
Beteenden och behov 
hos personer i kontakt 
med vården
DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR UTVECKLING OCH INNOVATION



Anpassade tjänster 
och arbetssätt
Vi människor kan vara väldigt olika varandra med 
våra personliga behov, beteenden och egenskaper. 
Kanske vill personer med exakt samma problem lösa 
det på helt olika sätt. På gruppnivå finns ofta mönster 
i våra beteenden och dessa mönster kan hjälpa att 
forma det dagliga arbetet i vården.

Många av dagens samhällstjänster är anpassade för 
att kunna lösas på flera olika sätt. När vi handlar mat 
kan vi till exempel beställa varorna på nätet, scanna 
själv i butiken eller betala i en bemannad kassa – flera 
lösningar för samma behov. 

Inom vården utförs många olika tjänster men kanske 
inte på så många olika sätt. Om tjänsterna anpassas 
brukar det oftast vara utifrån exempelvis diagnos. 

Samtidigt är det väl känt i vården att vi människor är 
så mycket mer än en diagnos. Vi har en rad personliga 
egenskaper, behov och beteenden och kanske är det 
utifrån det som vårdtjänsterna borde anpassas? 

Sveriges Kommuner och Landsting har tillsammans 
med en forskargrupp undersökt olika behov och  
beteenden bland den svenska befolkningen.  
Resultatet kan delas in i fyra tydliga grupper. I den 
här broschyren beskrivs grupperna.



Förslag till användning
När arbetssätt och tjänster i vården utvecklas brukar man vanligtvis ta fram 
en lösning som ska fungera för så många människor som möjligt. Det här 
materialet uppmanar till att tänka om och istället ta fram flera lösningar för 
en och samma uppgift. 
De beskrivna grupperna kan användas som inspiration till nya arbetssätt. 
Syftet är inte att dela in människor i fack utan att verksamheten ska utformas 
för att möta olika gruppers behov bättre. Då blir det också lättare för  
personalen att ge en personcentrerad vård. 

• Fundera på vilka uppgifter/arbetssätt/tjänster som finns i er  
verksamhet. Hur skulle de kunna anpassas för att passa olika personer 
med olika behov och beteenden? 

• Vad händer före eller efter patienten varit hos er? Finns det delar som går 
att anpassa utifrån de olika grupper av behov och beteenden som finns?

Involvera patienterna när ni arbetar med materialet – de har många bra idéer 
på hur tjänsterna och arbetssätten ska formas för att passa olika behov. 

Det här materialet kan användas som ett verktyg vid förbättringsarbete men också som 
ett diskussionsunderlag vid till exempel verksamhetsplanering och arbetsplatsträffar.

Före   Under   Efter

?    ?

?    ?



BETEENDEN OCH BEHOV FÖR PERSONER I KONTAKT MED VÅRDEN • GRUPP 1 – SJÄLVSTÄNDIGA OCH ENGAGERADE

” Jag vill vara med och bestämma.  
Absolut. Jag vill veta vad det finns  
för alternativ, så att jag kan vara  
med och tycka och tänka.”

Självständiga  
och engagerade 

Handlingskraftiga, rationella och motiverade med en 
stark förankring i samhället. Gruppen Självständiga 
och engagerade har en stark egen vilja och tilltro till 
sin egen förmåga. De kan, vill och gillar att ta hand 
om sig själva. De inser inte bara betydelsen av vad de 
äter och vikten av motion utan lever också ofta ett liv  
i linje med sin kunskap.

Om de blir sjuka söker de inte vård på en gång 
utan först när de själva inte ser en lösning på sitt 
hälsorelaterade problem. Då har de ofta själva sökt 
fram adekvat information på internet eller i bekant-
skapskretsen - de är väl förberedda och vill vara djupt 
involverade i sin egen vård.

De Självständiga och engagerade följer vårdens 
rekommendationer och behandlingar – om de upp-
lever att dessa är meningsfulla och ger resultat! De 
har lättare att acceptera ett beslut om de upplever att 
de varit tillräckligt informerade och involverade när 
beslutet fattas.

Söker info själv 

Vill vara involverad 

Upplevd kompetens 

Oro inför vårdkontakter 

Social förankring 

Förtroende för vården 

Upplevd stress 

Vill bli informerad

Välmående 

Vill själv förebygga ohälsa 

MINDRE MER



MINDRE MER

BETEENDEN OCH BEHOV FÖR PERSONER I KONTAKT MED VÅRDEN • GRUPP 2 – OROLIGA OCH ENGAGERADE

” Jag kan gå och oroa mig för saker om det 
är så att jag känner symptom och tänker 
på vad det är. Så jag tycker det är skönt att 
komma hit och få reda på vad som är galet.”

Oroliga och  
engagerade

Engagerade men oroliga. Precis som gruppen Själv-
ständiga och engagerade är denna grupp handlings-
kraftig och vill ta ett stort ansvar för sin egen hälsa. 
Men de saknar en grundläggande trygghet och oroar 
sig för sin hälsa - både i nuet och i framtiden. De är 
medvetna om vad de äter och vikten av motion, men 
oron gör att en aktiv livsstil ofta är mer av ett pliktfyllt 
val än något njutningsfullt.

De Oroliga och engagerade är aktiva med att själv 
söka adekvat information om hälsa – som både kan 
stilla men ibland också öka oron. Väl i kontakt med 
vården är de relationssökande. De är oroliga för att 
de inte ska bli lyssnade till eller att de inte ska få rätt 
hjälp.

Oron kan leda till att de snabbt kontaktar vården 
när de har problem med hälsan – men också till att de 
väntar för länge med att söka vård. Men upplever de 
att de får en bra relation med vårdpersonalen och att 
de blir lyssnade på så minskar oron snabbt. Samtidigt 
ökar deras förmåga att ta hand om sig själva. 

Söker info själv 

Vill vara involverad 

Upplevd kompetens 

Oro inför vårdkontakter 

Social förankring 

Förtroende för vården 

Upplevd stress 

Vill bli informerad

Välmående 

Vill själv förebygga ohälsa 



BETEENDEN OCH BEHOV FÖR PERSONER I KONTAKT MED VÅRDEN • GRUPP 3 – TRADITIONELLA OCH OBRYDDA

” Säger en läkare till mig att ”du behöver 
göra det här”, så tror jag på det. Det är  
ju trots allt läkarens jobb att göra den 
bedömningen. Jag kan inte tycka så  
mycket om det, för vad kan jag?”

Traditionella  
och obrydda

Lugna, med en god social förankring och trygghet i 
livet. Traditionella och obrydda delar flera egenskaper 
med Självständiga och engagerade – men har ett be-
tydligt mer distanserat förhållande till sin egen hälsa, 
vilket leder till en mer passiv livsstil. De oroar sig inte 
särskilt mycket för framtida hälsoproblem - de äter 
vad de vill och motionerar bara om de tycker att det 
är roligt. Alla åldersgrupper finns  
representerade– unga, medelålders och äldre –  
tvärtemot vad Traditionell kanske först antyder.

De Traditionella och obrydda väntar länge med att 
kontakta vården när de upplever ett hälsoproblem. 
Detta beteende är kopplat till förtroende för sjuk-
vården och att livet är som det är – det finns ingen 
anledning att oroa sig i onödan! 

Väl i kontakt med vården gillar de att känna sig 
informerade och involverade men lämnar gärna över 
besluten till vårdpersonalen. Gruppen ifrågasätter 
mindre än andra vårdpersonalens beslut, och ägnar 
heller inte mycket tid åt att själva söka information 
om vad olika symtom kan bero på – det är ju vård- 
personalens jobb som de kan bäst!

Söker info själv 

Vill vara involverad 

Upplevd kompetens 

Oro inför vårdkontakter 

Social förankring 

Förtroende för vården 

Upplevd stress 

Vill bli informerad

Välmående 

Vill själv förebygga ohälsa 

MINDRE MER



BETEENDEN OCH BEHOV FÖR PERSONER I KONTAKT MED VÅRDEN • GRUPP 4 – SÅRBARA OCH OROLIGA 

” När jag blir sjuk så väntar jag alltid 
så länge som möjligt för att det ska gå 
över. Jag är väldigt rädd för sjukhus 
överhuvudtaget, väldigt rädd för att 
råka ut för något otrevligt.”

Sårbara 
och oroliga

Lågt självförtroende, hög grad av upplevd stress, oro 
och ett svagt socialt nätverk. Gruppen Sårbara och 
oroliga är en liten men tydlig grupp som av olika orsa-
ker har en svagare position i samhället, vilket leder till 
en känsla av hopplöshet och att inte kunna påverka 
sin situation. De känner inte att de har kontroll över 
sin egen hälsa och tror ofta att de inte kommer bli 
lyssnade på i kontakten med sjukvården. Precis som 
Engagerade och oroliga ger oro och obehag upphov 
till två tillsynes motstridiga beteenden: å ena sidan 
kan de in i det längsta undvika att söka vård - eller så 
åker de direkt till akuten för att få hjälp.

Till skillnad från de Oroliga och engagerade drivs 
oron mer av att de saknar grundläggande resurser, 
trygghet och tro på sig själva – de behöver ofta ett helt 
annat och långvarigare stöd för att kunna fortsätta  
sitt liv på egen hand.

De vill vara involverade och informerade, men 
eftersom de har en svag tilltro till sig själva lämnar de 
ofta över besluten till andra. Oron, känslan av makt-
löshet, det låga självförtroendet och en låg kunskap 
om hur vården fungerar gör denna grupp sårbar. De 
behöver ofta ett handfast och personligt stöd för att 
kunna navigera rätt i vårdsystemet. 

Söker info själv 

Vill vara involverad 

Upplevd kompetens 

Oro inför vårdkontakter 

Social förankring 

Förtroende för vården 

Upplevd stress 

Vill bli informerad

Välmående 

Vill själv förebygga ohälsa 

MINDRE MER



Johan, 32 år 
Föräldraledig med sitt 
första barn, sambo, arbetar 
med friskvård. Söker vård-
centralen eftersom han har 
svårt att gå pga utstrålande 
smärta i ena benet.

Jasmine, 54 år 
Heltidsarbetande lärare 
med man och två vuxna 
barn. Söker vårdcentralen 
för kontroll av sköldkörteln 
och högt blodtryck.

BETEENDEN OCH BEHOV FÖR PERSONER I KONTAKT MED VÅRDEN • INTERVJUER

Intervjuer– Självständiga och engagerade

Brukar du själv söka information på internet om symptom?
Ja litegrann men det står så mycket och skulle man googla allt man har, då skulle 
jag ha hjärncancer och dött för 5 år sedan liksom. Så man får ta det med en nypa 
salt. Men vanliga grejer som typ ”jag har fått en sticka som jag inte får ur” såna 
grejer, ja absolut då kan jag ju googla.

Brukar du anstränga dig för att hålla dig frisk? Och gör du det isåfall för att det är 
roligt eller för att du måste?
Ja kost och motion, brukar jag köra. Men inte just nu, nu kan jag knappt gå, men 
då är det kosten jag tänker extra på. Och jag gör det för att det är roligt.

Om du blir sjuk, ringer du vårdcentralen direkt eller väntar du?
Det beror på vad det är. Jag ringer inte i onödan, helt enkelt. Men vet jag ”nej 
men det här kommer jag inte kunna klara själv” då ringer jag ju självklart.

Vad är viktigt för dig i vården?
Nej men det är, ja men snabbt och få en tid är väldigt viktigt. Det kan ju vara lik-
som att det räcker med 15 minuter. Och sen att man inte alltid behöver gå till en 
läkare utan att man får gå till distriktssköterskan för mindre grejer... Ja mer tid 
och lyssna och liksom inte bara sitta och kolla klockan och bara ”okej nu har jag 
bara 2 minuter på mig och hitta fel på den här för jag ska träffa den andra”.

Är du nöjd med vården?
Ja både och, skulle jag nog säga. Nu senaste gångerna har jag varit nöjd för då har 
jag blivit bemött bra så. Innan har det varit några gånger där det har varit så där 
att det där hade jag kunnat lista ut själv, nästan så.

Hur involverad vill du vara i beslut som fattas i vården?
 Ja, då vill jag vara med och bestämma. Absolut, det vill jag ju. Jag vill inte att 
nån, jag vill veta vad finns det för alternativ,  så jag kan vara med och tycka och 
tänka.

Tänker du på din kost och motion för att det är roligt eller för att du måste?
Det kan vara så som t.ex. träning kan ibland vara så där ”usch, men nu orkar jag 
inte träna” och då gör man det kanske, jag gör det för jag vet att jag mår bra av 
det och när man väl gör det så mår man bra av det. Man blir liksom, det går av sig 
själv.

Om du blir sjuk, går du till vårdcentralen direkt eller väntar du?
Nej, jag väntar. För det känns som så att går jag till vårdcentralen så blir jag sjuk 
(skratt), nästan så.

Hur söker du information om hälsa och sjukdomar?
Ja, det blir ett hopkok... man söker lite på nätet och så drar man några slutsatser 
av flera, inte en. Men då måste det vara liksom några bra svenska läkare som man 
känner till, inte vad som helst.



Rebecca, 18 år 
Går sista året på natur-
vetenskapligt program 
på gymnasiet. Bor med 
mamma och en yngre bror. 
Söker vårdecntralen för oro 
kring sin huvudvärk.

Filip, 42 år 
Erfaren IT-specialist, 
sambo och har en ett-årig 
dotter. Söker vårdcentralen 
pga oro efter en tids trött-
hetskänsla.

BETEENDEN OCH BEHOV FÖR PERSONER I KONTAKT MED VÅRDEN • INTERVJUER 

Intervjuer– Oroliga och engagerade

Brukar du oroa dig för sjukdomar?
Ja faktiskt, jag tänker på det väldigt mycket. Jag tänker ”tänk om jag har det här” 
när jag får ont på ett visst ställe. Så brukar jag alltid gå in och söka ”jag har ont 
här” och så kommer det fram tusen saker. Så det brukar jag vara orolig över.

När beslut behöver fattas om din vård - hur vill du att det går till?
 Nej jag tycker att alltså man kunde gå, alltså bestämma tillsammans. Jag tycker 
det är mycket bättre ifall läkaren liksom visar att jag har många alternativ och val 
och så och sen så kan jag ju själv välja.

När du blir sjuk, kontaktar du vården direkt eller väntar du?
Nej jag väntar aldrig, jag ringer direkt. För man vet aldrig vad det kan vara. Så jag 
ringer alltid direkt.

Är du nöjd med din vårdcentral?
Ja jag är nöjd med vårdcentralen faktiskt. För att dom, alltså dom har ju bra 
personal och så, fast det kan ju ta tid tills dom vet vad problemet med dig är. Man 
får ju åka till sjukhus, dom skickar en remiss och sen får man tiotusen olika svar 
så det blir ju jobbigt för man vet inte vad man har, så det tar ju tid fast annars så 
är dom jättebra.

Brukar du oroa dig för sjukdom?
Jag är väldigt analytisk som person, så av den anledningen så (skratt) ligger det 
mig i fatet att jag gärna går och analyserar när jag känner nånting. Jag har ju haft 
en sån period nu bakom mig, som tur är. Så ja, jag kan absolut gå och oroa mig för 
saker om det är så att jag känner symptom och tänker på vad det är.

Påverkar oron dig i ditt arbetsliv?
 Ja, jo, men visst är det så. Det orsakar koncentrationssvårigheter, man har ju 
tankarna på annat liksom. Så, absolut, det tycker jag.

När du blir sjuk, kontaktar du vården direkt eller väntar du?
Nej, jag försöker nog undvika och kontakta vården på en gång, försöker alltid 
börja med och vänta ett tag innan. Jag tror jag också ibland att jag har en övertro 
till att träning kan lösa saker när det kanske inte kan det, så jag försöker nog med 
det mesta innan jag kontaktar vården, skulle jag tro.

Hur mycket information vill du ha i vården?
Jag vill alltid ha alltså full transparens i vad dom bestämmer och varför dom 
gör vissa saker. Alltså jag vill inte bara veta vad vi ska göra, jag vill veta varför vi 
ska göra det .. så jag vill ha så mycket information som möjligt. Jag tycker det är 
frustrerande när man inte har nån transparens.



BETEENDEN OCH BEHOV FÖR PERSONER I KONTAKT MED VÅRDEN • INTERVJUER 

Intervjuer– Traditionella och obrydda

Brukar du anstränga dig för att hålla dig frisk och hälsosam?
Jag försöker ju att tänka på att röra på mig litegrand och försöker gå ned i vikt. 
Med lite varierande resultat, jag har varit nere några gånger ordentligt, men 
långsamt tuffat upp igen. Jag får ju tvinga mig litegrand, det får jag göra. Men jag 
gillar ju att äta och dricka gott, så att…

Hur vill du att beslut i vården ska tas och hur involverad vill du vara?
Jag vill väl kanske bli tillfrågad vad jag själv tycker, men jag är nog sån att säger 
en läkare till mig att ”du behöver göra det här eller du behöver så här”, så litar jag 
på dennes profession liksom. Det är ju trots allt personen i frågas jobb att göra 
den bedömningen... Man vet hur man känner sig, men det är ju vad man vet.

Hur viktigt är det för dig att alltid träffa samma kontakter i vården?
Nej, jag har lite svårt att se att det skulle vara så fantastiskt bra att träffa samma 
läkare jämt. Dessutom är det väl många gånger bra kanske att variera, för att folk 
har olika specialitet, vad dom är bra på.

Brukar du vara orolig att få en sjukdom?
Nej, jag är inte sån som person som går runt och oroar mig och sånt. Inte ens nu 
när jag har haft jätteproblem med magen och dom håller på och letar efter vad 
det är, så känner jag att det får vara vad det är liksom.  Så jag går inte och gräver 
ner mig, eller försöker att inte göra det i alla fall.

Är du en sån som anstränger dig för att hålla dig frisk?
Nej.  Jag försöker men det är inte alltid man lyckas (skratt).

Om du blir sjuk är det så att du kontaktar vården direkt?
Jag drar mig faktiskt lite, om jag inte verkligen behöver träffa nån läkare.

Vad tycker du fungerar bra och mindre bra i vården?
Jag tycker dom har blivit mycket bättre, det har blivit mycket bättre med att kun-
na få tider mycket snabbare, förr var man tvungen att vänta hur länge som helst, 
nu kan du få en tid inom två dagar liksom, så på det sättet har dom blivit jättebra.

Hade du kunnat tänka dig att kommunicera med vården med tekniska hjälpmedel?
Absolut. Mm, det hade varit jättebra.

Jan-Olov, 57 år 
IT-tekniker, sambo med 
partner och två vuxna barn, 
ett barnbarn. Söker vård-
centralen för en längre tids 
energilöshet.

Yosef, 27 år 
Arbetar som handlägga-
re på Försäkringskassan, 
ensamstående, gillar fotboll 
och att gå ut med kompisar. 
Söker vårdcentralen för värk 
i magen.



Lars, 53 år 
Har tidigare arbetat på en 
kommunal myndighet med 
handläggning, nu förtids-
pensionerad. Ensamstående. 
Söker vårdcentralen för en 
årskontroll.

Linda, 37 år 
Undersköterska, man och 
två barn. Nu långtidssjuk-
skriven för värk. Besöker 
vårdcentralen för förnyad 
sjukskrivning.

BETEENDEN OCH BEHOV FÖR PERSONER I KONTAKT MED VÅRDEN • INTERVJUER 

Intervjuer– Sårbara och oroliga

Hur ser du på framtiden?
 Nej det känns väl ungefär som att det liksom bara travar på åt, lite åt fel håll. 
Sådär, går utför. Ja, tycker jag.

Är du nöjd med vården?
Alltså vårdcentralen ja, jag vet inte. Jag har liksom lite dålig erfarenhet av en, ja 
nu ska man ju inte sitta, en läkare som inte har haft särskilt mycket liksom koll 
på vad han har gjort och så.

Är du orolig innan du ska till vården?
Om jag liksom skulle misstänka nån cancer eller nåt sånt där. Göra nån utred-
ning då skulle jag nog vara förskräckligt orolig. Jag är inte så där, jag är väldigt 
rädd för sjukhus överhuvudtaget. Undviker jag i det längsta. Ja alltså jag är ju 
väldigt rädd för råka ut för någonting något otrevligt, ja det är jag verkligen.

Försöker du skapa en personlig relation i vården?
Jag försöker ingenting, jag bara är som jag är. Jag är lite blyg och så där. Kanske 
frågar inte tillräckligt mycket utan alla mina frågor kommer när jag kommer 
hem då, att det skulle jag ha sagt och så där men det kanske inte blir särskilt bra 
kontakt med mig

Varför är du här idag?
Jag jobbade på en demensavdelning och då det var en farbror som har varit 
mycket aggressiv, det beror på medicinen faktiskt. Jag skulle hjälpa honom med 
byxan, han lyfte upp mig och kastade mig mot väggen. Jag kände alltså hela 
kroppen skakade, jag har tappat halva tanden, men jag tänkte okej, jag ska hem 
snart, det är lugnt. Sen jag har fortsatt att jobba. Sen efter jag mådde jättedåligt. 

Tråkigt att höra
Jag hade diskbråck innan men jag har jobbat för det spelar ingen roll, jag måste 
jobba och tänkte jag att jag har ju barn och familj, men efter det här hände så jag 
mådde jättedåligt faktiskt och tyvärr ingen ersättning från A-kassa eller,  jag vet 
inte, dom här andra försäkringar. Så tyvärr, det här är lite dåligt, man förlorar 
inkomst och allt och så många år som han man har jobbat som tyvärr man lever 
bara på 7000, det är ingenting.

Hur är kontakten med vården?
Dom har bara en halvtimma på morgonen att man ska ringa. Så vissa dagar jag 
kan inte t.ex. sova så bra, så då jag somnar precis mellan sex och halv åtta. Så jag 
missar, så jag måste vänta dagen innan, jag måste tänka hela tiden ”jag måste 
ringa i morgon”. Då jag kan inte sova på grund av att jag tänkte mycket på den 
här och jag måste ha den här kontakten för att min son han mår inte bra, så då jag 
kunde inte sova sen klockan sju på morgonen. Jag var vaken drack kaffe och så 
där, jag håller mig vaken för att ringa.



1

De fyra grupperna är 
resultatet av en arbetsprocess 
i flera steg: 

2
 Utifrån den insamlade infor-
mationen och tillsammans  
med insikter från vårdpersonal 
och patienter inom primär-
vård utvecklades en enkät med 
frågor om egenskaper, attityder, 
förutsättningar och beteenden  
i relation till den egna hälsan 
och kontakt med vården  

3
 Enkäten skickades ut till ett  
representativt urval av den  
vuxna svenska befolkningen 

4
Svaren från enkätundersök-
ningen genomgick bearbet-
ning med moderna statistiska 
metoder som bygger på arti-
ficiell intelligens. Analysen 
resulterade i fyra grupper där 
personerna hade gemensamma 
svarsprofiler 

5
 För att bättre förstå indivi-
duella behov genomfördes 
djupintervjuer med besökare 
på vårdcentraler 

6
 Resultaten från enkätunder-
sökningen och intervjuerna 
sammanställdes till en veten-
skaplig artikel och en rapport 

Forskningslitteratur och ut-
vecklingsarbeten (nationellt 
och internationellt) samman-
ställdes. Erfarenheter samla-
des från andra branscher som 
genomfört liknande arbeten 
tidigare



Om undersökningen
Sveriges Kommuner och Landsting har sedan 2015 drivit projektet Flippen  
i primärvården som syftar till att stödja utvecklingen av innovativa arbets-
sätt inom primärvården utifrån invånarnas behov. I arbetet vill vi synliggöra 
den tysta kunskap som finns i primärvården om hur personer med liknande 
hälsoutmaningar kan ha olika behov och beteenden. 

En ingående beskrivning av bakgrund, metod och resultat finns i rapporterna 
”Rapport analysuppdrag: Flippen” och ”Rapport analysuppdrag: Validering 
av grupperingar”.

Forskningsgruppen:
Olof Norin, Läk läk/Med Dr
Jon Engström, Civ Ing/Tekn Dr
Serge de Gosson de Varennes, Statistiker/Fil Dr

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon 08-452 70 00, www.skl.se

För mer information om undersökningen och tips kring användning av  
resultaten kontakta Projektet Flippen i primärvården:

Bodil Klintberg, samordnare 
bodil.klintberg@skl.se
Mårten Skogman, projektledare 
marten.skogman@skl.se

 

  


