelisternas uppfattning om 
Skånepanelen, om deltagandet har motsvarat deras 
förväntningar och hur panelen kan bli bättre i framtiden. 

Genomförande 
Undersökningen har genomförts under juni 2019 av Institutet 
för kvalitetsindikatorer (Indikator).

Metod 
Målgruppen för undersökningen är personer bosatta i Skåne, 
som är 16 år eller äldre. Urvalet är medlemmarna i Region 
Skånes webbpanel - Skånepanelen. Datainsamlingen 
genomfördes med en webbenkät till vilken panelisterna fick 
en inbjudan att delta via e-post. Tre påminnelser skickades ut 
under fältperioden. Svarsfrekvensen var 54 procent (4 998 
utskickade, 6 bortfall, 2 682 svarande).

Enkät 
Enkäten omfattade 18 frågor med fasta svarsalternativ och 1 
fråga med öppet svarsalternativ.

Analys
Data har analyserats på övergripande nivå och för jämförelser 
mellan analysgrupper baserat på:

• Ålder

• Kön

• Utbildningsnivå

Jämförelse görs även mot resultaten från 2015 års 
utvärderingsenkät. Resultatet har viktats på regiondel, kön 
och ålder för att bättre spegla den verkliga fördelningen bland 
befolkningen i Region Skåne avseende dessa faktorer. Andelen 
högutbildade är större i undersökningen än vad den kan antas 
vara i befolkningen. Detta har inte kunnat kompenseras för i 
viktningen. 

Rapporten
Resultaten presenteras med diagram och text på 
övergripande nivå samt nedbrutet per analysgrupp där 
analysen visat på relevanta skillnader och mönster och/eller 
signifikanta skillnader. Procentandelen markeras med blå text 
när kategorin är signifikant större i gruppen jämfört med 
totalen. Att en andel är signifikant större betyder att 
skillnaden är statistiskt säkerställd. 

Kontaktpersoner
Projektledare på Indikator var Anna Gräsberg
Kontaktpersoner vid Region Skåne var 
Tamas Krizsan och Johan Lidmark



Om respondenterna

Utbildningsnivå

Ingen avslutad utbildning 0% 13

Grundskola eller motsvarande (folk-realskola, 
komvux-grund) 6% 170

Gymnasium eller motsvarande (KY, folkhögskola) 27% 714

Universitet/högskola 66% 1760

Vill ej uppge 1% 25

Bas 2682

Sysselsättning

Annat 2% 60

Arbetssökande 1% 32

Pensionär 28% 740

Sjukskriven 1% 28

Studerande 8% 213

Tjänstledig/föräldraledig 0% 7

Vill ej uppge 1% 18

Yrkesverksam 59% 1584

Bas 2682

Ålder

29 år eller yngre 11% 287

30-44 år 35% 952

45-59 år 18% 487

60-69 år 15% 400

70 år eller äldre 21% 556

Bas 2682

Kön

Kvinnor 49% 1312

Män 51% 1363

Annat 0% 7

Bas 2682

Födelseland

Sverige 91% 2451

Övriga Norden 2% 59

Övriga Europa (Ryssland och Turkiet räknas till 
Europa) 4% 100

Övriga världen 2% 64

Vet ej/Vill ej svara 0% 8

Bas 2682

Redovisning av bakgrundsvariabler baseras på oviktade data.

Tabell 1: Respondenternas ålder, kön och födelseland Tabell 2: Respondenternas utbildningsnivå och sysselsättning 

Procent Antal Procent Antal



UPPFATTNING OM SKÅNEPANELEN
          

Precis som vid mätningen 2015 känner sig nästintill alla trygga med att anonymiteten garanteras. 

92% 4%

Andel 
positiva Vet ej-svar

Jag känner mig trygg med att min anonymitet garanteras 66% 26% 5%

Instämmer helt 3 2 Instämmer inte alls

72% 6%

48% 7%

Andel 
positiva Vet ej-svar

Jag tror att undersökningarnas resultat ökar politikernas 
kunskaper inför beslut

Jag tror att undersökningarnas resultat påverkar politikerna 
inför beslut

22% 50% 20% 8%

10% 39% 39% 13%

Instämmer helt 3 2 Instämmer inte alls

Sju av tio (en minskning sedan mätningen 2015) tror att undersökningens resultat ökar politikernas 
kunskaper inför beslut, men endast fem av tio tror att resultaten påverkar politikerna inför beslut. 

Nio av tio tycker att undersökningarna berört frågor som är viktiga för framtiden och åtta av tio 
känner sig engagerade av frågorna som ställs. 

89% 4%

80% 3%

Andel 
positiva Vet ej-svar

Jag tycker att undersökningarna har berört frågor som är 
viktiga för framtiden

Jag känner mig engagerad av frågorna som ställs

48% 41% 8%

30% 49% 16%

Instämmer helt 3 2 Instämmer inte alls

Figur 1: Trygghet med att anonymitet garanteras  

Figur 2: Inställning till frågorna 

Figur 3: Tro om politikers kunskap och beslut 



UPPFATTNING OM SKÅNEPANELEN

          

Åtta av tio känner sig mer delaktiga genom sitt deltagande. Jämfört med tidigare är det en något 
lägre andel, sju av tio (tidigare åtta av tio), som tycker att sitt och andras deltagande i panelen 
utvecklar demokratin i Skåne.

Sex av tio har lärt sig mer om hur Region Skåne fungerar och fyra av tio har lärt sig mer om hur ett 
demokratiskt samhälle fungerar. 

76% 2%

72% 8%

Andel 
positiva Vet ej-svar

Jag känner mig mer delaktig genom mitt deltagande i 
Skånepanelen

Jag tycker att mitt och andras deltagande i Skånepanelen 
utvecklar demokratin i Skåne

33% 43% 18% 6%

28% 44% 20% 8%

Instämmer helt 3 2 Instämmer inte alls

56% 3%

43% 4%

Andel 
positiva Vet ej-svar

Jag har lärt mig mer om hur Region Skåne fungerar

Jag har lärt mig mer om hur ett demokratiskt samhälle 
fungerar

15% 41% 31% 13%

9% 34% 35% 22%

Instämmer helt 3 2 Instämmer inte alls

Figur 4: delaktighet och utveckling 

Figur 5: Lärdom av sitt deltagande



UPPFATTNING OM SKÅNEPANELEN

          

Total Kön Ålder Utbildningsnivå

F M 29 år 
eller 

yngre

30-44 
år

45-59 
år

60-69 
år

70 år 
eller 

äldre

Grund
skola

Gymn
asium

Univer
sitet

Jag känner mig trygg med att min anonymitet 
garanteras 92% 94% 90% 90% 91% 93% 92% 93% 98% 91% 92%

Jag tycker att undersökningarna har berört frågor 
som är viktiga för framtiden 89% 91% 87% 87% 87% 90% 92% 92% 94% 87% 90%

Jag känner mig engagerad av frågorna som stalls 80% 82% 77% 71% 80% 83% 81% 84% 84% 77% 80%

Jag känner mig mer delaktig genom mitt deltagande 
i Skånepanelen 76% 77% 75% 81% 73% 76% 71% 77% 81% 73% 77%

Jag tror att undersökningarnas resultat ökar 
politikernas kunskaper inför beslut 72% 72% 73% 67% 69% 75% 76% 77% 78% 65% 76%

Jag tycker att mitt och andras deltagande i 
Skånepanelen utvecklar demokratin i Skåne 72% 72% 72% 69% 69% 76% 73% 74% 76% 68% 74%

Jag har lärt mig mer om hur Region Skåne fungerar 56% 56% 56% 53% 47% 58% 60% 66% 72% 59% 53%

Jag tror att undersökningarnas resultat påverkar 
politikerna inför beslut 48% 47% 49% 42% 43% 49% 54% 57% 53% 43% 50%

Jag har lärt mig mer om hur ett demokratiskt 
samhälle fungerar 43% 45% 41% 40% 33% 42% 51% 55% 62% 45% 41%

Uppfattning om Skånepanelen skiljer sig åt något i vissa frågor mellan kvinnor och män, i olika åldersgrupper 
och per utbildningsnivå. Till exempel känner sig de i den yngsta åldersgruppen i något lägre utsträckning 
engagerade av frågorna som ställs. De två yngsta åldersgrupperna instämmer i lägre grad att undersökningarnas 
resultat ökar politikernas kunskaper respektive påverkar politikerna inför beslut. Personer med grundskolenivå 
uppger i högre utsträckning än övriga att de lärt sig mer genom sitt deltagande i panelen. En större andel bland 
de som studerat på universitet i jämförelse med de som studerat på gymnasium uppger att de tror 
undersökningarnas resultat påverkar politikerna och utvecklar demokratin. 

Tabell 3: Uppfattning om Skånepanelen 



SYN PÅ ÅTERKOPPLING

          

93% 2%

91% 3%

83% 5%

69% 6%

Andel 
positiva Vet ej-svar

Jag tycker att det är bra att få återkoppling på resultaten av 
undersökningar som jag deltar i

Jag tycker att det är bra med information om var jag kan 
söka mer fakta om det som tas upp i undersökningen

Jag tycker att det är bra att få återkoppling på resultaten, 
även om jag själv inte har svarat på frågorna

Jag tycker det är bra om jag kan erbjudas att delta i t.ex. 
fördjupade samtal på temat för undersökningen

71% 22% 5%

60% 31% 7%

55% 29% 11% 6%

36% 34% 21% 10%

Instämmer helt 3 2 Instämmer inte alls

Fler än nio av tio instämmer med att det är bra att få återkoppling på resultaten respektive att det är bra 
med information om var det går att söka mer fakta om undersökningens tema. Något färre, men 
fortfarande åtta av tio, tycker att det är bra att få återkoppling på resultaten även om man inte varit med 
och svarat på frågorna. Sju av tio tycker att det är bra med erbjudande om till exempel fördjupande samtal, 
vilket är en ökning från mätningen år 2015 då sex av tio tyckte detsamma. 

Figur 6: Syn på återkoppling 



SYN PÅ ÅTERKOPPLING

          

Det är relativt få och små skillnader i andelen instämmande mellan grupperna. De äldsta åldersgrupperna 
instämmer i högre utsträckning med att det är bra med återkoppling, även om man inte själv svarat, i 
jämförelse med den yngsta åldersgruppen. 

Total Kön Ålder Utbildningsnivå

F M 29 år 
eller 

yngre

30-44 
år

45-59 
år

60-69 
år

70 år 
eller 

äldre

Grund
skola

Gymn
asium

Univer
sitet

Jag tycker att det är bra att få återkoppling på 
resultaten av undersökningar som jag deltar i 93% 94% 93% 89% 93% 95% 96% 94% 90% 91% 94%

Jag tycker att det är bra med information om var 
jag kan söka mer fakta om det som tas upp i 
undersökningen

91% 93% 89% 86% 91% 92% 92% 94% 93% 88% 92%

Jag tycker att det är bra att få återkoppling på 
resultaten, även om jag själv inte har svarat på 
frågorna

83% 84% 83% 78% 82% 82% 87% 90% 76% 82% 84%

Jag tycker det är bra om jag kan erbjudas att delta i 
t.ex. fördjupade samtal på temat för 
undersökningen

69% 70% 69% 69% 71% 69% 66% 69% 61% 67% 71%

Tabell 4: Syn på återkoppling



UPPFATTNING OM FRÅGORNA

           

Runt åtta av tio tycker att antalet frågor, antalet frågeomgångar, svårighetsgraden respektive 
informationen för att kunna svara på frågorna är lagom. 

78%

13%

6%

3%

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

Lagom

För många

Vet ej/ingen åsikt

För få

Jag tycker att antalet frågor i varje omgång 
brukar vara…

81%

12%

4%

3%

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

Lagom

För lite

För mycket

Vet ej/ingen åsikt

Jag tycker att fyra frågeomgångar om året är…

78%

13%

5%

4%

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

Lagom

Låg

Vet ej/ingen åsikt

Hög

Svårighetsgraden på frågorna är…

77%

13%

8%

1%

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

Lagom

För knapp

Vet ej/ingen åsikt

För omfattande

Informationen för att kunna svara på frågorna 
är…



ÖNSKEMÅL OM KOMMANDE UNDERSÖKNINGAR

               

60%

52%

45%

44%

42%

33%

31%

27%

26%

22%

21%

20%

20%

20%

15%

15%

6%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Hälso- och sjukvård
Kollektivtrafik

Invandring / integration / främlingsfientlighet
Miljö / klimat

Planering av vägar och järnvägar
Folkhälsa

Leva och bo i Skåne
Tandvård

Utbildning / kompetensutveckling
Digitalisering

Arbetsmarknad
Demokrati

Kultur
Ekonomi

Näringslivsutveckling
Politik
Vet ej
Annat

Topp fem på önskemål om kommande undersökningar är hälso- och sjukvård, kollektivtrafiken, 
invandring/integration/främlingsfientlighet, miljö/klimat respektive planering av vägar och järnvägar. 
Botten fem är politik, näringslivsutveckling, ekonomi, kultur och demokrati.

Botten 5

Topp 5



               

69%

54%

48%

44%

39%

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

Hälso- och sjukvård

Kollektivtrafik

Miljö / klimat

Invandring / integration / 
främlingsfientlighet

Folkhälsa

Kvinnor

51%

51%

48%

46%

39%

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

Hälso- och sjukvård

Kollektivtrafik

Planering av vägar och 
järnvägar

Invandring / integration / 
främlingsfientlighet

Miljö / klimat

Män

ÖNSKEMÅL OM KOMMANDE UNDERSÖKNINGAR
Hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, invandring/integration/främlingsfientlighet och miljö/klimat är frågor 
som är bland topp fem både bland män och kvinnor. Bland männen är dock planering av vägar och 
järnvägar en mer önskad fråga än bland kvinnorna, där en större andel istället är intresserade av folkhälsa.



               

50%

49%

48%

42%

37%

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

Kollektivtrafik

Miljö / klimat

Hälso- och sjukvård

Invandring / integration 
/ främlingsfientlighet

Planering av vägar och 
järnvägar

29 år eller yngre

58%

54%

49%

47%

47%

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

Hälso- och sjukvård

Kollektivtrafik

Miljö / klimat

Planering av vägar och 
järnvägar

Invandring / integration 
/ främlingsfientlighet

30-44 år

ÖNSKEMÅL OM KOMMANDE UNDERSÖKNINGAR
Hälso- och sjukvård är det område som prioriteras högst av 30-åringar och uppåt, och då framförallt av 60-
åringar och äldre. Miljö- och klimat hamnar på topp fem i alla ålderskategorier utom den äldsta. Där 
hamnar i stället tandvård, då fyra av tio uppger det som ett önskemål. 

60%

52%

46%

44%

42%

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

Hälso- och sjukvård

Kollektivtrafik

Invandring / integration 
/ främlingsfientlighet

Miljö / klimat

Planering av vägar och 
järnvägar

45-59 år

71%

55%

46%

42%

37%

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

Hälso- och sjukvård

Kollektivtrafik

Planering av vägar och 
järnvägar

Invandring / integration 
/ främlingsfientlighet

Miljö / klimat

60-69 år

71%

51%

46%

39%

36%

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

Hälso- och sjukvård

Kollektivtrafik

Invandring / integration 
/ främlingsfientlighet

Planering av vägar och 
järnvägar

Tandvård

70 år eller äldre
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