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BAKGRUND OCH UNDRESÖKNINGSFRÅGOR

BAKGRUND UNDERSÖKNINGSFRÅGOR

Sjukvården ser ut att bli en av de allra viktigaste 

frågorna inför riksdagsvalet hösten 2022. Flera av 

partierna profilerar sig idag ofta genom att driva frågan 

om vinster i välfärden, bland annat inom vården, i den 

politiska debatten. 

Vårdföretagarna vill nyansera diskussionen om 

vinstfrågan, samt rimligheten i frågans prioritet, genom 

att ta tempen på vad väljarna faktiskt ser som de största 

utmaningarna svensk sjukvård står inför idag.

Resultaten från undersökningen kan både komma att 

användas som underlag för pressmeddelande, 

debattartiklar och i diskussioner mer politiker.  

Undersökningen riktar sig till de väljare som anser att sjukvården är en av 

de tre viktigaste frågorna för deras val av parti. För att nå dessa ställdes 

först en screenerfråga : 

”Nu följer en lista över några olika områden. Var vänlig och ange vilka tre som är 

viktigast när du bestämmer hur du kommer att rösta i nästa riksdagsval.”

De som där valde ’Sjukvården’ (77% av samtliga tillfrågade) bland sina tre 

val gick vidare till resterande frågor; 

Vad tycker du är de största problemen inom sjukvården? (öppen fråga)

Vad av följande frågor inom sjukvården tycker du är viktigast att 

politikerna prioriterar? (listade alternativ)

I vilken utsträckning upplever du att följande utgör problem inom 

sjukvården i Sverige idag? (Skalfrågor)

Tänk på ditt val av parti vid riksdagsvalet 2022. Hur viktigt tror du 

följande kommer vara för ditt val av parti?
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METOD

MÅLGRUPP

Väljare som anser att sjukvården är en av de tre 

viktigaste frågorna för deras val av parti i riksdagval

IR: 77%

URVALSSTORLEK

Antal svar = 1032

Deltagarfrekvensen var 41%.

KVOTER

Kvoter sattes på de som svarade på screenerfrågan

Kön

Ålder

Region (Nuts2)

INSAMLINGSMETOD

Slumpmässigt rekryterad webpanel

GENOMSNITTLIG INTERVJULÄNGD

8 minuter

DATUM DATAINSAMLING

27/1/2022 – 4/2/2022

4



© Ipsos

SAMMANFATTNING

5



© Ipsos

SAMMANFATTNING AV RESULTAT

1
VÄNTIDER, BRIST PÅ VÅRDPLATSER OCH BRIST PÅ RESURSER OCH PERSONAL DE PROBLEM 

VÄLJARNA FRÄMST LYFTER SPONTANT
Drygt en av tre nämner väntetider/kötider eller att det finns för få vårdplatser när de ombeds att själva beskriva de största

problemen inom sjukvården. Lika många nämner att sjukvården lider brist på resurser/personal. Utöver dessa områden nämner 

även drygt en av fem att vårdpersonalens villkor behöver förbättras.

2
VÅRDPERSONALENS VILLKOR OCH VÄNTETIDER DET POLITIKER BÖR PRIORITERA HÖGST
Sju av tio väljer antingen förbättringar i villkoren för vårdpersonalen eller att korta väntetider till sjukvård som det politikerna bör 

prioritera mest.

3
VÄNTETIDER OCH TILLGÄNGLIGHET SES AV MÅNGA SOM PROBLEM  - SOM PÅVERKAR ENS PARTIVAL
Alla fem påståenden som berör väntetider hamnar i topp när väljarna får svara på vad som är ett problem inom vården. Detta är

även områden som väljarna tror kommer ha en påverkan på vilket val av parti man gör i höst.

4
ÄVEN JÄMLIK VÅRD OBEROENDE AV BOENDEPLATS EN HÖGPRIORITERAD FRÅGA 
Bland påståendena om väntetider återfinns även sakfrågan om jämlik vård oavsett var i landet man bor. Även denna ses av de 

flesta, knappt två av tre, som ett problem. Bland dessa säger åtta av tio att frågan kan komma att påverka ens val av parti i höst.
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RESULTAT
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3.1
PRIORITERING AV 
OMRÅDENA INOM 
SJUKVÅRDEN
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Väljarna nämner spontant framför allt tre områden; Väntetider/köer/brist på vårdplatser, att sjukvården får för 

små resurser (vilket leder till personalbrist) samt arbetsvillkoren och förutsättningarna för de som arbetar inom 

vården. 

9

VÄNTETIDER/VÅRDPLATSER OCH RESURS/PERSONAL-BRIST TOPPAR NÄR 
VÄLJARNA LISTAR PROBLEMEN I SJUKVÅRDEN 

Fråga: Du svarade att sjukvården är en av de viktigaste frågorna för dig. Vad tycker du är de största problemen inom sjukvården?

Bas: Samtliga n=1032

Frågeområde Procent som nämner Exempelsvar

Väntetider/ Vårdköer/ För få 

vårdplatser
39%

- Alla som behöver vård eller mediciner får inte det, långa 

väntetider

- Allt för långa köar, hela vårdsystem känns inte tryggt

- Tar lång tid till operationer samt läkartider

För lite resurser/ Brist på 

personal
37%

- Alldeles för lite resurser, främst i primärvården

- Brist på resurser. Sjukvården är inte dimensionerad för så 

många som kommit hit.

- För lite resurser till vårdinrättningarna, framförallt sjukhus 

och akutmottagningar, även förlossningsvården

Vårdpersonalens villkor 22%
- Arbetsförhållandena, dvs allt från lön till tider till klimat och 

miljö på arbetsplatsen

- Dåliga löner till anställda i kontrast till de tuffa 

arbetsuppgifterna och arbetstiderna

Övriga svarskategorier:

För mycket byråkrati/

Sjukvården borde förstatligas 8%

Bemötanden (t.ex. inte fast läkare) 5%

Jämlik vård 4%

Vinster inom vården/privatisering 4%
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Dessa områden nämns av sju av tio väljare vardera och är de klart högst prioriterade områdena. Att sjukvården 

ska vara jämlik oberoende på var man bor i landet kommer som tydlig trea på listan. Omkring hälften nämner 

detta.
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VÅRDPERSONALENS VILLKOR OCH KORTARE VÄNTETIDER HÖGST PÅ 
VÄLJARNAS PRIORITERINGSLISTA

1

6

9

9

18

25

27

48

69

71

Osäker, vet ej

Bättre bemötande inom sjukvården

Ökad möjlighet att själv välja vårdgivare

Lättare att söka och jämföra olika vårdgivares kvalitet…

Öka kompetensen hos vårdpersonalen

Att privata vårdgivare inom sjukvården förbjuds att gå…

Ökad kvalitet på vårdinsatser

Jämlik vård oberoende av var i Sverige man bor

Kortare väntetider till sjukvård

Förbättra vårdpersonalens villkor

Vad av följande frågor inom sjukvården tycker du är viktigast att politikerna 
prioriterar? 

(procentandel)

Fråga: Vad av följande frågor inom sjukvården tycker du är viktigast att politikerna prioriterar?

Bas: Samtliga n=1032
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3.2
PÅSTÅENDEN OM 
SJUKVÅRDEN

PROBLEM OCH 
VIKTIGHET
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Samtliga påståenden som berör väntetider och tillgänglighet både ses som problem, 

och som faktorer som skulle påverka ens partival. De hamnar alla i en grupp av 

högprioriterade områden, tillsammans med jämlik vård oavsett boendeplats i landet.
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VÄNTETIDERNA ÄR ETT PROBLEM SOM ÄR VIKTIGT FÖR ENS PARTIVAL

1 Att det är långa väntetider till operationer

2
Att jag är orolig över att inte få vård i tid när jag 
eller en anhörig behöver det

3 Att det är svårt att få besökstid på vårdcentralen

4 Att det är lång väntetid på akutmottagningar 

5
Att remisser tar för lång tid innan de tas om 
hand

6
Att jag vet inte vart jag ska vända mig när jag 
behöver vård

7
Att jag inte själv kan jämföra väntetider och söka 
mig till den vårdgivaren som har kortast väntetid

8
Att jag inte själv kan jämföra kvalitet och söka 
mig till den vårdgivare som har bäst kvalitet 

9 Att det är svårt att få vård via digitala kanaler

10 Att vårdens insatser är av låg kvalitet 

11 Att bemötandet inom vården är dåligt

12
Att personalen inom sjukvården inte har 
tillräcklig kompetens

13
Att sjukvården är ojämlik beroende på var i 
Sverige man bor 

14
Att sjukvården är ojämlik beroende på vilket kön 
man har 

15
Att sjukvården är ojämlik beroende på vilken 
inkomst man har 

16 Att det finns för få privata vårdgivare 

17 Att privata vårdgivare tillåts gå med vinst Utgör problem ( andel 4-5)
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Frågor/skalor:

Utgör problem: I vilken utsträckning upplever du att följande utgör problem inom sjukvården i Sverige idag?

5 I mycket stor utsträckning 4 I ganska stor utsträckning 3 I varken stor eller liten utsträckning 2 I ganska liten utsträckning 1 I mycket liten utsträckning = osäker, vet ej

Relevans partival: Tänk på ditt val av parti vid riksdagsvalet 2022. Hur viktiga tror du följande problem inom sjukvården kommer vara för ditt val av parti? 
5 Mycket viktigt  4 Ganska viktigt 3 Varken eller 2 Inte särskilt viktigt 1 Inte alls viktigt 0 Osäker, vet ej

Bas: Samtliga n=1032
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Frågar man de som ser området som ett problem, så anger flest – nära nio av tio –

att dessa sakfrågor skulle spela roll för ens partival. 
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VÄNTETIDERNA OCH GEOGRAFISK JÄMLIKHET ÄR DET SOM FLEST ANGER 
SKULLE PÅVERKA ENS PARTIVAL
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1 Att det är långa väntetider till operationer

2
Att jag är orolig över att inte få vård i tid när jag 
eller en anhörig behöver det

3 Att det är svårt att få besökstid på vårdcentralen

4 Att det är lång väntetid på akutmottagningar 

5
Att remisser tar för lång tid innan de tas om 
hand

6
Att jag vet inte vart jag ska vända mig när jag 
behöver vård

7
Att jag inte själv kan jämföra väntetider och söka 
mig till den vårdgivaren som har kortast väntetid

8
Att jag inte själv kan jämföra kvalitet och söka 
mig till den vårdgivare som har bäst kvalitet 

9 Att det är svårt att få vård via digitala kanaler

10 Att vårdens insatser är av låg kvalitet 

11 Att bemötandet inom vården är dåligt

12
Att personalen inom sjukvården inte har 
tillräcklig kompetens

13
Att sjukvården är ojämlik beroende på var i 
Sverige man bor 

14
Att sjukvården är ojämlik beroende på vilket kön 
man har 

15
Att sjukvården är ojämlik beroende på vilken 
inkomst man har 

16 Att det finns för få privata vårdgivare 

17 Att privata vårdgivare tillåts gå med vinst Utgör problem ( andel 4-5)
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Frågor/skalor:

Utgör problem: I vilken utsträckning upplever du att följande utgör problem inom sjukvården i Sverige idag?

5 I mycket stor utsträckning 4 I ganska stor utsträckning 3 I varken stor eller liten utsträckning 2 I ganska liten utsträckning 1 I mycket liten utsträckning = osäker, vet ej

Relevans partival: Tänk på ditt val av parti vid riksdagsvalet 2022. Hur viktiga tror du följande problem inom sjukvården kommer vara för ditt val av parti? 
5 Mycket viktigt  4 Ganska viktigt 3 Varken eller 2 Inte särskilt viktigt 1 Inte alls viktigt 0 Osäker, vet ej

Bas: Utgör problem: Samtliga n=1032 Relevans partival: Svarat 4-5 på utgör problem

Bas relevans
Endast de som 

ser det frågan 

som ett problem.
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Även de långa väntetiderna på akutmottagningarna ses av de flesta som ett 

problem, 3 av 4 anger det. Även de andra påståendena om väntetiden ses av mer 

än hälften som ett problem idag. Knappt 2 av 3 ser ojämlik vård beroende på var i 

landet man bor som ett problem.
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LÅNGA VÄNTETIDER TILL OPERATIONER DET SOM FLEST SER SOM ETT 
PROBLEM INOM SJUKVÅRDEN IDAG – 4 AV 5 SVARAR DETTA

82%

76%

68%
64% 62%

52%
47%

41%
37%

29%

23% 21% 21% 19%
16%

11% 10%

1 4 5 2 13 3 17 7 8 15 14 6 12 10 11 16 9

I vilken utsträckning upplever du att följande utgör problem inom sjukvården i 
Sverige idag?

(Andel som svarat skalsteg 4-5)

1 Att det är långa väntetider till operationer

2
Att jag är orolig över att inte få vård i tid när jag 
eller en anhörig behöver det

3 Att det är svårt att få besökstid på vårdcentralen

4 Att det är lång väntetid på akutmottagningar 

5
Att remisser tar för lång tid innan de tas om 
hand

6
Att jag vet inte vart jag ska vända mig när jag 
behöver vård

7
Att jag inte själv kan jämföra väntetider och söka 
mig till den vårdgivaren som har kortast väntetid

8
Att jag inte själv kan jämföra kvalitet och söka 
mig till den vårdgivare som har bäst kvalitet 

9 Att det är svårt att få vård via digitala kanaler

10 Att vårdens insatser är av låg kvalitet 

11 Att bemötandet inom vården är dåligt

12
Att personalen inom sjukvården inte har 
tillräcklig kompetens

13
Att sjukvården är ojämlik beroende på var i 
Sverige man bor 

14
Att sjukvården är ojämlik beroende på vilket kön 
man har 

15
Att sjukvården är ojämlik beroende på vilken 
inkomst man har 

16 Att det finns för få privata vårdgivare 

17 Att privata vårdgivare tillåts gå med vinst 

Fråga: I vilken utsträckning upplever du att följande utgör problem inom sjukvården i Sverige idag?
Skala: 5 I mycket stor utsträckning 4 I ganska stor utsträckning 3 I varken stor eller liten utsträckning 2 I ganska liten utsträckning 1 I mycket liten utsträckning = osäker, vet ej

Bas: Samtliga n=1032
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VÄNTETIDER OCH GEOGRAFISKT JÄMLIK VÅRD TYDLIGT MEST 
PÅVERKANDE FÖR ENS PARTIVAL

80% 78%
73% 72%

65% 63%

50% 48%
43%

39% 39% 38% 36% 35% 35%

15% 14%

1 4 2 5 3 13 12 10 15 6 17 11 14 7 8 9 16

Tänk på ditt val av parti vid riksdagsvalet 2022. Hur viktiga tror du följande 
problem inom sjukvården kommer vara för ditt val av parti?

(Andel som svarat skalsteg 4-5)

1 Att det är långa väntetider till operationer

2
Att jag är orolig över att inte få vård i tid när jag 
eller en anhörig behöver det

3 Att det är svårt att få besökstid på vårdcentralen

4 Att det är lång väntetid på akutmottagningar 

5
Att remisser tar för lång tid innan de tas om 
hand

6
Att jag vet inte vart jag ska vända mig när jag 
behöver vård

7
Att jag inte själv kan jämföra väntetider och söka 
mig till den vårdgivaren som har kortast väntetid

8
Att jag inte själv kan jämföra kvalitet och söka 
mig till den vårdgivare som har bäst kvalitet 

9 Att det är svårt att få vård via digitala kanaler

10 Att vårdens insatser är av låg kvalitet 

11 Att bemötandet inom vården är dåligt

12
Att personalen inom sjukvården inte har 
tillräcklig kompetens

13
Att sjukvården är ojämlik beroende på var i 
Sverige man bor 

14
Att sjukvården är ojämlik beroende på vilket kön 
man har 

15
Att sjukvården är ojämlik beroende på vilken 
inkomst man har 

16 Att det finns för få privata vårdgivare 

17 Att privata vårdgivare tillåts gå med vinst 

Fråga: Tänk på ditt val av parti vid riksdagsvalet 2022. Hur viktiga tror du följande problem inom sjukvården kommer vara för ditt val av parti? 
5 Mycket viktigt  4 Ganska viktigt 3 Varken eller 2 Inte särskilt viktigt 1 Inte alls viktigt 0 Osäker, vet ej

Bas: Samtliga n=1032
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SAKFRÅGOR GÄLLANDE VÄNTETIDER OCH TILLGÄNGLIGHET DET SOM 
FLEST SER KOMMER PÅVERKA DERAS VAL AV PARTI

87% 87% 87% 86% 85% 83%
80% 80% 78% 78%

74%
69%

66% 65% 64%
59%

51%

1 3 4 2 5 13 12 15 10 14 11 6 8 17 7 9 16

Tänk på ditt val av parti vid riksdagsvalet 2022. Hur viktiga tror du följande 
problem inom sjukvården kommer vara för ditt val av parti?

(Andel som svarat skalsteg 4-5)

1 Att det är långa väntetider till operationer

2
Att jag är orolig över att inte få vård i tid när jag 
eller en anhörig behöver det

3 Att det är svårt att få besökstid på vårdcentralen

4 Att det är lång väntetid på akutmottagningar 

5
Att remisser tar för lång tid innan de tas om 
hand

6
Att jag vet inte vart jag ska vända mig när jag 
behöver vård

7
Att jag inte själv kan jämföra väntetider och söka 
mig till den vårdgivaren som har kortast väntetid

8
Att jag inte själv kan jämföra kvalitet och söka 
mig till den vårdgivare som har bäst kvalitet 

9 Att det är svårt att få vård via digitala kanaler

10 Att vårdens insatser är av låg kvalitet 

11 Att bemötandet inom vården är dåligt

12
Att personalen inom sjukvården inte har 
tillräcklig kompetens

13
Att sjukvården är ojämlik beroende på var i 
Sverige man bor 

14
Att sjukvården är ojämlik beroende på vilket kön 
man har 

15
Att sjukvården är ojämlik beroende på vilken 
inkomst man har 

16 Att det finns för få privata vårdgivare 

17 Att privata vårdgivare tillåts gå med vinst 

Fråga: Tänk på ditt val av parti vid riksdagsvalet 2022. Hur viktiga tror du följande problem inom sjukvården kommer vara för ditt val av parti? 
5 Mycket viktigt  4 Ganska viktigt 3 Varken eller 2 Inte särskilt viktigt 1 Inte alls viktigt 0 Osäker, vet ej

Bas: Svarat 4-5 på utgör problem

Bas relevans
Endast de som 

ser det frågan 

som ett problem.
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GAME CHANGERS

In our world of rapid change, the need for reliable information

to make confident decisions has never been greater. 

At Ipsos we believe our clients need more than a data supplier, 

they need a partner who can produce accurate and relevant 

information and turn it into actionable truth.  

This is why our passionately curious experts not only provide

the most precise measurement, but shape it to provide True

Understanding of Society, Markets and People. 

To do this we use the best of science, technology

and know-how and apply the principles of security, simplicity, 

speed and substance to everything we do.  

So that our clients can act faster, smarter and bolder. 

Ultimately, success comes down to a simple truth:  

You act better when you are sure.

ABOUT IPSOS

Ipsos is the third largest market research company in the world, 

present in 90 markets and employing more than 18,000 people.

Our research professionals, analysts and scientists have built

unique multi-specialist capabilities that provide powerful

insights into the actions, opinions and motivations of citizens, 

consumers, patients, customers or employees. Our 75 

business solutions are based on primary data coming from our

surveys, social media monitoring, and qualitative or 

observational techniques.

“Game Changers” – our tagline – summarizes our ambition to 

help our 5,000 clients to navigate more easily in our deeply

changing world.

Founded in France in 1975, Ipsos is listed on the Euronext

Paris since July 1st, 1999. The company is part of the SBF 120 

and the Mid-60 index and is eligible for the Deferred Settlement 

Service (SRD).

ISIN code FR0000073298, Reuters ISOS.PA, 

Bloomberg IPS:FP

www.ipsos.com
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