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Om undersökningen

Bakgrund och syfte

Mag- och tarmförbundet är en ideell 

intresseorganisation som arbetar för att 

personer med mag-/tarmsjukdomar, skador 

och funktionsstörningar i 

matsmältningskanalen skall kunna leva med 

god livskvalitet och ta del av samhällets 

gemensamma resurser avseende vård, 

läkemedel, utbildning, sysselsättning, 

socialförsäkring och välfärd. 

Denna undersökningen syftar främst till:

ꟷ Att ge förbundet en tydligare uppfattning om 

medlemmarnas åsikter i olika frågor 

relaterade till mag-/tarmsjukdomar. 

ꟷ Att skapa ett statistiskt underlag och en 

stabil plattform för förbundets framtida 

påverkansarbete. 

ꟷ Att öka värdet på ett medlemskap i Mag-

och tarmförbundet genom möjligheten att 

göra sin patientröst hörd. 

Genomförande

Samtliga ca 6 000 medlemmar har kontaktats 

och ombetts att delta i undersökningen. 

Medlemmar som saknade en registrerad 

mailadress fick en postal inbjudan i vilken 

inloggningsuppgifter till en webbenkät fanns 

med. Övriga medlemmar fick sin inbjudan med 

en unik länk till samma webbenkät via mail.

Enkäten har varit möjlig för medlemmarna att 

svara på under perioden 2 juni - 23 september 

2020. Totalt svarade 2452 medlemmar på 

undersökningen.
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Om medlemmarna
(baserat på svar i undersökningen)

1.



Demografi

Cirka åtta av tio respondenter är 

själva sjuka i någon mag-

tarmsjukdom 

(huvudmedlemmar), medan 

resterande är anhöriga 

(familjemedlemmar). 

De båda grupperna har sett till 

demografiska faktorer, kön och 

ålder, en väldigt liknande profil.
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Huvuddiagnos
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Vad är din relation till din anhöriga med en eller flera sjukdomar, 

skador eller andra funktionsstörningar i mag-tarmkanalen. Jag är 

personens..
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Hälften av familjemedlemmarna är medlem för sitt barns räkning

Hur gammal är din anhöriga med en eller flera sjukdomar, skador 

eller andra funktionsstörningar i mag-tarmkanalen?
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När fick du/ din anhöriga sin huvudsakliga diagnos?
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Tid sedan diagnos
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Har du /din anhöriga stomi eller reservoar?
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Ja Nej, men har haft tidigare Nej, har aldrig haft Ej svar

Familjemedlem Huvudmedlem

Drygt en av tio medlemmar har idag stomi eller reservoar
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Medlemmarnas kontakt 

med vården
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Medlemmarnas kontakt med vården

Digitala hjälpmedel

En betydande andel använder idag 

någon form av digitala hjälpmedel i 

sin vård, där det klart vanligaste är att 

chatta med vården / boka tider via 

hemsida / ha videosamtal med läkare  

/ självmonitorering etc (19 procent).

Den generella inställningen till digitala 

hjälpmedel inom vården är god; 48 

respektive 34 procent instämmer i att 

de kan vara ett stöd för den enskilde 

patienten eller anhörig och att de kan 

effektivisera och spara resurser 

inom sjukvården.

Delaktighet i vården

56 procent av huvudmedlemmarna 

och 50 procent av 

familjemedlemmarna upplever att de 

själva/den anhörige i ganska eller 

mycket hög grad har kunnat 

medverka i vården. Motsvarande 

andelar för om man fått tillräcklig 

information om diagnosen från 

vården är 61 procent bland 

huvudmedlemmar och 53 bland 

familjemedlemmar.

Gällande medicinska mål uppger 

drygt hälften att de diskuterat 

sådana med sin läkare. En 

fjärdedel  svarar att de inte haft en 

sådan diskussion, medan nära en av 

fem (18%) uppger att de inte har 

någon fast läkarkontakt.

Erbjudande om psykologkontakt

En av fyra huvudmedlemmar uppger 

att de blivit erbjudna 

psykologkontakt. Av dessa uppger 

drygt hälften att de accepterat 

erbjudandet alla gånger de fått det, 

medan drygt en av fem accepterat 

någon gång och avböjt en annan. 18 

procent av de som blivit erbjudna en 

kontakt med psykolog har aldrig 

accepterat det.

Bland de huvudmedlemmar som inte 

fått något erbjudande om 

psykologkontakt önskar 38 procent 

att de fått detta någon gång under 

deras behandling.

Ansvarig för vården

Tre av fyra huvudmedlemmar 

uppger att en specialistläkare 

inom mag- och tarm ansvarar för 

uppföljning och behandling av 

diagnosen.

Värt att notera är att en av tio 

(9%) huvudmedlemmar inte 

känner till vem inom vården som 

är huvudansvarig för deras 

uppföljning och behandling. Sex 

av tio huvudmedlemmar har inte 

regelbunden kontakt med någon 

av andra nämnda vårdgivare så 

som till exempel psykolog, 

hudläkare eller ögonläkare.



Vem (inom vården) är huvudansvarig för uppföljning och behandling av din / anhöriges diagnos?
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Allmänläkare/ Läkare på
vårdcentral

Specialistläkare inom mag-
tarm

Gynekolog Annan specialistläkare Vet ej/Ej svar

Familjemedlem Huvudmedlem

Ansvarig läkare för uppföljning och behandling
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◄ 83% i ”upp till 45 år”,

67% i ”71 år och äldre”
8% i ”upp till 45 

år”, 20% i ”71 år 

och äldre”

▼



Har du/din anhörige även regelbunden kontakt med någon av följande vårdgivare, av orsaker som helt eller delvis hör ihop med 

mag-/ tarmdiagnosen?
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Har du/din anhörige någon gång under 

din/din anhöriges behandling för din/din 

anhöriges huvudsakliga mag-/tarmdiagnos 

blivit erbjuden att träffa en psykolog, 

psykiatriker eller kurator/samtalskontakt?
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Ja, flera
gånger

Ja, en gång Nej, aldrig Vet ej, ej
svar

Familjemedlem Huvudmedlem

En fjärdedel av huvudmedlemmarna har blivit erbjudna psykologkontakt

55
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Ja, alla
gånger jag
fått frågan

Ja, men jag
har också
avböjt en
eller flera
gånger

Nej, aldrig Vet ej, ej
svar

Huvudmedlem

Accepterade du erbjudandet om att 

träffa en psykolog, psykiatriker eller 

kurator/samtalskontakt? Om blivit 

erbjuden

Önskar du att du under din behandling 

blivit erbjuden att träffa en psykolog, 

psykiatriker eller kurator/samtalskontakt? 

Om inte blivit erbjuden

38
46

16

Ja Nej Vet ej, ej svar

Huvudmedlem
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◄ 79% i ”71 år 

och äldre” och 

78% bland 61-

70 år – 62% 

bland ”upp till 

45 år”

16% i ”upp till 

45 år” – 4% i 

”71år och 

äldre” och 5% 

bland 61-70 år.

▼



I vilken utsträckning upplever du att du/din anhörige du kunnat medverka i vården?

18 23 33 17 10Familjemedlem

I mycket låg utsträckning I ganska låg utsträckning I ganska hög utsträckning I mycket hög utsträckning Vet ej

10 25 41 15 9Huvudmedlem

I mycket låg utsträckning I ganska låg utsträckning I ganska hög utsträckning I mycket hög utsträckning Vet ej

Delaktighet i vården - medverkan
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ꟷ Hög utsträckning 56% ”Totalt” – 61% bland män och i ”upp till 45 år”, 50% i 

”71 år och äldre”.
Låg utsträckning 35% ”totalt” – 40% i ”71 år 

och äldre”, 29% bland män.



I vilken utsträckning upplever du att du/din anhörige fått tillräckligt med information om diagnosen av vården?

18 22 34 19 7Familjemedlem

I mycket låg utsträckning I ganska låg utsträckning I ganska hög utsträckning I mycket hög utsträckning Vet ej

11 25 40 21 3Huvudmedlem

I mycket låg utsträckning I ganska låg utsträckning I ganska hög utsträckning I mycket hög utsträckning Vet ej

Delaktighet i vården – tillräcklig information
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Har du och din läkare diskuterat vilka medicinska mål din nuvarande behandling har?

53

24

18

4

Ja Nej Har ingen fast läkarkontakt Vet ej

Huvudmedlem

Delaktighet i vården – medicinska mål 
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◄ 60% bland 

män och 62% i 

”upp till 45 år” –

43% i ”71 år och 

äldre”
◄ 35% i ”71 år 

och äldre”, 19% 

i ”upp till 45 år” 

och 20% bland 

män



Använder du idag några digitala hjälpmedel som stöd i din vård?
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Ja, app som
rekommenderats av

min läkare
/sjuksköterska

Ja, hälsoapp/appar
som inte

rekommenderats av
sjukvården

Ja, annat digitalt stöd
(chat med vård,

bokning via hemsida,
videosamtal med

läkare,
självmonitorering etc)

Nej, vill inte använda
digitala lösningar i min

vård

Nej, kan inte eller har
inte möjlighet att
använda digitala

hjälpmedel i min vård

Tveksam, vet ej

Huvudmedlem

Användning av digitala hjälpmedel
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Hur ser du som patient på digitala hjälpmedel (t ex hälsoappar/app, chat med vård, bokning via hemsida, videosamtal med 

läkare, hemmonitorering), i vården?

48

34

10 11
8 6

18

De kan vara ett stöd
för den enskilde

patienten eller anhörig

De kan effektivisera
och spara resurser
inom sjukvården

De måste bli mycket
effektivare och bättre
för att göra skillnad

De gör mig osäker De tar resurser från
vanliga vården

Annat Har ingen åsikt/vet ej

Huvudmedlem

Inställning till digitala hjälpmedel
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Att leva med en 

mag- och tarmdiagnos



Att leva med diagnosen
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En mag- och tarmdiagnos kan påverka många olika delar av livet. 

Medlemmarna har i undersökningen fått ge sin egen bild av hur det kan 

vara att leva med deras diagnos. Sett till den personliga ekonomin

bedömer en stor majoritet av huvudmedlemmarna att deras ekonomi är 

ganska eller mycket bra. Nära en av fyra (23%) beskriver den som 

mycket bra. När det gäller huruvida ekonomin förändrats efter att man 

blev sjuk är dock det vanligaste svaret inte alls (38%). 

Sett till livskvalitet bedömer en av fyra huvudmedlemmar den som 

dålig, medan majoriteten (nära tre av fyra) bedömer den som bra. 

Många uppger dock att livskvaliteten har försämrats sedan 

insjuknandet; 23 procent upplever att den minskat kraftigt, och 

ytterligare 53 procent att den minskat något.

Tre av tio huvudmedlemmar oroar sig för att de i något sammanhang 

ska bli orättvist behandlade på grund av deras mag-/tarmdiagnos. 

Framförallt gäller oron att bli orättvist behandlad i arbetslivet/skolan, 

eller i sjukvården. 18 procent uppger att de har erfarenhet av att någon 

gång i livet blivit orättvist behandlade på grund av sjukdomen.

Drygt hälften av medlemmarna (53%) säger sig inte ha några problem 

med att prata med andra om sin diagnos. 

För många för diagnosen med sig begränsningar i olika delar av 

vardagslivet. Främst upplevs detta av huvudmedlemmarna när det 

gäller längre resor med tåg/färja/flyg (48%), och fysisk träning (43%). 

Men över en tredjedel upplever begräsningar även gällande att gå på 

teater/bio/konsert/restaurang, använda lokala kollektiva färdmedel och 

att shoppa eller gå runt i affärer.

Synen på framtiden är bland huvudmedlemmarna på totalnivå 

splittrad; 48 procent är inte alls eller inte särskilt oroade för framtiden, 

medan 50 procent är ganska eller mycket oroliga. Familjemedlemmar 

som har ett barn med en mag-/tarmdiagnos oroar sig något mer för att 

barnets studier/arbetsliv och framtida ekonomi och pension kommer 

påverkas negativt på grund av diagnosen, snarare än att umgås med 

vänner och samliv med en partner.



Vilket av följande alternativ tycker du själv bäst beskriver 

din ekonomiska situation?

5 13 56 23 4

Mycket dålig Ganska dålig Ganska bra
Mycket bra Vet ej, ej svar

Ekonomi

Upplever du att din ekonomi försämrats efter att du blev 

sjuk?

39 23 15 10 6 8

Inte alls I ganska låg utsträckning
I ganska hög utsträckning I mycket hög utsträckning
Vet ej Ej relevant
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25% ”hög utsträckning” totalt –

27% bland kvinnor, 16% bland män.

79% ”bra” totalt – 87% bland män och 77% bland 

kvinnor (inga direkta skillnad mellan åldrar)



Hur skulle du bedöma din livskvalitet?

3 21 60 13 3

Mycket låg Ganska låg Ganska hög

Mycket hög Vet ej, ej svar

23 53 11 4 2 7

Minskat kraftigt Minskat något
Inte förändrats allt Ökat något
Ökat kraftigt Vet ej, ej svar/ Kan ej bedöma

Sedan jag insjuknade i min mag-/tarmdiagnos har min 

livskvalitet…

Livskvalitet

22

73% ”hög” totalt – 79% bland män, 78% i ”upp till 

45 år”, 77% i 61-70 år. Mot 65% i ”71 år och 

äldre”.

Inga tydliga skillnader i olika grupper.



Är du orolig för att bli orättvist behandlad på grund 

av din mag-/tarmdiagnos?

17
8
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5

62

8

Huvudmedlem

Orättvis behandling

7 4
8

3

77

5

Huvudmedlem

Har du någon gång blivit orättvist behandlad på grund av din 

mag-/tarmdiagnos?

23

35% i ”upp till 45 

år” och 27% i 

46-60 år. ►

12% i ”upp 

till 45 år” ▼

◄74% i 61-

70 år, 72% i 

”71 år och 

äldre” – 48% 

i ”upp till 45”

◄ 85% i ”71 

år och äldre”, 

84% i män –

71% i ”upp till 

45 år” och 

73% i 46-60 

år12% i ”upp till 

45 år” och 

11% i 46-60 år. ►



Vilket av följande påståenden stämmer bäst in på dig?

53

37

7
2 0

Jag har inga problem med att
prata om min diagnos

Jag har oftast inga problem att
prata om min diagnos, men vill
inte prata om det med vem som

helst

Jag tycker det är jobbigt att prata
om min diagnos, men gör det

ibland med familj/vänner

Jag tycker det är väldigt jobbigt
att prata om min diagnos med

någon

Vet ej, ej svar

Huvudmedlem

Möjlighet att prata om sin diagnos
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◄ 58% bland 

män och 57% i

”71 år och 

äldre” – 44% i 

”upp till 45 år.

◄ 45% i ”upp 

till 45 år –

33% i ”71 år 

och äldre” 

och 34% 

bland män.



Begränsningar

48

43

39

37

35

35

31

29

15

12

Längre resor med tåg, flyg, färja

Fysisk träning

Gå på teater, bio, konsert etc

Gå på restaurang eller kafé

Använda lokala kollektiva färdmedel

Shoppa, gå runt i affärer och butiker

Skola eller arbetsliv

Umgås med vänner

Dejta/hitta partner

AnnatAndel ja

Upplever du begränsningar i någon eller några av följande aktiviteter på grund av din sjukdom/skada?
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40% i ”46-60 år”

48% i ”upp till 45 år”

35% i ”upp till 45 år”

50% i ”upp till 45 år”, 42% i ”46-60 år”

22% i ”upp till 45 år”, 20% i ”46-60 år”

22% i ”upp till 45 år”

Ofta varianter på ”i 

alla möjliga situationer 

och aktiviteter”.



Är du orolig för att din mag-/tarmdiagnos skall påverka din framtid?

6 42 35 15 2

Inte alls orolig Inte särskilt orolig Ganska orolig Mycket orolig Vet ej, ej svar

Syn på framtiden
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50% ”ganska/mycket orolig” totalt – 62% i ”upp till 45 år” men

41% i ”71 år och äldre”, 41% ”61-70 år” och 41% bland ”män”.



Känner du oro för att ditt barns sjukdom kommer att påverka ditt barns framtid negativt när det gäller...
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6
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Att inte delta fullt ut i arbete eller studier

Att inte kunna arbeta med det som hen önskar

Ekonomi

Pensionsnivå

Umgänge med kompisar och vänner

Samliv med en partner

Inte alls orolig Inte särskilt orolig Ganska orolig Mycket orolig Vet ej

Syn på framtiden – föräldrar
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Relation till Mag- och 

Tarmförbundet



TRI*M/Relationsindex är ett index som baseras på fyra frågor. Skalan som används är asymetrisk och femgradig, med möjligheten att svara 

tveksam, vet ej. När indexet tas fram exkluderas de som svarat att de inte vet på någon av frågorna, detta för att ge en så rättvisande bild av 

organisationen som möjligt. 

Indexfrågor:

ꟷ All erfarenhet: Om du tänker på all erfarenhet du har av Mag- och Tarmförbundet, hur bra tycker du då att förbundet/organisationen är 

totalt sett?

(dåligt, acceptabelt, bra, mycket bra, utomordentligt bra, tveksam/vet ej)

ꟷ Rekommendationsbenägenhet: Hur troligt är det att du skulle rekommendera andra att bli medlemmar i Mag- och Tarmförbundet?

(definitivt inte, troligen inte, möjligen, troligen, definitivt, tveksam/vet ej)

ꟷ Lojalitet: Hur troligt är det att du kommer fortsätta vara medlem i Mag- och Tarmförbundet i framtiden?

(absolut inte, troligen inte, möjligen, troligen, absolut, tveksam/vet ej)

ꟷ Nytta och värde: Hur skulle du bedöma användbarheten/nyttan med medlemskapet i Mag- och Tarmförbundet?

(ingen nytta alls, inte särskilt stor nytta, ganska stor nytta, mycket stor nytta, extremt stor nytta, tveksam/vet ej)

TRI*M/Relationsindex – styrkan i relationen till medlemmarna
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Modellen bakom TRI*M/Relationsindex

Relationen 
mellan 
medlem och 
Mag-Tarm-
förbundet

1

2

3

4

All erfarenhet

Rekommendera andra

Lojalitet, kvar som medlem

Upplevd nytta och värde

90

70

50

30

Total Org A Org B

86
90

78

Relationsindex

30



Styrkan i relationen: Mag- och Tarmförbundet ligger högt jämfört med andra

54

63

66

72

72

73

75

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Boendeorganisation

"Bästa" fackförbundet (LO-förbund)

Medlemsorganisation "baserat på intresse och ställningstagande"

Arbetarrörelseorganisation

Pensionärsorganisation

Mag- och Tarmförbundet

"Gemenskapsorganisation med hög medelålder"

%
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Det övergripande intrycket är att medlemsrelationen är stark, och att den huvudsakligen är homogen mellan olika delar av medlemskåren.

Styrkan i relationen är något starkare till familjemedlemmar (77) än till huvudmedlemmar (73). Dock kan man säga att jämfört med många andra 

medlemsorganisationer ligger medlemsindex på en hög nivå, för båda dessa kategorier och för hela medlemskåren (73) totalt sett. 

Att relationsindex är något starkare till kvinnor än till män är också någonting som känns igen från många medlemsorganisationer. Styrkan i 

relationen är lägre till de yngsta medlemmarna, vilket för Mag- och Tarmförbundet (på grund av ålderssammansättningen bland medlemmarna) 

innebär alla som är 45 år eller yngre. Relationsvärdet är ”jämnstarkt” i de tre övre åldersgrupperna och flera av de organisationer som nått allra 

högst i Kantar Sifos relationsindex utmärker sig genom att ha en hög andel äldre bland sina medlemmar. 

Skillnaderna blir något större när man delar in medlemskåren i sjukvårdsregioner – då finns en spännvidd på tio punkter mellan regionerna 

med högst respektive lägst medlemsindex (skillnaden mellan åldersgrupp och kön är sex respektive fyra punkter i relationsindex).

Uppdelat på diagnos för huvudmedlemmar finns inga signifikanta skillnader mellan de diagnoser som flest medlemmar uppger att de har: Crohn’s

sjukdom, ulcerös kolit och IBS. Relationsindex för övriga diagnoser (som betydligt färre medlemmar har uppgett) är också i nivå med snittet för 

huvudmedlemmar.

Bland familjemedlemmar är relationen något starkare till gruppen som beskriver sig som makar/sambos/partner (82) jämfört med dem som är 

föräldrar (76). Att värdet bland familjemedlemmar tvärtemot totalresultatet är högre bland män (80) än bland kvinnor (77) kan framförallt förklaras 

med en högre andel av männen är äldre (starkare relation än hos yngre) och makar/sambos/partner (starkare relation än hos föräldrar). 

Styrkan i relationen till olika grupper inom medlemskåren
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Relationsstyrka i olika delar av medlemskåren – typ av medlem, ålder, kön

73
77

73
69

75 74 75
70

74
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ꟷ Relativt små skillnader mellan olika sociodemografiska grupper bland medlemmar.

ꟷ ”Normalt” att relationen är starkare till kvinnor och att den ligger lägre i den ”yngsta” gruppen.

Inom grupperna för ålder och kön finns både huvudmedlemmar och familjemedlemmar



Medlemsindex i olika delar av medlemskåren – sjukvårdsregioner 

73
68

72
69

72
75

78
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Inom grupperna för sjukvårdsregioner finns både huvudmedlemmar och familjemedlemmar

ꟷ Större spännvidd i medlemsrelation när resultaten bryts på sjukvårdsregion.

ꟷ 10 punkters skillnad mellan topp (Södra) och botten (Norra).



Medlemsindex i olika delar av medlemskåren – per diagnos (huvudmedlemmar) 

77 74 73 73 73 71 72 74
69

35Inom parentes: antal intervjupersoner som uppgett respektive diagnos.

Inom grupperna för diagnoser finns enbart huvudmedlemmar

ꟷ Minimal skillnad i relationsstyrka mellan medlemmar som uppgett någon av de vanligaste diagnoserna.

ꟷ Var lite varsam i tolkningen av diagnoser där antalet intervjuer är begränsade (50-65). Å andra sidan 

avviker inte de resultaten från övriga diagnoser där antalet intervjuer är fler. 



Medlemsindex i olika delar av kategorin familjemedlemmar

77 76
82

75
80 77 76 79

36Inom parentes: antal intervjupersoner inom respektive kategori av familjemedlemmar.

ꟷ Starkare relation till medlemmar som är makar/sambos/partner jämfört med föräldrar och övriga. 

ꟷ Att relationen är högre bland män än bland kvinnor (tvärtemot fallet för huvudmedlemmar) beror 

framförallt på att manliga familjemedlemmar i högre grad är äldre och makar/sambor/partners, där 

värdet är högre än i sina ”motsatta undergrupper”



Nu är vi intresserade av din uppfattning om Mag- och Tarmförbundet. 

2 13 40 40 6

Hur troligt är det att du skulle rekommendera
andra att bli medlemmar i Mag- och

Tarmförbundet?

Definitivt inte Troligen inte Möjligen Troligen Definitivt Tveksam, vet ej

1 8 39 34 8 10

Om du tänker på all erfarenhet du har av Mag-
och Tarmförbundet, hur bra tycker du då att

föreningen är totalt sett?

Dålig Acceptabel Bra Mycket bra Utomordentligt bra Tveksam, vet ej

1 6 40 51 3

Hur troligt är det att du kommer fortsätta vara
medlem i Mag- och Tarmförbundet i

framtiden?

Absolut inte Troligen inte Möjligen Troligen Absolut Tveksam, vet ej

1 20 43 21 5 10

Hur skulle du bedöma användbarheten/nyttan
med medlemskapet i Mag- och

Tarmförbundet?

Dålig Acceptabel Bra Mycket bra Utomordentligt bra Tveksam, vet ej

De fyra frågor som tillsammans bygger upp relationsindex
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Med ett relativt högt samlat relationsindex är också omdömena överlag positiva på de fyra frågor som tillsammans bygger upp indexet: totalt 

intryck, rekommendationsbenägenhet, lojalitet och upplevd nytta eller värde. 

9 av 10 medlemmar kommer absolut eller troligen (de två mest positiva svarsalternativen) fortsätta att vara medlemmar i Mag- och 

Tarmförbundet i framtiden. Rekommendationsbenägenheten är inte fullt lika hög, men 8 av 10 medlemmar skulle definitivt eller troligen att 

rekommendera andra att bli medlemmar i förbundet. På båda dessa KPI-er är skillnaderna små mellan undergrupper baserade på ålder eller 

kön, även om de yngsta (upp till 45 år) i något lägre grad är säkra på att de skulle rekommendera andra att bli medlemmar. 

1 av 4 i Mag- och Tarmförbundet är övertygade om nyttan och värdet att vara medlem – de ser nyttan/värdet som utomordentligt eller mycket 

bra (topp-2). Adderas svarsalternativet ”bra” stiger den positiva andelen till cirka 7 av 10. Så brukar det se ut i alla typer av medlemsorganisationer 

där den stora utmaningen är att leverera ett värde eller en nytta i nivå med medlemmarnas förväntningar – särskilt svårt är det i organisationer 

som tar ut en hög medlemsavgift. 

ꟷ Familjemedlemmar upplever en högre nytta än huvudmedlemmar – 33% (mot 26%) bedömer nyttan/värdet som utomordentligt eller mycket 

bra. 

ꟷ Omvänt är det en lägre andel bland ”unga” (upp till 45 år) och män som ger något av de två högsta betygen för nytta/värde.

ꟷ Även om inte sjukvårdsregionerna är de samma som Mag- och Tarmförbundets geografiska indelning finns här skillnaden också i synen på 

nytta och värde. Mest nöjda är medlemmar i Södra regionen, minst nöjda är medlemmarna i Stockholm. 

ꟷ Det finns inga statistiskt signifikanta skillnader i synen på nytta/värde bland medlemmar med olika diagnoser. 

Styrkan i relationen till olika grupper inom medlemskåren
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