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Förord 

På regeringens uppdrag undersöker Socialstyrelsen årligen de äldres uppfatt-
ning om vården och omsorgen inom områdena hemtjänst och särskilda boen-
den. De äldres egen uppfattning är central för att ge en bild av äldre-
omsorgens kvalitet. Undersökningarna är underlag till Socialstyrelsens arbete 
med öppna jämförelser och är ett verktyg för att följa upp hur väl verksam-
heterna möter de äldres behov och önskemål. Därför ger de ett viktigt bidrag 
till att utveckla äldreomsorgen.  

Rapporten riktar sig främst till politiker, tjänstemän och verksamhetsan-
svariga, men även till andra som är intresserade av att följa de äldres uppfatt-
ning om äldreomsorgen i landet. På Socialstyrelsens webbplats finns redo-
visningar på nationell nivå och på verksamhetsnivå inom kommunerna för att 
kommuner och andra utförare ska kunna använda dem i sitt kontinuerliga 
förbättringsarbete.  

Rapporten har utarbetats av Ulrika Ingelsson (projektledare).  
Gudrun Jonasdottir Bergman, Eva Entelius Melin, Homan Amani och 
Carolin Holm har medverkat i arbetet. Ansvarig enhetschef är  
Mathias Olsson.  
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Sammanfattning 

För andra året i rad har Socialstyrelsen frågat alla äldre med äldreomsorg vad 
de tycker om sin vård och omsorg. Totalt har 130 735 personer svarat på 
årets enkäter (92 945 personer med hemtjänst i ordinärt boende och 37 790 
personer boende på äldreboenden). Hälften av de äldre med hemtjänst har 
deltagit i undersökningen helt på egen hand. Av de äldre på äldreboendena är 
det ungefär en av tio som har deltagit helt på egen hand. Övriga har besvarat 
enkäterna med stöd av någon.  

Förändringar i resultaten jämfört med förra 
året 
Det är inte så stora förändringar i resultaten i år jämfört med 2013. Men vissa 
tendenser kan urskiljas och för några frågor är förändringen tydlig.  

Inom hemtjänsten svarar något fler äldre i år att personalen utför sina ar-
betsuppgifter mycket bra och inte bara ganska bra. Ett gott utförande tycks 
också ha stor betydelse för att de äldre ska känna sig nöjda med sin hem-
tjänst. Däremot anser de äldre att det har blivit lite svårare att få kontakt med 
hemtjänstpersonalen. Resultatet är också något sämre när det gäller om per-
sonalen hinner utföra tjänsterna åt de äldre, om personalen brukar komma i 
tid och om personalen meddelar tillfälliga förändringar i förväg. Andelen 
som har förtroende för alla i personalen har sjunkit med drygt två procenten-
heter även om 91 procent har förtroende för åtminstone de flesta. Förtroendet 
för personalen hör ihop med ett bra bemötande, och det verkar vara något 
färre som i år tycker att personalen alltid bemöter dem bra. Precis som förra 
året svarar 89 procent av de äldre att de sammantaget är nöjda med hemtjäns-
ten medan en något lägre andel är mycket nöjda. De äldre som bor ihop med 
någon annan upplever i större utsträckning att de är mycket eller ganska 
trygga med sin hemtjänst jämfört med gruppen som bor själva. I år är det 
något färre som känner sig trygga med att bo hemma med stöd av hemtjäns-
ten, förändringen är cirka en procentenhet.  

På de särskilda boendena är det något fler än i fjol som upplever att de all-
tid eller oftast kan påverka vid vilka tider de får hjälp. Det är något färre 
jämfört med förra året som tycker att maten smakar bra och som upplever att 
måltiderna på äldreboendet är en trevlig stund på dagen. De förändringarna 
är inte så stora. Jämfört med fjolåret är det också en mindre andel av de äldre 
på äldreboenden som har förtroende för alla i personalen. Minskningen är 
signifikant (drygt två procentenheter), även om 88 procent av de äldre har 
förtroende för flertalet i personalen. Även trygghetsupplevelsen på äldre-
boendena har blivit något sämre, men förändringen är liten. På frågan om 
den sammantagna nöjdheten med äldreboendet är resultaten lika som förra 
året: 
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83 procent svarar att de sammantaget är mycket eller ganska nöjda med sitt 
äldreboende.  

Ensamheten har stor påverkan 
Skillnader i resultat mellan olika grupper verkar inte bero så mycket på kön 
eller på vem som fyller i enkäten, utan i första hand på om den äldre bor ihop 
med någon eller känner sig ensam. Resultaten tyder på att ensamheten har 
betydelse både för den egenupplevda hälsan och för hur den äldre upplever 
äldreomsorgen. De sammanboende äldre med hemtjänst har sämre hälsa än 
ensamboende äldre men ger trots det överlag mer positiva svar på frågorna i 
enkäten. Kvinnor är, jämfört med män, ensamboende i högre omfattning och 
känner sig också i större utsträckning ensamma. De ensamboende med hem-
tjänst eller de som känner sig ensamma på äldreboendet svarar i mindre ut-
sträckning positivt på frågorna i enkäterna.   

Underlag till förbättringar i verksamheterna 
Andelen äldre som sammantaget är nöjda med sin äldreomsorg varierar i 
landet mellan kommuner och mellan verksamheter. Vanligast är att cirka fyra 
av fem äldre i en kommun totalt sett är mycket eller ganska nöjda med sin 
hemtjänst eller sitt äldreboende. Samtidigt finns det kommuner och verksam-
heter där fler än var tionde svarar att de är ganska eller mycket missnöjda.  

Det är särskilt viktigt att studera de resultat som är mindre positiva ef-
tersom det indikerar att verksamheten inte fungerar optimalt. I år syns ten-
denser till försämringar på frågor som hör till de viktigaste områdena för de 
äldres välbefinnande. Det gäller bland annat förtroendet för personalen och 
upplevelsen av att känna sig trygg.  

Resultaten från undersökningen är tänkt att bidra till en god äldreomsorg 
genom att kommuner och andra utförare använder resultaten i sitt systema-
tiska förbättringsarbete.  
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Inledning 

Uppdraget 
På regeringens uppdrag undersöker Socialstyrelsen årligen de äldres uppfatt-
ning om äldreomsorgen. Socialstyrelsen har tidigare publicerat liknande rap-
porter åren 2008, 2010, 2011, 2012 och 2013 [1, 2]. För andra året i rad har 
alla äldre med äldreomsorg tillfrågats. Uppdraget genomförs i samråd med 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Myndigheten för vårdanalys, 
Famna och Vårdföretagarna. 

Resultatet av undersökningen utgör underlag till Socialstyrelsens arbete 
med öppna jämförelser. Öppna jämförelser är ett verktyg för att analysera, 
följa upp och utveckla socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksam-
heter på lokal, regional och nationell nivå. Det övergripande målet är att 
stödja nationella aktörer, ansvariga huvudmän och utförare i arbetet med att 
främja en god vård och omsorg för den enskilde.  

Institutet för kvalitetsindikatorer i Göteborg AB (Indikator) har genomfört 
undersökningen på uppdrag av Socialstyrelsen.  

Tillgång till detaljerade resultat  
De nationella resultaten från årets undersökning redovisas i bilaga 6 ”Nation-
ella resultat år 2014”. Mer detaljerade resultat presenteras också i separat 
tabellbilaga till rapporten ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Nation-
ella resultat 2014”. På webbplatsen www.socialstyrelsen.se presenteras även  
resultat för län, kommuner, stadsdelar och verksamheter. I år publicerar  
Socialstyrelsen resultat för verksamheter med minst sju svarande. Det är  
viktigt att en enskild persons svar inte ska riskera att röjas. Därför redovisas 
till exempel inte uppgiften om antalet svarande eller exakt svarsfrekvens för 
de allra minsta verksamheterna. På uppdrag av Socialstyrelsen tillhandahåller 
Indikator också ett webbverktyg för att hämta resultatrapporter för  
kommuner och verksamheter ner till 7 svarande och för jämförelser och  
analyser av resultat från riket ner till verksamheter om minst 30 svarande. 
Resultat som ska jämföras mellan verksamheter bör i den här undersökning-
en baseras på minst 30 svarande. När det gäller verksamheter med 7 – 29 
svarande tål resultaten att jämföras för frågor inom den egna verksamheten.  

Rapportens disposition  
Den som snabbt vill ta del av resultaten kan gå direkt till kapitlet ”Resultat” 
som börjar med en beskrivning av hälsoläget hos de äldre. Därefter redovisas 
de viktigaste förändringarna i resultaten sedan förra året, samt 2014 års resul-
tat i sin helhet och för olika kategorier. I kapitlet ”Vad är det som har bety-
delse för de äldre?” finns en kortfattad sammanställning av vad som har be-
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tydelse för hur de äldre svarar på olika frågor. Den som i stället vill fördjupa 
sig i hur undersökningen är gjord kan börja med kapitlet ”Metodbeskriv-
ning”. I bilaga 1 – 3 finns 2014 års enkäter och i bilaga 6 finns tabeller med 
de totala resultaten på nationell nivå, inklusive samtliga svarsalternativ.  
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Resultat 

Nedan presenteras uppgifter om de äldre och deras hälsotillstånd, och sedan 
följer avsnitten som presenterar resultaten från årets undersökning.  

Hälsoläget bland de äldre 
De äldres egenupplevda hälsa är densamma som vid tidigare års undersök-
ningar. De är lika ensamma och sjuka och har lika mycket besvär av ängslan, 
oro och ångest. I den yngsta åldersgruppen, 65-74 år, finns många som svarar 
att de har dålig hälsa.  

Majoriteten med insatser är kvinnor som är äldre än 
80 år 
De flesta som har hemtjänst eller bor på särskilt boende är kvinnor i åldern 
80 år eller äldre. Att det är betydligt fler kvinnor med äldreomsorg beror på 
att kvinnor i genomsnitt lever längre än män. Av de äldre med hemtjänst är 
68 procent kvinnor och 32 procent män, och tre av fyra är 80 år eller äldre. 
Totalt 23 procent av de äldre som har hemtjänstinsatser bor tillsammans med 
någon annan vuxen medan 77 procent är ensamboende. Av de äldre i sär-
skilda boenden är 70 procent kvinnor och 30 procent män. Andelen som är 
80 år eller äldre är 85 procent (figur 1 och 2).  
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Figur 1. Kön. Andelar i procent. 
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Många äldre har nedsatt hälsotillstånd 
De äldre som bor på särskilda boenden respektive får stöd av hemtjänsten har 
generellt inte så god hälsa, och en stor andel känner sig ensamma.  

Bland de äldre i särskilt boende är det fler som bedömer sitt hälsotillstånd 
som ganska eller mycket dåligt (33 procent) än som bedömer att det är 
ganska eller mycket gott (26 procent). Fyra av tio bedömer sitt hälsotillstånd 
som någorlunda (41 procent). Många, 61 procent, svarar att de har lätta eller 
svåra besvär av ängslan, oro eller ångest. De äldres rörlighet är begränsad – 
endast 16 procent svarar att de kan förflytta sig själva inomhus utan svårig-
heter medan 48 procent har stora svårigheter eller kan inte alls förflytta sig 
själva inomhus (figur 3, 4 och 5).  

Cirka 30 procent av de äldre med hemtjänst uppger att deras hälsotillstånd 
är ganska eller mycket gott, medan 46 procent bedömer sitt hälsotillstånd 
som någorlunda. Cirka en fjärdedel, 24 procent, svarar att deras hälsotillstånd 
är ganska eller mycket dåligt. Drygt hälften svarar nej på frågan om de har 
besvär av ängslan, oro eller ångest, men 42 procent upplever lätta besvär och 
7 procent säger sig ha svåra besvär. Cirka 28 procent av de äldre med hem-
tjänst förflyttar sig själva inomhus utan svårigheter, medan cirka 20 procent 
har stora svårigheter eller kan inte alls klara det själva (figur 3, 4 och 5).  

De samboende äldre med hemtjänst tycks ofta ha ett sämre hälsotillstånd 
än de ensamboende. I gruppen som är samboende är rörligheten sämre, be-
svären av ängslan, oro eller ångest är större och det allmänna hälsotillståndet 
upplevs som mycket sämre. Det tyder på att äldre personer med en sambo 
bor hemma längre med hemtjänst medan ensamboende flyttar till ett särskilt 
boende tidigare.  
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Figur 2. Ålder. Andelar i procent. 

Källa: Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen? 2014, Socialstyrelsen   
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     Mycket gott      Ganska gott
     Någorlunda      Ganska dåligt
     Mycket dåligt

Figur 3. Hur bedömmer du ditt 
allmänna hälsotillstånd? Andelar 
i procent. 

Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 
2014, Socialstyrelsen  
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     Nej      Ja, lätta besvär
     Ja, svåra besvär

Figur 4. Har du besvär av 
ängslan, oro eller ångest? 
Andelar i procent. 

Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 
2014, Socialstyrelsen 
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Det är vanligt att känna sig ensam 
Många äldre känner sig ensamma och ungefär två av tre på särskilda boenden 
svarade att de åtminstone då och då besväras av ensamhet. Dessutom uppgav 
18 procent på särskilda boenden att de ofta känner sig ensamma. Bland äldre 
med hemtjänst uppgav 14 procent att de ofta besväras av ensamhet, och fler 
än hälften gör det åtminstone då och då (figur 6).  
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Figur 5. Hur är din rörlighet 
inomhus? Andelar i procent. 

Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 
2014, Socialstyrelsen  
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Figur 6. Händer det att du 
besväras av ensamhet? Andelar 
i procent. 

Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 
2014, Socialstyrelsen  
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De flesta som har hemtjänst bor ensamma (77 procent). Det är fler av de en-
samboende som svarade att de ofta eller då och då besväras av ensamhet – 61 
procent jämfört med de sammanboende 36 procent. Bland äldre med svåra 
besvär av ängslan, oro eller ångest uppgav 89 procent att de ofta eller då och 
då besväras av ensamhet. Se bilaga 6 samt separat tabellbilaga ”Vad tycker 
de äldre om äldreomsorgen? Nationella resultat 2014”.  

De tydligaste förändringarna mellan år 
2013 och 2014 
Det är inte så stora förändringar i årets resultat jämfört med resultaten från år 
2013. Men det går att urskilja vissa tendenser och för några frågor är föränd-
ringen tydlig.  

Hemtjänst 
En positiv förändring är att en något större andel tycker att hemtjänstpersona-
len utför arbetsuppgifterna mycket bra och inte bara ganska bra. På frågan 
om huruvida personalen har tillräckligt med tid för att utföra arbetet hos den 
äldre svarar däremot en något lägre andel än tidigare att personalen alltid har 
tillräckligt med tid. Personalen verkar även ha blivit något sämre på att alltid 
meddela tillfälliga förändringar i förväg. En tydlig försämring syns också när 
det gäller trygghet eftersom färre svarar att det känns mycket tryggt att bo 
hemma med stöd från hemtjänsten (en minskning med mellan två och tre 
procentenheter). Vidare visar resultaten att det har blivit lite svårare för de 
äldre att få kontakt med hemtjänstpersonalen vid behov. Den sammantagna 
nöjdheten med hemtjänsten är på ungefär samma nivå som förra året – 89 
procent svarar att de är mycket eller ganska nöjda. Andelen som är mycket 
nöjd har dock minskat något. Se tabellerna 1 till 6 nedan och bilaga 6. 
 
                
                

  

Tabell 1. Hur tycker du att personalen utför sina arbetsuppgifter? 
Hemtjänst. Andelar i procent respektive förändring i antal procen-
tenheter.   

                

  År 
     Mycket 

bra 

     
Ganska 

bra 

     Varken 
bra eller 

dåligt 

     
Ganska 

dåligt 
     Mycket 

dåligt   
  2014 46,32 % 41,03 % 10,00 % 2,11 % 0,54 %   
  2013 45,50 % 41,87 % 9,96 % 2,12 % 0,56 %   
  Förändring mellan åren 0,82 -0,84 0,05 -0,01 -0,02   
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Tabell 2. Brukar personalen komma på avtalad tid? Hemtjänst. An-
delar i procent respektive förändring i antal procentenheter.   

                

  År 
     Ja, 
alltid      Oftast      Ibland      Sällan 

     Nej, 
aldrig   

  2014 28,30 % 57,50 % 9,50 % 3,30 % 1,40 %   
  2013 29,69 % 56,56 % 9,21 % 3,18 % 1,37 %   
  Förändring mellan åren -1,39 0,94 0,29 0,12 0,04   
                
 
 
                
                

  

Tabell 3. Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna  
utföra sitt arbete hos dig? Hemtjänst. Andelar i procent respektive 
förändring i antal procentenheter.   

                

  År 
     Ja, 
alltid      Oftast      Ibland      Sällan 

     Nej, 
aldrig   

  2014 40,88 % 40,75 % 10,63 % 5,35 % 2,40 %   
  2013 42,04 % 39,84 % 10,46 % 5,19 % 2,47 %   
  Förändring mellan åren -1,16 0,91 0,16 0,16 -0,08   
                
 
 
                
                

  

Tabell 4. Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga  
förändringar? Hemtjänst. Andelar i procent respektive förändring i 
antal procentenheter.   

                

  År 
     Ja, 
alltid      Oftast      Ibland      Sällan 

     Nej, 
aldrig   

  2014 41,03 % 28,39 % 12,92 % 7,92 % 9,73 %   
  2013 41,73 % 28,17 % 12,60 % 7,85 % 9,65 %   
  Förändring mellan åren -0,7 0,22 0,32 0,07 0,08   
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Tabell 5. Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? Hemtjänst. 
Andelar i procent respektive förändring i antal procentenheter.   

                

  År 
     Ja, 
alltid      Oftast      Ibland      Sällan 

     Nej, 
aldrig   

  2014 75,67 % 21,40 % 2,41 % 0,37 % 0,15 %   
  2013 76,16 % 21,01 % 2,30 % 0,38 % 0,15 %   
  Förändring mellan åren -0,49 0,39 0,11 -0,01 -0,01   
                
 
 
                
                

  

Tabell 6. Hur tryggt eller otryggt känns det att bo hemma med stöd 
från hemtjänsten? Hemtjänst. Andelar i procent respektive föränd-
ring i antal procentenheter.   

                

  År 
     Mycket 

tryggt 

     
Ganska 

tryggt 

     Varken 
tryggt 

eller 
otryggt 

     
Ganska 
otryggt 

     Mycket 
otryggt   

  2014 43,04 % 42,53 % 10,17 % 3,07 % 1,19 %   
  2013 45,56 % 41,20 % 9,69 % 2,58 % 0,98 %   
  Förändring mellan åren -2,52 1,33 0,49 0,49 0,21   
                
 

Särskilt boende 
På de särskilda boendena är tendensen att det har förbättrats något när det 
gäller de äldres möjligheter att påverka vid vilka tider de får hjälp. Resultatet 
för frågorna om maten och måltiderna har dock försämrats något. Färre tyck-
er att maten brukar smaka bra (en minskning med mellan 1 och 2 procenten-
heter), och färre verkar uppleva att måltiderna på äldreboendet är en trevlig 
stund på dagen. Sämst är utvecklingen när det gäller frågan om förtroendet 
för personalen på äldreboendet; andelen som har förtroende för alla i perso-
nalen har minskat med mer än två procentenheter. Upplevelsen av trygghet 
på äldreboendena förefaller också ha försämrats något, men som helhet sva-
rar de äldre ändå att de är lika nöjda som förra året. Hela 83 procent svarade 
att de sammantaget är mycket eller ganska nöjda med sitt äldreboende. Se 
tabellerna 7 till 10 nedan och bilaga 6. 
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Tabell 7. Brukar du kunna påverka vid vilka tider du får hjälp?  
Särskilt boende. Andelar i procent respektive förändring i antal 
procentenheter.   

                

  År 
     Ja, 
alltid      Oftast      Ibland      Sällan 

     Nej, 
aldrig   

  2014 20,57 % 39,48 % 18,85 % 11,66 % 9,45 %   
  2013 20,25 % 38,76 % 19,07 % 12,00 % 9,93 %   
  Förändring mellan åren 0,31 0,72 -0,22 -0,34 -0,48   
                
 
 
                
                

  
Tabell 8. Hur brukar maten smaka? Särskilt boende. Andelar i pro-
cent respektive förändring i antal procentenheter.   

                

  År 
     Mycket 

bra 

     
Ganska 

bra 

     Varken 
bra eller 

dåligt 

     
Ganska 

dåligt 
     Mycket 

dåligt   
  2014 25,78 % 49,46 % 16,95 % 5,84 % 1,98 %   
  2013 26,29 % 50,70 % 16,12 % 5,22 % 1,67 %   
  Förändring mellan åren -0,51 -1,24 0,82 0,62 0,31   
                
 
 
                
                

  

Tabell 9. Upplever du att måltiderna på ditt äldreboende är en  
trevlig stund på dagen? Särskilt boende. Andelar i procent respek-
tive förändring i antal procentenheter.   

                

  År 
     Ja, 
alltid      Oftast      Ibland      Sällan 

     Nej, 
aldrig   

  År 2014 21,97 % 46,96 % 20,94 % 7,32 % 2,80 %   
  År 2013 22,50 % 47,41 % 20,43 % 6,95 % 2,71 %   
  Förändring mellan åren -0,53 -0,45 0,51 0,37 0,09   
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Tabell 10. Känner du förtroende för personalen på ditt  
äldreboende? Särskilt boende. Andelar i procent respektive 
förändring i antal procentenheter.   

              

  År 

     Ja, för 
alla i  

personalen 

     Ja, för 
flertalet i 

personalen 

     Ja, för 
några i 

personalen 

     Nej, inte 
för någon i 
personalen   

  År 2014 42,85 % 44,48 % 12,14 % 0,53 %   
  År 2013 45,58 % 42,73 % 11,26 % 0,42 %   
  Förändring mellan åren -2,73 1,75 0,88 0,11   
              
 

 

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen år 
2014? 

 
I redovisningen av de äldres uppfattning om insatserna har svarsalternativen i 
diagram och tabeller nedan lagts samman så att svaren kan redovisas i tre 
kategorier: 1) positiva, 2) varken eller/delvis och 3) negativa:  

1.  Bland de positiva ingår de som svarade ”mycket nöjd” eller ”ganska 
nöjd”, ”mycket lätt” eller ”ganska lätt”, ”ja, alltid” eller ”oftast”.  

2.  Bland ”varken eller/delvis” finns de som svarade ”varken nöjd eller miss-
nöjd”, ”varken lätt eller svårt”, ”ibland”, eller ”varken tryggt eller 
otryggt”.  

3.  Bland de negativa ingår de som svarade ”ganska missnöjd” eller ”mycket 
missnöjd”, ”ganska svårt” eller ”mycket svårt”, ”sällan” eller ”aldrig”.  

I bilagorna ”Gruppering av svarsalternativ, hemtjänst” respektive ”Gruppe-
ring av svarsalternativ, särskilt boende” finns tabeller som mer ingående vi-
sar hur svarsalternativen är grupperade för varje fråga om hemtjänst respek-
tive särskilt boende.  

I redovisningen ingår inte de som svarade ”vet inte” eller ”ingen åsikt”, 
utan här redovisas bara dem som valde att uttrycka en åsikt. I diagrammen 
nedan ska andelarna summera till 100 procent, eller i några fall till 99 eller 
101 procent beroende på avrundningar.  

Inflytande och delaktighet 
Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förut-
sättningarna för folkhälsan. Brist på inflytande och möjligheter att påverka de 
egna livsvillkoren och utvecklingen av samhället har ett samband med hälsa 
[3].  
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Totalt 88 procent av de äldre på äldreboendena svarade att de fick plats på 
det äldreboende som de ville bo på. Bland äldre med hemtjänstinsatser sva-
rade 62 procent att de helt eller delvis fått välja utförare av hemtjänsten. Ge-
nerellt finns det större möjlighet att välja utförare inom hemtjänsten än att 
välja ett särskilt äldreboende. I hemtjänstenkäten får de äldre också svara på 
om handläggarens beslut är anpassat efter personens behov. Totalt 73 procent 
svarade att handläggarens beslut är anpassat efter deras behov och andelen är 
densamma som förra året (bilaga 6).  

Majoriteten tycker att personalen tar hänsyn till deras 
åsikter och önskemål 
Majoriteten av de svarande tycker att personalen alltid eller oftast tar hänsyn 
till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras (87 procent av dem 
som har hemtjänst och 79 procent inom särskilda boenden). Jämfört med 
förra året är det något fler på äldreboendena som svarade ”Ja, alltid” på den 
frågan, men fler än var femte inom särskilda boenden svarade att de sällan 
eller aldrig upplever detta. Inom hemtjänstgruppen svarade 4 procent att per-
sonalen sällan eller aldrig tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur 
hjälpen ska utföras.  

Totalt 62 procent av de äldre med hemtjänst svarade att de vet vart de ska 
vända sig om de vill framföra synpunkter eller klagomål på hemtjänsten. 
Resterande 38 procent svarade att de inte vet eller delvis vet (i vissa frågor 
men inte i andra). De äldre på särskilda boenden svarade till 46 procent att de 
vet, 25 procent att de inte vet och 29 procent svarade att de delvis vet vart de 
ska vända sig med synpunkter eller klagomål på äldreboendet (figur 7 och 8). 

Det kan vara svårt att påverka tidpunkten för att få hjälp 
Totalt 61 procent av dem som har hemtjänst svarade att de alltid eller oftast 
kan påverka vid vilka tider personalen kommer medan 22 procent angav att 
de sällan eller aldrig kan påverka detta. På de särskilda boendena svarade 60 
procent att de alltid eller oftast kan påverka tiderna medan 21 procent sva-
rade att de sällan eller aldrig har möjlighet att påverka detta (figur 7 och 8). 
 
 

 
20 VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? 

SOCIALSTYRELSEN 
 
 



 
 
 

 
 

Utförande 
Hur personalen utför tjänsterna är viktigt för vad de äldre tycker om stödet 
från hemtjänsten eller sitt äldreboende. Det visar resultaten från den här 
undersökningen. 

Hemtjänstpersonalen kommer oftast i tid, har tillräckligt 
med tid och gör ett bra arbete  
Många av de äldre med hemtjänst (86 procent) svarar att personalen oftast 
eller alltid kommer i tid. Vidare tycker 41 procent att personalen alltid har 
tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete, och en lika stor andel säger 
att så oftast är fallet. En klar majoritet svarade också att personalen utför sina 
arbetsuppgifter mycket eller ganska bra (87 procent). Totalt 69 procent av 
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Figur 7. Inflytande och delaktighet i hemtjänst. Andelar i procent. 

Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014, Socialstyrelsen   
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Figur 8. Inflytande och delaktighet i särskilt boende. Andelar i procent. 

Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014, Socialstyrelsen 
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dem med hemtjänst svarade att personalen alltid eller oftast meddelar tillfäl-
liga förändringar i förväg medan 18 procent svarade att de sällan eller aldrig 
får veta detta (figur 9).  
 
 

 
 

Äldre i särskilt boende får inte alltid meddelande om 
tillfälliga förändringar 
På särskilda boenden svarade 72 procent att personalen alltid eller oftast har 
tillräckligt med tid för att utföra arbetet hos dem, medan 10 procent svarade 
att tiden sällan eller aldrig räcker. Knappt hälften angav att personalen alltid 
eller oftast meddelar dem i förväg om tillfälliga förändringar, och 30 procent 
svarade att de sällan eller aldrig får veta sådant (figur 10).  
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Figur 9. Utförande i hemtjänst. Andelar i procent. 

Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014, Socialstyrelsen  
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F11: Brukar personalen meddela dig i förväg om
tillfälliga förändringar?
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Figur 10. Utförande i särskilt boende. Andelar i procent. 

Källa: Va tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014, Socialstyrelsen  
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Trygghet och bemötande 
Mötet mellan den professionelle och den enskilde är grunden i all vård och 
omsorg. De äldre som bor på ett särskilt boende eller har hemtjänst är  
beroende av personalens stöd och hjälp. Ett gott bemötande handlar om per-
sonalens förmåga att rätt tolka den äldres situation och anpassa stödet på 
olika sätt.  

En majoritet upplever bemötandet som gott och känner 
sig trygga 
De flesta äldre med hemtjänst, 86 procent, upplever att det är ganska eller 
mycket tryggt att bo hemma med stöd av hemtjänsten. Av de äldre på sär-
skilda boenden svarade 89 procent att det känns ganska eller mycket tryggt 
att bo där. Mellan 3 och 4 procent av de äldre upplever det som otryggt att bo 
hemma med stöd av hemtjänsten eller på sitt äldreboende.  

Nästan alla äldre svarade att personalen alltid eller oftast bemöter dem på 
ett bra sätt (97 procent med hemtjänst och 94 procent på särskilda boenden). 
De flesta känner också förtroende för personalen, åtminstone för de flesta. 
Bland äldre med hemtjänst har 91 procent förtroende för alla eller flertalet i 
personalen jämfört med 87 procent av de äldre på äldreboendena (bilaga 6).  

I enkäten får de äldre ange om de under det senaste året har upplevt några 
överträdelser från personalens sida. Frågan har fasta svarsalternativ med 
konkreta exempel på olämpliga beteenden, och de har utarbetats efter inter-
vjuer med äldre personer. Flera svar kan väljas. Det finns också ett avslu-
tande svarsalternativ där den äldre kan kryssa i att han eller hon inte har varit 
med om något av de angivna exemplen. Av de äldre på särskilda boenden 
var det 77 procent som svarade att de inte hade varit med om några av de an-
givna exemplen, och inom hemtjänsten var det 87 procent av de äldre. 
Många äldre svarade att de har varit med om att personalen har betett sig 
olämpligt. Då gäller det oftast att de äldre har svarat att personalen visar 
brist på respekt för den äldres integritet genom att exempelvis inte ringa på 
dörren eller knacka innan de kliver in. Särskilt på äldreboenden har de äldre 
under det senaste året också upplevt brist på respekt i ordval, tilltal och 
gester, samt känt att personalen talat förminskande till dem och nonchalerat 
deras önske-mål. Några svar var inkonsekventa och har därför tagits bort. Se 
figurerna 11 och 12 nedan.  
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Tillgänglighet till vård och omsorg 
Inte lätt för alla att få träffa läkare vid behov 
Ungefär åtta av tio med hemtjänst tycker att det är lätt att få kontakt med 
hemtjänstpersonalen när de behöver. Däremot verkar det vara svårare att få 
träffa en sjuksköterska eller läkare. Svarsmönstret är lika för äldre på sär-
skilda boenden, men andelarna positiva svar är något högre (figurerna 13 och 
14).  
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Figur 11. Trygghet och bemötande i hemtjänst. Andelar i procent. 

Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014, Socialstyrelsen  
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Figur 12. Trygghet och bemötande i särskilt boende. Andelar i procent. 

Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014, Socialstyrelsen 

 
24 VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? 

SOCIALSTYRELSEN 
 
 



 
 
 
 

 
 

Bostad och omgivningar i särskilt boende 
Utformningen av boendemiljön, både inne och ute, är viktig för alla. Ju äldre 
vi blir desto mer tid spenderar vi sannolikt i hemmet, och miljön har bety-
delse för de äldres möjligheter till aktiviteter och utevistelser. En miljö som 
är anpassad efter den äldres behov gör att den äldre kan vara mer självstän-
dig.  
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Figur 13. Tillgänglighet till vård och omsorg i hemtjänst. Andelar i 
procent.  

Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014, Socialstyrelsen 
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Figur 14. Tillgänglighet till vård och omsorg i särskilt boende. Andelar i 
procent. 

Källa:  Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014, Socialstyrelsen 
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Det egna rummet är mer trivsamt än övriga utrymmen 
På särskilda boenden trivs 75 procent med sina rum, 65 procent tycker att det 
är trivsamt i de gemensamma utrymmena och 67 procent säger att det är triv-
samt utomhus runt boendet. Se figur 15 nedan.  

 

 
 

Mat och måltider i särskilt boende 
Maten och måltidsmiljön är viktiga faktorer för att förebygga sjukdom och 
undernäring. God mat och trevliga måltider har också tydlig inverkan på den 
äldres helhetsintryck av äldreboendet, vilket framgår i analyser av resultaten 
av den här undersökningen.  

Måltidssituationen kan bli bättre 
Tre av fyra, 75 procent, på de särskilda boendena svarade att maten brukar 
smaka ganska bra (49 procent) eller mycket bra (26 procent). Något färre 
upplever att måltiden är trivsam. Totalt 69 procent svarade att måltiden alltid 
eller oftast är en trevlig stund på dagen, och resterande 31 procent svarade att 
måltiderna på äldreboendet aldrig, sällan eller bara ibland är trevliga (figur 
16).  
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Figur 15. Bostad och omgivningar i särskilt boende. Andelar i procent. 

Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014, Socialstyrelsen  

 
26 VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? 

SOCIALSTYRELSEN 
 
 



 
 

 

Aktiviteter i särskilt boende 
Alla har inte möjlighet att vistas utomhus 
Totalt 58 procent på särskilda boenden svarade att de har goda eller ganska 
goda möjligheter att vistas utomhus. Fler än var fjärde äldre (26 procent) 
svarade dock att möjligheterna är ganska eller mycket dåliga. En förhållan-
devis stor andel är också negativa till aktiviteterna: 12 procent svarade att de 
är ganska eller mycket missnöjda med de aktiviteter som erbjuds (figur 17). 
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Figur 16. Mat och måltider i särskilt boende. Andelar i procent. 

Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014, Socialstyrelsen  
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Figur 17. Aktiviteter i särskilt boende. Andelar i procent. 

Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014, Socialstyrelsen  
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Sammantagen bedömning av omsorgen 
Majoriteten svarade positivt 
Totalt svarade 89 procent att de sammantaget är ganska eller mycket nöjda 
med hemtjänsten. Många av de anhöriga tycker också att samarbetet mellan 
dem och hemtjänsten fungerar bra (88 procent).  

På de särskilda boendena svarade 83 procent att de överlag är ganska eller 
mycket nöjda med äldreboendet, och 88 procent av de anhöriga tycker att de 
har ett bra samarbete med personalen på boendet (figur 18 och 19).  
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F22: Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget
med den hemtjänst du har?

F24: Om du som anhörig har hjälpt till att svara på
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Figur 18. Sammantagen bedömning av omsorgen i hemtjänst.  
Andelar i procent. 

Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014, Socialstyrelsen  
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Figur 19. Sammantagen bedömning av omsorgen i särskilt boende. 
Andelar i procent. 

Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014, Socialstyrelsen  
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Män och kvinnor 
Resultaten från undersökningen visar att kvinnor i större omfattning än män 
har besvär av ängslan, oro eller ångest. Det skiljer sju procentenheter mellan 
könen för både äldre med hemtjänst och äldre på äldreboenden. Kvinnor be-
sväras även i större utsträckning av ensamhet.  

Hemtjänst 
Generellt är kvinnor mindre nöjda än män med hur personalen utför sina 
arbetsuppgifter. De känner sig också i mindre utsträckning trygga med att bo 
hemma och har i lägre utsträckning förtroende för personalen som kommer 
hem till dem. Skillnaderna verkar i första hand bero på om den äldre bor till-
sammans med någon annan vuxen eller inte. Svaren från äldre som är sam-
manboende med någon är mest positiva, oberoende av kön. Två tredjedelar 
av gruppen äldre med hemtjänst är kvinnor, men det är endast 16 procent av 
dem som är sammanboende med någon vuxen jämfört med 36 procent av 
männen, se tabell 11.  

 
          
          

  

Tabell 11. Bor du tillsammans 
med någon annan vuxen? 
Hemtjänst. Andelar i procent.   

          
    Män Kvinnor   
  Ja 36 16   
  Nej 64 84   
  Totalt 100 100   
          
 
På frågan om hur personalen utför sina arbetsguppgifter är skillnaderna mel-
lan könen mindre bland dem som är sammanboende än bland de ensambo-
ende. Ensamboende kvinnor är minst nöjda med personalens sätt att utföra 
arbetsuppgifterna, se tabell 12. 
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Tabell 12. Hur tycker du att personalen utför sina  
arbetsuppgifter? Hemtjänst. Andelar i procent.   

              
    Sammanboende Ej sammanboende   
    Män Kvinnor Män Kvinnor   
  Mycket bra 49 49 48 44   
  Ganska bra 41 41 39 42   
  Varken bra eller dåligt 8 8 10 11   
  Ganska dåligt 1 2 2 2   
  Mycket dåligt 0 0 1 1   
              
 
De sammanboende svarar också i större omfattning att det känns mycket 
tryggt med stöd från hemtjänsten, se tabell 13.  
              
              

  
Tabell 13. Hur tryggt eller otryggt känns det att bo hemma 
med stöd från hemtjänsten? Andelar i procent.   

              
  

 
Sammanboende Ej sammanboende   

    Män Kvinnor Män Kvinnor   
  Mycket tryggt 48 46 43 42   
  Ganska tryggt 41 41 43 43   

  
Varken tryggt eller 

otryggt 9 10 10 11   
  Ganska otryggt 2 2 3 4   
  Mycket otryggt 1 1 1 1   
              
  
Sammanboende kvinnor har störst förtroende för personalen. I den gruppen 
har 59 procent förtroende för alla i personalen, jämfört med 54 procent av de 
ensamboende kvinnorna. Sammanboende kvinnor får i något större omfatt-
ning än männen hjälp av någon annan att fylla i eller besvara enkäten, men 
det är inte anledning till att resultaten är bättre.  Bland sammanboende kvin-
nor som helt själva fyller i sin enkät svarar 60 procent att de har förtroende 
för alla i personalen. Se tabell 14 och 15 nedan.  
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Tabell 14. Känner du förtroende för personalen som kommer 
hem till dig? Andelar i procent.   

              
   Sammanboende Ej sammanboende   
    Män Kvinnor Män Kvinnor   
  Ja, för alla i personalen 58 59 58 54   
  Ja, för flertalet i personalen 35 34 34 36   
  Ja, för några i personalen 6 6 8 9   

  
Nej, inte för någon i persona-

len 0 1 1 1   
  Totalt 100 100 100 100   
              
 
 
 
            

            

  

Tabell 15. Känner du förtroende för personalen som 
kommer hem till dig? Redovisning av svar för kvinnor 
som är sammanboende. Andelar i procent. 

  

            

  
  Den äldre 

själv 

Den äldre 
ihop med 

någon 

Helt  
någon  
annan   

  Ja, för alla i personalen 60 57 57   

  Ja, för flertalet i personalen 34 36 35   

  Ja, för några i personalen 6 7 7   

  Nej, inte för någon i personalen 0 0 1   

  Total  100 100 100   

            
 

Särskilt boende 
Kvinnor svarar något mindre positivt än män på flera av frågorna, till exem-
pel om maten smakar bra samt om personalen har tillräckligt med tid för att 
utföra sitt arbete hos den äldre. Vidare verkar kvinnor i högre grad nöjda med 
aktiviteterna som erbjuds på äldreboendet medan männen uppfattar möjlig-
heterna att vistas utomhus som något bättre än vad kvinnorna gör. Fler kvin-
nor än män svarar också att de sammantaget är mycket eller ganska nöjda 
med äldreboendet. Skillnaden är cirka en procentenhet men den är inte stat-
istiskt signifikant. Se separat tabellbilaga ”Vad tycker de äldre om äldre-
omsorgen? Nationella resultat 2014”. 
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Ålder 
Det finns vissa skillnader i resultat för olika åldrar, men de är inte så tydliga. 
De yngsta (65 – 74 år) uppfattar sitt hälsostillstånd sämst medan de äldsta (80 
år eller äldre) på särskilda boenden har sämst rörlighet. De äldsta svarar i 
störst utsträckning att de sammantaget är nöjda med sin hemtjänst respektive 
sitt äldreboende. Se figur 20 nedan samt separat tabellbilaga ”Vad tycker de 
äldre om äldreomsorgen? Nationella resultat 2014”. 

 

 
 

Den som fyllt i enkäten 
Svaren är generellt något mer positiva från de äldre som fyller i enkäten helt 
själva, jämfört med svaren där de äldre antingen får hjälp av någon att fylla i 
enkäten eller där enkäten besvaras helt av någon annan. På frågan om den 
sammantagna nöjdheten med hemtjänsten respektive med äldreboendet, är 
det cirka 7 procentenheter fler bland de äldre själva som svarar att de är 
mycket nöjda, jämfört med andra som svarar för de äldres räkning. Se tabell 
16 o 17 nedan.  
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Hemtjänst Särskilt boende

Figur 20. Andelar i procent som är mycket eller ganska nöjda med sin 
äldreomsorg redovisade efter olika åldersgrupper. 

Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014, Socialstyrelsen 
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Tabell 16. Hur nöjd eller missnöjd är du  
sammantaget med den hemtjänst du har?  
Redovisning med hänsyn till vem som  
besvarat/fyllt i enkäten. Andelar i procent.   

            

    
Den äldre 

själv 

Den äldre 
ihop med 

någon 
Enbart någon 

annan   

  
     Mycket 

nöjd 52 48 45   

  
     Ganska 

nöjd 37 42 43   

  

     Varken 
nöjd eller 
missnöjd 

8 7 9   

  
     Ganska 

missnöjd 2 2 2   

  
     Mycket 

missnöjd 1 1 1   

            
 

            
            

  

Tabell 17. Hur nöjd eller missnöjd är du  
sammantaget med ditt äldreboende?  
Redovisning med hänsyn till vem som  
besvarat/fyllt i enkäten. Andelar i procent.   

            

    
Den äldre 

själv 

Den äldre 
ihop med 

någon 
Enbart någon 

annan   

  
     Mycket 

nöjd 45 38 38   

  
     Ganska 

nöjd 39 46 45   

  

     Varken 
nöjd eller 
missnöjd 

12 11 13   

  
     Ganska 

missnöjd 3 4 3   

  
     Mycket 

missnöjd 1 1 1   
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De äldre som får hjälp med ifyllandet av enkäten har generellt mycket sämre 
hälsa än de äldre som svarar helt själva. Bland dem med hemtjänst och 
mycket god hälsa, svarar cirka 57 procent själva på enkäten. Bland dem med 
mycket dålig hälsa överlåter 62 procent till någon annan att svara. På äldre-
boenden var det 22 procent av de äldre med mycket god hälsa som besvarade 
enkäten själva, och 85 procent av dem med mycket dålig hälsa deltog inte 
alls i ifyllandet. Se separat tabellbilaga ”Vad tycker de äldre om äldreomsor-
gen? Nationella resultat 2014”. När resultaten beaktas med hänsyn till den 
äldres hälsa, finns inga större skillnader i den sammantagna nöjdheten. Det 
tyder på att hälsan har större betydelse än vem som besvarade enkäten. Se 
figurerna 21 och 22 nedan.  
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Figur 21. Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den 
hemtjänst du har? Resultat med hänsyn till vem som besvarat/fyllt i 
enkäten, givet samma egenskattade hälsotillstånd.  Andelar i procent. 
 

Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014, Socialstyrelsen 
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Figur 22. Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt 
äldreboende? Redovisning med hänsyn till vem som besvarat/fyllt i 
enkäten, givet samma egenskattade hälsotillstånd.  Andelar i procent. 
 

Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014, Socialstyrelsen 
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Det finns dock frågor i enkäten där resultaten skiljer sig åt mellan äldres svar 
och andra respondenters svar, även då hälsotillståndet har beaktats. Det gäller 
framför allt på särskilda boenden. Andra respondenter än de äldre svarar till 
exempel mer positivt på frågan om hur maten brukar smaka. De äldre däre-
mot svarar mer positivt på frågan om de brukar kunna påverka vid vilka tider 
de får hjälp. Dessutom har de äldre själva en mer positiv syn på möjligheter-
na att vistas utomhus, se separat tabellbilaga ”Vad tycker de äldre om äldre-
omsorgen? Nationella resultat 2014” och figur 23 nedan. 
 

 
 

Post- eller webbenkät  
De allra flesta deltagare besvarar en postenkät, men sedan år 2013 finns även 
möjlighet att delta via en webbenkät. De respondenterna kan då ta del av och 
besvara enkäten på fler språk än bara svenska, och kan även lämna egna 
öppna kommentarer. Men i den här undersökningens målgrupp (personer 
från 65 år och äldre) är det troligen många som inte har den teknik eller kun-
skap som behövs för att kunna svara via en webbenkät. I år var det totalt 
cirka 1 procent av hemtjänstenkäterna och cirka 5 procent av särskilt boende-
enkäterna som besvarades på webben.  

Jämfört med postenkäterna, är webbsvaren för hemtjänst lämnade av (eller 
för) en större andel av de yngre, fler män än kvinnor och en större andel som 
har utförare i enskild (privat) regi. För särskilt boende syns inte så stora 
skillnader vad gäller bakgrundsfaktorer, annat än att en större relativ andel av 
svaren på webbenkät avser utförare i enskild (privat) regi. 

Webbdeltagarna ger mindre positiva svar på så gott som alla frågorna i 
enkäterna och det gäller både för hemtjänst och för särskilt boende, se separat 
tabellbilaga ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Nationella resultat 
2014” och tabell 18 nedan.  
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Figur 23. Är möjligheterna att komma utomhus bra eller dåliga? 
Särskilt boende. Resultat med hänsyn till vem som besvarat/fyllt i 
enkäten, givet samma egenskattade hälsotillstånd.  Andelar i procent.  

Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014, Socialstyrelsen  
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Tabell 18. Hur nöjd eller missnöjd 
är du sammantaget med ditt 
äldreboende? Andelar i procent.   

          
  

 
Postenkät Webbenkät   

  Mycket nöjd 39 37   
  Ganska nöjd 44 42   

  
Varken nöjd 

eller missnöjd 12 14   
  Ganska missnöjd 4 5   
  Mycket missnöjd 1 2   
          

 
 
Skillnaderna verkar bero på annat än hälsa, kön, ålder och vem som har be-
svarat enkäten. Skillnaderna kan bero på andra socioekonomiska faktorer. 
Socialstyrelsen har dock inte tillgång till information om dessa faktorer och 
eventuella skillnader för deltagarna i årets undersökning.  

Offentliga respektive enskilda utförare  
I år fick Socialstyrelsen mer komplett information från kommuner och andra 
utförare än förra året, men uppgiften om regiform saknas ändå för cirka 5 
procent av hemtjänstverksamheterna och cirka 4 procent av de särskilda bo-
endena.  

Av 290 kommuner angav 121 att de har enskilda utförare inom hemtjänst-
verksamheten, och 86 kommuner angav att de har särskilda boenden som 
drivs i enskild regi. Andelen enskilda utförare i kommunerna varierar; några 
kommuner har enbart enskilda utförare och andra kommuner har ett fåtal. I 
genomsnitt drivs cirka två tredjedelar av hemtjänstverksamheterna i offentlig 
regi. Inom särskilda boenden drivs cirka fyra av fem äldreboenden i offentlig 
regi och knappt vart femte äldreboende i enskild regi.1  

Socialstyrelsen har inte tillgång till information om vilka utförare som till-
handahåller service- respektive omvårdnadsinsatser. Däremot finns uppgifter 
om vilka insatstyper som de äldre har fått beviljade. Den informationen till-
sammans med kommunernas uppgifter om utförare visar i en analys att det 
sannolikt är en större andel av enskilda (privata) utförare som enbart tillhan-
dahåller serviceinsatser jämfört med gruppen offentliga utförare. De personer 
som enbart har serviceinsatser är generellt mindre sjuka än de som har om-
vårdnadsinsatser. Verksamheter som enbart tillhandahåller service kan ha 

1 Uppgifterna är hämtade ur den information som kommunerna har lämnat till Socialstyrelsen inför den här undersök-
ningen.  
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andra förutsättningar än verksamheter som tillhandahåller omvårdnad. Därför 
bör resultaten kopplat till regiform tolkas med försiktighet.  

Hemtjänst 
Hos de enskilda (privata) hemtjänstutförarna är det en statistiskt signifikant 
större andel som anser att de kan påverka vid vilka tider personalen kommer, 
jämfört med hos offentliga utförare. När det gäller enskilda utförare är det 
också en större andel äldre som svarar att personalen alltid kommer på avta-
lad tid och alltid tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hjälpen. Dess-
utom verkar något fler äldre veta vart de ska vända sig när de vill framföra 
synpunkter eller klagomål på hemtjänsten i enskild regi. Däremot är skillna-
derna för den sammantagna nöjdheten inte statistiskt signifikanta med hänsyn 
till regiform. Se tabell 19 och 20 samt separat tabellbilaga ”Vad tycker de 
äldre om äldreomsorgen? Nationella resultat 2014”.  
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Tabell 19. Brukar du kunna påverka vid vilka tider 
personalen kommer? Redovisning efter regiform. 
Andelar i procent.   

          
          
    Enskild regi Offentlig regi   
  Ja, alltid 28 20   
  Oftast 42 38   
  Ibland 15 18   
  Sällan 7 10   
  Nej, aldrig 7 14   
          
 
 
          

  
Tabell 20. Sammantagen nöjdhet med hemtjäns-
ten redovisad efter regiform. Andelar i procent.   

          
          
    Enskild regi Offentlig regi   
  Mycket nöjd 50 48   
  Ganska nöjd 39 40   
  Varken nöjd eller missnöjd 8 8   
  Ganska missnöjd 2 2   
  Mycket missnöjd 1 1   
          
 
  

 
38 VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? 

SOCIALSTYRELSEN 
 
 



Särskilt boende 
För de särskilda boendena varierar resultaten beroende på driftsformen. På 
offentligt drivna boenden har de äldre i något större omfattning svarat att de 
har förtroende för alla i personalen, jämfört med de äldre på boenden som 
drivs enskilt. Se separat tabellbilaga ”Vad tycker de äldre om äldreomsor-
gen? Nationella resultat 2014” och tabell 21 nedan.  
 
          
          

  

Tabell 21. Känner du förtroende för 
personalen på ditt äldreboende? 
Andelar i procent.   

          
    Enskild Offentlig   

  
Ja, för alla i  
personalen 40 43   

  
Ja, för flertalet i 

personalen 47 44   

  
Ja, för några i 

personalen 13 12   

  
Nej, inte för någon i 

personalen 1 0   
          
 
 
På enskilt drivna äldreboenden har de äldre i större utsträckning svarat att de 
är nöjda med de aktiviteter som erbjuds jämfört med äldre på offentliga bo-
enden. På enskilt drivna boenden svarar också en något större andel ”Ja” på 
frågan om de vet vart de ska vända sig om de vill framför synpunkter eller 
klagomål på äldreboendet. Se tabell 22 och 23 nedan samt separat tabellbi-
laga ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Nationella resultat 2014”.  
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Tabell 22. Hur nöjd eller missnöjd är 
du med de aktiviteter som erbjuds 
på ditt äldreboende?   

          
    Enskild Offentlig   
       Mycket nöjd 24 23   
       Ganska nöjd 40 39   

  
     Varken nöjd 

eller missnöjd 25 25   
       Ganska missnöjd 7 8   
       Mycket missnöjd 3 5   
          
 

 
          
          

  

Tabell 23. Vet du vart du ska vända 
dig om du vill framföra synpunkter 
eller klagomål på äldreboendet? 
Andelar i procent.   

          
    Enskild Offentlig   
       Ja 48 45   
       Delvis 27 29   
       Nej 25 26   
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De finns inga tydliga skillnader mellan enskild och offentlig regi när det gäl-
ler den sammantagna nöjdheten med äldreboendet. Se tabell 24 nedan samt 
separat tabellbilaga ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Nationella re-
sultat 2014”. 

 
          

  

Tabell 24. Sammantagen nöjdhet med äldreboen-
det redovisad efter regiform. Andelar i procent.   

          
          
    Enskild regi Offentlig regi   
  Mycket nöjd 39 39   
  Ganska nöjd 43 45   
  Varken nöjd eller missnöjd 13 12   
  Ganska missnöjd 4 3   
  Mycket missnöjd 1 1   
          
 

Anhöriga fick egna frågor att besvara 
Proxyrespondent är benämningen för den som svarar på enkäten för någon 
annans räkning. I årets enkät riktad till äldre på särskilda boenden ombads en 
grupp anhöriga, vänner eller bekanta som svarade på webbenkäten att först 
svara på några frågor som ställdes direkt till dem (de ombads att svara på en 
extra modul med frågor som vi här kallar proxymodul). Därefter fick de 
svara på enkätens frågor för den äldres räkning. Ett syfte var att ta reda på 
om det blev någon skillnad i resultaten för de svar som anhöriga, vänner och 
bekanta lämnade för sin egen räkning jämfört med svaren de lämnade för den 
äldres räkning. Respondenten skulle genom att få egna frågor bättre svara i 
den äldres ställe (som den äldre själv skulle ha svarat). Ett annat syfte var att 
jämföra resultaten mellan de svar som lämnades för de äldres räkning i den 
här gruppen jämfört med motsvarande grupp som inte fick de extra frågorna 
till sig själva.  

Totalt svarade 305 personer på den här proxymodulen. Anhöriga, vänner 
och bekanta fick frågan om hur ofta de besöker eller har annan kontakt med 
sin närstående. Majoriteten, 89 procent, svarar att de besöker den närstående 
några gånger per vecka eller några gånger i månaden. En tredjedel har annan 
kontakt (via telefon, brev, e-post eller skype) några gånger per vecka. De 
som deltog i proxymodulen svarade mer positivt på frågorna för den äldres 
räkning jämfört med övriga anhöriga, vänner och bekanta som svarade på 
webbenkäter. Framför allt valde de i större utsträckning det mest positiva 
svarsalternativet och det skiljer flera procentenheter på samtliga frågor. Re-
spondenterna i proxymodulen svarade även något mer positivt på frågorna 
som ställdes till dem själva, än på frågorna där de svarade för den äldres räk-
ning.  

 
VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? 
SOCIALSTYRELSEN 

41 

 

 

 
 



I proxymodulenkäterna svarar 82 procent att de äldre själva eller med stöd 
av de anhöriga kan påverka sin omsorg på äldreboendet, helt eller delvis. När 
de svarar för den äldres räkning anser 84 procent att personalen alltid eller 
oftast tar hänsyn till den äldres åsikter och 56 procent att den äldre alltid eller 
oftast kan påverka tiderna de får hjälpen på. Totalt 82 procent av de svarande 
(i proxymodulenkäten) upplever att aktiviteterna på äldreboendet är anpas-
sade utifrån den närståendes behov och önskemål. Samtidigt angav 58 pro-
cent att de äldre är nöjda med aktiviteterna som erbjuds, och 54 procent att de 
äldre tycker att möjligheterna att vistas utomhus är ganska eller mycket bra. 
Likaså upplever 31 procent av de anhöriga och andra att alla i personalen har 
den kunskap och kompetens som behövs medan 39 procent svarar att de 
själva – och de äldre – har förtroende för alla i personalen. Anhöriga, vänner 
och bekanta ser något mer positivt på personalens bemötande när de svarar 
för sin egen räkning än för den äldres. Se tabellerna 25 – 30 nedan.  
 
                
                

  

Tabell 25. Resultat på frågor om aktiviteterna på äldreboendet, 
lämnade av anhörig,vän eller bekant för sin egen respektive den 
äldres räkning i proxymodulgruppen respektive av anhörig, vän 
eller bekant i övriga webbenkäter. Andelar i procent.    

                

  

Proxymodulrespondenter 
svarar för sin egen räk-
ning 

Proxymodulrespondenter 
svarar för den äldres räk-
ning 

Anhörigas, vänner eller 
bekantas svar i övriga 
webbenkäter 

  

  

XM4: Upplever du att 
aktiviteterna på äldrebo-
endet är anpassade 
utifrån din närståendes 
behov och önskemål? 

F18: Hur nöjd eller missnöjd 
är du med de aktiviteter 
som erbjuds på ditt äldre-
boende? 

F18: Hur nöjd eller missnöjd 
är du med de aktiviteter 
som erbjuds på ditt äldre-
boende? 

  
       Ja 44      Mycket nöjd 18      Mycket nöjd 16   
       Delvis 37      Ganska nöjd 40      Ganska nöjd 37   

       Nej 18 
     Varken nöjd 

eller missnöjd 31 
     Varken nöjd 

eller missnöjd 32   

      
     Ganska  

missnöjd 5 
     Ganska  

missnöjd 10   

      
     Mycket  

missnöjd 6 
     Mycket  

missnöjd 5   
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Tabell 26. Resultat på frågor om aktiviteterna och möjligheterna 
att komma ut på äldreboendet, lämnade av anhörig, vän eller 
bekant för sin egen respektive den äldres räkning i  
proxymodulgruppen respektive av anhörig, vän eller bekant i 
övriga webbenkäter. Andelar i procent.    

                

  

Proxymodulrespondenter 
svarar för sin egen räk-
ning 

Proxymodulrespondenter 
svarar för den äldres 
räkning 

Anhörigas, vänner eller 
bekantas svar i övriga 
webbenkäter 

  

  

XM4: Upplever du att 
aktiviteterna på äldrebo-
endet är anpassade 
utifrån din närståendes 
behov och önskemål? 

F19: Är möjligheterna att 
komma utomhus bra eller 
dåliga? 

F19: Är möjligheterna att 
komma utomhus bra eller 
dåliga? 

  
       Ja 44      Mycket bra 21      Mycket bra 16   
       Delvis 37      Ganska bra 33      Ganska bra 30   

       Nej 18 
     Varken bra 

eller dåliga 11 
     Varken bra 

eller dåliga 22   

      
     Ganska 

dåliga 19 
     Ganska 

dåliga 17   

      
     Mycket 

dåliga 17 
     Mycket 

dåliga 15   
                
 
 
                
                

  

Tabell 27. Resultat på frågor om möjligheter för den äldre att 
påverka sin situation på äldreboendet, lämnade av anhörig, vän 
eller bekant för sin egen respektive den äldres räkning i  
proxymodulgruppen respektive av anhörig, vän eller bekant i 
övriga webbenkäter. Andelar i procent.    

                

  

Proxymodulrespondenter 
svarar för sin egen räk-
ning 

Proxymodulrespondenter 
svarar för den äldres 
räkning 

Anhörigas, vänner eller 
bekantas svar för de 
äldre i övriga webbenkä-
ter   

  

XM5: Upplever du att din 
närstående själv eller 
med ditt stöd kan på-
verka sin omsorg på 
äldreboendet? 

F14: Brukar personalen ta 
hänsyn till dina åsikter 
och önskemål om hur 
hjälpen ska utföras? 

F14: Brukar personalen ta 
hänsyn till dina åsikter 
och önskemål om hur 
hjälpen ska utföras? 

  
       Ja 36      Ja, alltid 30      Ja, alltid 26   
       Delvis 46      Oftast 53      Oftast 53   
       Nej 18      Ibland 11      Ibland 15   
           Sällan 5      Sällan 4   
           Nej, aldrig 0      Nej, aldrig 2   
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Tabell 28. Resultat på frågor om personalens bemötande på 
äldreboendet, lämnade av anhörig, vän eller bekant för sin 
egen respektive den äldres räkning i proxymodulgruppen  
respektive av anhörig, vän eller bekant i övriga webbenkäter.  
Andelar i procent.   

                

  

Proxymodulrespondenter 
svarar för sin egen räk-
ning 

Proxymodulrespondenter 
svarar för den äldres 
räkning 

Anhörigas, vänner eller 
bekantas svar för de 
äldre i övriga webbenkä-
ter   

  

XM6: Brukar personalen 
bemöta dig på ett bra 
sätt? 

F13: Brukar personalen 
bemöta dig på ett bra 
sätt? 

F13: Brukar personalen 
bemöta dig på ett bra 
sätt?   

       Ja, alltid 68      Ja, alltid 55      Ja, alltid 49   
       Oftast 30      Oftast 39      Oftast 45   
       Ibland 2      Ibland 6      Ibland 6   
       Sällan 0      Sällan 0      Sällan 1   
       Nej, aldrig 0      Nej, aldrig 0      Nej, aldrig 0   
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Tabell 29. Resultat på frågor om personalen på äldreboendet, 
lämnade av anhörig, vän eller bekant för sin egen respektive 
den äldres räkning i proxymodulgruppen respektive av anhörig, 
vän eller bekant i övriga webbenkäter. Andelar i procent.   

                

  

Proxymodulrespondenter 
svarar för sin egen räk-
ning 

Proxymodulrespondenter 
svarar för den äldres 
räkning 

Anhörigas, vänner eller 
bekantas svar för de 
äldre i övriga webbenkä-
ter   

  

XM3: Upplever du att 
personalen har kunskap 
och kompetens för att 
tillgodose din närståen-
des vård- och omsorgs-
behov? 

F17: Känner du förtroende 
för personalen på ditt 
äldreboende? 

F17: Känner du förtroende 
för personalen på ditt 
äldreboende? 

  

  
     Ja, alla i 
personalen 31 

     Ja, för alla i 
personalen 39 

     Ja, för alla i 
personalen 34   

  
     Ja, flertalet i 

personalen 52 

     Ja, för  
flertalet i  

personalen 49 

     Ja, för  
flertalet i  

personalen 51   

  
     Ja, några i 

personalen 15 
     Ja, för några 

i personalen 12 
     Ja, för några 

i personalen 15   

  

     Nej, inte 
någon i  

personalen 1 

     Nej, inte för 
någon i  

personalen 0 

     Nej, inte för 
någon i  

personalen 0   

  

XM7: Känner du förtro-
ende för personalen på 
äldreboendet? 

F17: Känner du förtroende 
för personalen på ditt 
äldreboende? 

F17: Känner du förtroende 
för personalen på ditt 
äldreboende? 

  

  
Ja, för alla i 
personalen 39 

Ja, för alla i 
personalen 39 

Ja, för alla i 
personalen 34   

  
Ja, för flertalet i 

personalen 48 
Ja, för flertalet i 

personalen 49 
Ja, för flertalet i 

personalen 51   

  
Ja, för några i 

personalen 12 
Ja, för några i 

personalen 12 
Ja, för några i 

personalen 15   

  

Nej, inte för 
någon i  

personalen 0 

     Nej, inte för 
någon i  

personalen 0 

Nej, inte för 
någon i  

personalen 0   
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Tabell 30. Resultat på frågan om den sammantagna nöjdheten 
med äldreboendet, lämnade av anhörig, vän eller bekant för sin 
egen respektive den äldres räkning i proxymodulgruppen  
respektive av anhörig, vän eller bekant i övriga webbenkäter.  
Andelar i procent.    

                

  

Proxymodulrespondenter 
svarar för sin egen räk-
ning 

Proxymodulrespondenter 
svarar för den äldres 
räkning 

Anhörigas, vänner eller 
bekantas svar för de 
äldre i övriga webbenkä-
ter   

  

XM9: Hur nöjd eller miss-
nöjd är du sammantaget 
med den vård och om-
sorg som ges till din när-
stående på äldreboen-
det? 

F24: Hur nöjd eller miss-
nöjd är du sammantaget 
med ditt äldreboende? 

F24: Hur nöjd eller miss-
nöjd är du sammantaget 
med ditt äldreboende? 

  
  Mycket nöjd 47 Mycket nöjd 43 Mycket nöjd 35   
  Ganska nöjd 37  Ganska nöjd 38 Ganska nöjd 43   

  
Varken nöjd 

eller missnöjd 9 
Varken nöjd 

eller missnöjd 11 
Varken nöjd 

eller missnöjd 15   

  
Ganska  

missnöjd 6 
Ganska  

missnöjd 7 
Ganska  

missnöjd 5   

  
Mycket  

missnöjd 1 
Mycket  

missnöjd 1 
Mycket  

missnöjd 2   
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Vad är det som har betydelse för de äldre? 
Resultaten i årets undersökning har analyserats genom statistiska bearbet-
ningar, så kallade logistiska regressions- och korrelationsanalyser. Syftet 
med dessa analyser har varit att studera hur svaren på olika frågor hänger 
ihop och vilka faktorer som påverkar enskilda frågor, till exempel den om 
den sammantagna nöjdheten.  

Hemtjänst 
För att äldre som har hemtjänst ska svara att han eller hon sammantaget är 
nöjd med stödet från hemtjänsten, krävs att personalen utför tjänsterna på ett 
bra sätt. Personalens bemötande är också avgörande för om den äldre känner 
förtroende och upplever sitt hälsotillstånd som gott.  
 
De äldre som har svarat att de sammantaget är nöjda med stödet från hem-
tjänsten, har i stor utsträckning också svarat att  

• personalen utför sina arbetsuppgifter bra 
• personalen har ett bra bemötande  
• de är sammanboende med någon (i förekommande fall) 
• deras biståndsbeslut är anpassat efter behoven 
• personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål, nonchalerar dem 

inte 
• personalen har tillräckligt med tid 
• de vet vart man vänder sig med synpunkter eller klagomål 
• de känner sig trygga 
• de har förtroende för personalen 
• de inte besväras av ensamhet 
• samarbetet mellan anhöriga och personalen fungerar bra (i förekommande 

fall).  

Den sammantagna nöjdheten med hemtjänsten korrelerar starkast med hem-
tjänstpersonalens sätt att utföra sina arbetsuppgifter.  

 
De äldre som har svarat att de är trygga, har i stor utsträckning också svarat 
att  

• de är sammanboende med någon 
• deras biståndsbeslut är anpassat efter behoven 
• personalen utför sina arbetsuppgifter bra 
• de har förtroende för personalen 
• de inte känner sig ensamma 
• de vet vart man vänder sig med synpunkter eller klagomål 
• personalen tar hänsyn till den äldres åsikter och önskemål 
• personalen har tillräckligt med tid 
• personalen informerar om tillfälliga förändringar 
• personalen har ett bra bemötande  
• de har lätt att få kontakt med personalen vid behov 
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Tryggheten korrelerar starkast med förtroendet för personalen.  
 
De äldre som har svarat att de har förtroende för personalen, har i stor ut-
sträckning också svarat att  

• personalen har ett bra bemötande  
• de har lätt att få kontakt med personalen vid behov 
• de känner sig trygga 
• personalen utför sina arbetsuppgifter bra 
• personalen har tillräckligt med tid 
• personalen informerar om tillfälliga förändringar 

Förtroende korrelerar starkast med personalens utförande och bemötande.  
 

De äldre som har svarat att de inte känner sig så ensamma, har i stor ut-
sträckning också svarat att  

• de bor tillsammans med någon annan vuxen 
• personalen har tillräckligt med tid 
• de känner sig trygga 
• deras biståndsbeslut är anpassat efter behoven 
• de vet vart man vänder sig med synpunkter eller klagomål 
• personalen har ett bra bemötande  
• personalen utför sina arbetsuppgifter bra 
• de kan påverka tiderna för att få hjälp 
• personalen tar hänsyn till den äldres åsikter och önskemål 

Den högsta korrelationen med ensamhet är att inte bo tillsammans med nå-
gon annan vuxen respektive att personalen inte har tillräckligt med tid för att 
utföra sina arbetsuppgifter. 

Särskilt boende 
Bland äldre på särskilt boende är tryggheten den enskilt viktigaste faktorn för 
att äldre ska svara att de är nöjda med sitt äldreboende. Tryggheten bygger på 
att de känner förtroende för personalen och trivs med sitt rum och övriga 
omgivningar.  
 
De äldre som har svarat att de sammantaget är nöjda med sitt äldreboende, 
har i stor utsträckning också svarat att  

• de inte känner sig så ensamma 
• de trivs med sitt rum eller lägenhet och med de gemensamma utrymmena 
• personalens bemötande är gott 
• personalen har tid att utföra insatserna hos de äldre  
• maten är god och måltiderna är en trevlig stund på dagen 

När det finns anhöriga är deras syn på samarbetet med personalen också vik-
tig. Den sammantagna nöjdheten korrelerar starkast med förtroendet för per-
sonalen.  
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De äldre som har svarat att de är trygga, har i stor utsträckning också svarat 
att  

• de trivs med sitt rum eller lägenhet och med de gemensamma utrymmena 
• maten är god och måltiderna är en trevlig stund på dagen 
• de kan påverka vid vilka tider de får hjälp 
• de får bra bemötande och känner förtroende för personalen 
• de har lätt att få kontakt med personalen på äldreboendet 
• de är nöjda med aktiviteterna och möjligheterna att komma utomhus. 

Trygghet korrelerar starkast med ett bra bemötande från personalen.  
 

De äldre som har svarat att de har förtroende för personalen, har i stor ut-
sträckning också svarat att  

• personalen bemöter dem bra 
• de inte känner sig ensamma 
• det är trivsamt i gemensamma utrymmen 
• maten smakar bra och måltiderna är en trevlig stund på dagen 
• de kan påverka vilka tider de får hjälp 
• personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål 
• personalen visar respekt för deras integritet. 

Förtroende korrelerar starkast med personalens bemötande.  
 

De äldre som har svarat att de inte känner sig så ensamma, har i stor ut-
sträckning också svarat att  

• de trivs med sitt rum eller lägenhet 
• personalen bemöter dem bra 
• de är trygga med äldreboendet 
• måltiderna är en trevlig stund på dagen 
• de kan påverka vid vilka tider de får hjälp 
• möjligheterna att komma utomhus är bra. 

Ensamheten korrelerar starkast med att den äldre inte har upplevt några över-
trädelser från personalens sida.  
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Metodbeskrivning 

Inför varje undersökning uppmanas kommunerna att uppdatera information-
en om de utförare som verkar i respektive kommun. Representanter för Vård-
företagarna och Famna har också deltagit i detta arbete. Därutöver ber Soci-
alstyrelsen att kommunerna kopplar personerna i undersökningens 
målpopulation till de verksamheter som utför insatserna åt de äldre. En majo-
ritet av kommunerna har bidragit med information om vilka verksamheter 
(enheter eller utförare) som ansvarar för de äldre i respektive kommun.  

I år har informationen om verksamheterna blivit mer komplett. Förra året 
saknade Socialstyrelsen till exempel uppgifter om regiform för en stor andel 
av verksamheterna. Att skapa en komplett och aktuell förteckning över verk-
samheterna är ett krävande arbete för alla inblandade aktörer, och en förut-
sättning för att Socialstyrelsen ska kunna redovisa resultat för riket, län, 
kommuner och ner till verksamhetsnivå.  

Förteckningen över verksamheterna i kommunerna har i år också använts 
för att fastställa målpopulationen för Socialstyrelsens undersökning ”Kom-
mun- och enhetsundersökningen” (på äldreområdet). I den undersökningen 
ställer Socialstyrelsen frågor till kommunerna och verksamheterna i kommu-
nerna. Tack vare att informationen har samlats in gemensamt kan vi nu redo-
visa resultat från de båda undersökningarna för samma verksamheter.  

Datsinsamlingen genomfördes på Socialstyrelsens uppdrag av Institutet för 
kvalitetsindikatorer i Göteborg AB (Indikator). Några få enkätfrågor justera-
des i enkäterna jämfört med förra året. En redovisning av frågorna i årets 
enkätformulär finns i bilagan ”Enkäterna år 2014”. Liksom förra året hade de 
äldre möjlighet att ta del av och besvara enkäterna i form av en webbenkät på 
flera olika språk (svenska, engelska, finska och arabiska).  

Statistikens innehåll 
Målpopulation 
Som målpopulation för undersökningen valdes samtliga personer som fyllt 
65 år senast den 31 december 2013 och som hade hemtjänst i ordinärt boende 
alternativt bodde i permanent särskilt boenden den 31 december 2013. Mål-
populationen delades upp i två grupper, en med personer med personer som 
har hemtjänst och en med personer i särskilt boende.  

Målpopulation – hemtjänst 
Följande kriterier gällde för målpopulationen äldre med hemtjänst: 

• Personerna skulle ha fyllt 65 år senast den 31 december 2013. 
• Personerna skulle bo i ordinärt boende och ha ett verkställt biståndsbeslut 

(enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, SoL) om hemtjänst den 31 december 
2013. Hemtjänsten skulle omfatta minst två timmars hemtjänst i månaden 
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med minst en av insatserna service, personlig omvårdnad, ledsagning och 
avlösning av anhörig i hemmet. 

• Personer som enbart hade hemtjänstinsatserna matdistribution och/eller 
trygghetslarm skulle inte ingå. 

Målpopulation – särskilt boende  
Följande kriterier gällde för målpopulationen äldre i särskilt boende: 

• Personerna skulle ha fyllt 65 år senast den 31 december 2013. 
• Personerna skulle ha ett verkställt biståndsbeslut (4 kap. 1 § socialtjänstla-

gen, SoL) om permanent särskilt boende den 31 december 2013. 

Rampopulation 
Två ramar skapades: en med personer som hade hemtjänst och en med per-
soner som bodde i särskilt boende. Resultaten av undersökningen skulle så 
långt möjligt redovisas på enhetsnivå, men uppgiften om enheter finns inte i 
något samlat register. Urvalsramarna skapades därför i två steg. Först fick 
kommunerna redovisa vilka enheter som fanns i kommunen, och sedan fick 
de redovisa vilka personer som enligt målpopulationen bodde i särskilt bo-
ende respektive hade hemtjänst från de olika enheterna. Det var 250 kommu-
ner som rapporterade in sina boendeenheter och vilka personer som bodde på 
respektive enhet, samt 247 kommuner som rapporterade in sina hemtjänsten-
heter och vilka personer som fick hemtjänst från respektive enhet.  

För cirka ett 40-tal kommuner hämtades ramarna från Socialstyrelsens re-
gister över socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsätt-
ning, med uppgifter för den 31 december 2013. I de kommunerna kan resul-
taten redovisas endast på kommunnivå. För några kommuner saknades 
uppgifter i registret och i dem kunde undersökningen inte genomföras alls.  

Inför utskicket av enkäterna exkluderades en del personer från ramarna. 
Det gällde 

• personer som hade avlidit 
• personer som hade emigrerat efter den 28 februari 2013 
• personer som bodde i särskilt boende och som hade bytt bostadsadress 

efter den 28 februari 2013 
• personer som hade hemtjänst och som flyttat till en annan kommun efter 

den 31 december 2013. 

De framtagna uppgifterna samkördes med Skatteverkets avisering av befolk-
ningsuppgifter för att få fram adressuppgifter till de äldre.  

Statistiska mått och redovisningsgrupper 
Resultaten i rapporten och tabellerna redovisas som andelar i procent och 
beskriver hur de som svarade på enkäten uppfattar äldreomsorgen. Andelarna 
beräknas enbart på de personer som angav ett svar annat än ”Vet inte/ ingen 
åsikt”. Resultaten redovisas fördelade på bakgrundsvariablerna kön, ålder 
och regiform. Dessutom finns ytterligare några redovisningar utifrån variab-
ler i enkätsvaren. Det gäller vem eller vilka som besvarade enkäten, hur den 
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äldre upplever sin hälsa och rörlighet samt som den äldre har problem med 
ängslan, oro eller ångest. Redovisningen sker så långt statistiken medger utan 
att det finns risk för att några enskilda personers svar ska röjas.  

Undersökningen är en totalundersökning med ett stort antal svarande. I den 
separata tabellbilagan ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Nationella 
resultat 2014” redovisas svaren på samtliga frågor, med andelar och felmar-
ginaler med två decimalers noggrannhet. Ett 95-procentigt konfidensintervall 
beräknas som ± 2 gånger felmarginalen och blir mycket smalt för så här stora 
undersökningsgrupper. Viss försiktighet vid jämförelser bör ändå tas i beak-
tande då undersökningen har ett stort bortfall. Läs mer om konfidensintervall 
i faktarutan nedan. 

 

 
 

Socialstyrelsen har utfört två statistiska analyser för att kunna säga något om 
eventuella samband och till exempel besvara frågor såsom ”Vad påverkar 
nöjdheten”. Det gäller följande analyser: 

1. Korrelationskoefficienter (”korrelationen”) har beräknats mellan parvisa 
frågor. Korrelationen mäter hur väl två frågor samvarierar. En perfekt kor-
relation uppstår till exempel när alla som svarar att de är mycket trygga 
också svarar att de är mycket nöjda. 

2. Med hjälp av logistisk regression har vi undersökt vilka faktorer som på-
verkar svaren på fem frågor: den om egenupplevd hälsa, den om förtroen-
det för personalen, den om upplevelse av trygghet, den om sammantagen 
nöjdhet och den om upplevelsen av ensamhet. En logistisk regression visar 
vilka faktorer som tycks påverka till exempel den sammantagna nöjdhet-
en, och vad som inte gör det, när man tar hänsyn till flera faktorer samti-
digt.  

Konfidensintervall 
Ett konfidensintervall är ett intervall som med en förutbestämd säker-
het innefattar det sanna värdet av till exempel en andel. Det används 
ofta för att uppskatta osäkerheten i ett skattat värde. Vanligen anges 
den övre och nedre gränsen för det intervall inom vilket det ”sanna” 
värdet med 95 procents säkerhet befinner sig. Jämförelserna i denna 
rapport baseras på det totala antalet observationer. Det kan finnas en 
slumpvariation över tid på grund av att utfallet måste ses som ett av 
flera möjliga utfall från en process som innehåller en slump. Det är 
osäkerheten på grund av denna variation som här beskrivs med 95 pro-
cents konfidensintervall. Observera att konfidensintervallen inte av-
speglar annan osäkerhet, till exempel den som beror på att återgivna 
data inte med säkerhet är representativa, eftersom deltagandet i under-
sökningen kan vara skevt.  
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Mätinstrumentet 
Till 2014 års undersökning användes i princip samma enkätformulär och 
frågor som i den föregående: en enkät var riktad till personer i ordinärt bo-
ende som hade hemtjänst, och en enkät var riktad till personer i särskilt bo-
ende. Några mindre förändringar gjordes, se avsnitten om enkäternas utform-
ning (bilaga 1 och 2).  

Datainsamling 
Datainsamlingen och registreringen gjordes av Institutet för Kvalitetsindika-
torer i Göteborg AB (Indikator) på uppdrag av Socialstyrelsen.  

Post- och webbenkäter 
Insamlingen gjordes via postenkäter. Som alternativ till postenkäten kunde 
respondenterna delta via en webbenkät, men de allra flesta svarade på pap-
persenkäten (99 procent av de svarande inom hemtjänst och 95 procent inom 
särskilda boenden). Webbenkäten tillhandahölls på svenska, finska, arabiska 
och engelska. De flesta svarade på den svenska versionen men det var förhål-
landevis många som i hemtjänstenkäten tog del av enkäten och svarade på 
arabiska (tabell 31).  

 
                
  Tabell 31. Antal besvarade enkäter på internet.   
                
                
    Svenska Finska  Arabiska  Engelska Totalt   
  Hemtjänst 1 135 6 57 3 1 201   
  Särskilt boende 1 797 2 2 0 1 801   
                
 

Insamlingsperiod 
Datainsamlingen startade i mitten av mars 2014 och pågick till i slutet av 
maj. Två påminnelser skickades ut under den tiden. Med tanke på undersök-
ningens storlek delades utskicken upp på ett flertal dagar för att underlätta 
den praktiska hanteringen. Dataregistreringen gjordes maskinellt i en så kal-
lad scanner. De inskickade och besvarade enkäterna kontrollerades översikt-
ligt i samband med datainsamlingen. 

Tillförlitlighet 
Bortfallet är troligen skevt och de som svarade är med största sannolikhet 
friskare än de som inte svarade på enkäten. Detta kan påverka resultaten om 
de som svarar därmed är mer positiva till sin äldreomsorg än de som inte 
svarar. En annan möjlig felkälla är när någon annan hjälper till att fylla i en-
käten eller besvarar enkäten åt den äldre. Då kan det bli hjälparens åsikt och 
inte den äldres som registreras. Sammanfattningsvis finns en risk för att äldre 
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med demenssjukdom och andra svåra sjukdomar inte representeras med sina 
åsikter i undersökningen, om de själva inte kan besvara enkäten och inte hel-
ler har möjlighet att få hjälp av någon.  

Ramtäckning 
För att kvalitetsbedöma en undersökning är det viktigt att beakta hur väl 
rampopulationen stämmer överens med målpopulationen, det vill säga hur 
väl man har nått de objekt som skulle mätas. Täckningsfel, med under- eller 
övertäckning, innebär att urvalsramen och populationen inte helt stämmer 
överens. Undertäckning innebär att vissa individer som ingår i populationen 
saknas i urvalsramen, medan övertäckning innebär att individer som inte 
ingår i populationen ändå finns i urvalsramen. Ett sätt att minska täcknings-
felen är att ha bra och uppdaterade register.  

Övertäckning 
Övertäckningen består av personer som ingår i ramen trots att de inte ska 
göra det. Personer som utgör övertäckning och som kommer med i urvalet 
ska tas bort, men det förutsätter att dessa personer går att identifiera. Exem-
pel på övertäckning är 

• personer som är avlidna 
• personer med felaktig uppgift om insats i ramen 
• personer som hade hemtjänst den 31 december 2013, men inte vid under-

sökningstillfället 

Exempelvis hade vissa kommuner svårt att exkludera individer som bara har 
larm eller matdistribution inom hemtjänsten eller som har korttidsplatser på 
särskilt boende. Urvalsramen i undersökningen skapades cirka två månader 
före det första utskicket och under så lång tid är det förhållandevis många 
som hinner avlida eller flytta innan urvalet dras. Dessa personer identifieras 
som övertäckning och går att upptäcka då registret kontrolleras mot folkbok-
föringsregistret. De flesta identifierades förhoppningsvis inför och vid data-
insamlingen, och övertäckningen bör därför inte utgöra något större problem 
(tabell 32).  
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Tabell 32. Övertäckning. Antal personer.  
   

          
          
    Hemtjänst Särskilt boende   
  Utskickade enkäter 150 248 78 630   
  Övertäckning 10 807 10 273   
  Målpopulation 139 441 68 357   
          
 

Undertäckning 
Undertäckningen utgörs av personer som inte ingår i ramen trots att de borde 
göra det.  

Exempel på undertäckning är 

• personer är felrapporterade i ramen, till exempel personer som hade hem-
tjänst eller särskilt boende men som inte inrapporterades 

• personer utan adressuppgift hos Skatteverket 
• personer som har flyttat men har kvar samma hemtjänstinsatser. 

I datamaterialet saknades individer med särskilt boende från kommunerna 
Måla, Bjurholm, Sorsele och Lycksele, och när det gällde hemtjänst saknades 
uppgifter för Sorsele och Lycksele. Detta ledde till undertäckningsproblem. 
Det är dock svårt att avgöra storleken på den totala undertäckningen samt hur 
undertäckningen påverkar resultatet.  

Mätfel 
Det är möjligt att äldre anger att de är nöjda med den vård och omsorg de 
har, trots att de inte är det. Vissa äldre kan känna sig tacksamma och ger där-
för ett för högt omdöme, medan andra kanske försöker anpassa sig till ett 
förväntat svar.  

I den här enkäten hade de äldre möjlighet att få hjälp med att fylla i enkä-
ten, eller så kunde någon annan svara för den äldre. I första hand skulle en 
anhörig, vän eller bekant hjälpa den äldre. Detta är dock en källa till mätfel, 
för om en anhörig eller annan person hjälper till finns risken att den äldre 
anpassar sin åsikt efter vad den hjälpande personen vill höra. Vissa äldre kan 
inte heller själva uttrycka sin åsikt, till exempel vissa personer med demens-
sjukdom, och det är naturligtvis svårt för någon annan att veta vad den äldre 
tycker. 

Bortfall 
I hemtjänstundersökningen var det 46 496 personer av totalt 139 441 som 
inte besvarade enkäten. Det motsvarar ett bortfall på 33 procent på riksnivå 
(tabell 33). Bland kommunerna var bortfallet 21 – 55 procent. Ytterligare ett 

 
VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? 
SOCIALSTYRELSEN 

55 

 

 

 
 



antal äldre inom hemtjänst lät bli att svara på enstaka enkätfrågor, och detta 
bortfall var 1 – 3 procent.  

I undersökningen om särskilt boende var det 30 567 personer av totalt  
68 357 som inte besvarade enkäten, vilket motsvarar ett bortfall på 45 pro-
cent (tabell 34). Bortfallet i kommunerna var 24 – 68 procent, och bortfallet 
på enstaka enkätfrågor var 1 – 4 procent. 
 
            
  Tabell 33. Bortfall. Antal personer.   
            

    Målpopulation, 
antal personer 

Bortfall, antal 
personer 

Bortfall, andel i 
procent   

  Hemtjänst 139 441 46 496 33   
  Särskilt boende 68 357 30 567 45   
            
 
Det finns en stor risk för att bortfallet till övervägande del består av personer 
som inte själva kan besvara enkäten, till exempel personer med demens-
sjukdom eller andra svåra sjukdomar. I vissa fall har den äldre eller en anhö-
rig till den äldre hört av sig och förklarat varför man inte vill besvara enkä-
ten.  

Tabell 34 innehåller en sammanställning av orsakerna till bortfallet. Som 
framgår av tabellen är det många som inte kunde besvara enkäten på grund 
av sjukdom, framför allt i särskilt boende.  
 
          

  
Tabell 34. Orsaker till bortfall. Antal personer. 

  
          
  Orsaker till bortfall Hemtjänst Särskilt boende   
  Språkproblem 60 23   
  Vill inte 2 996 1 131   

  
Avliden under undersökningens 
gång 171 230   

  Sjuk (inkl. demens) 1 649 4 038   
  Retur avsändare 607 1 092   
  Tillfälligt förhinder 52 90   
  Okänd anledning 40 961 23 963   
  Summa bortfall 46 496 30 567   
          

 

Representativiteten hos de svarande  
Undersökningspopulationen (de som deltagit i undersökningen) och målpo-
pulationen har ungefär lika stor andel män respektive kvinnor, och de bor i 
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samma utsträckning i Sveriges olika län. Grupperna har också i ungefär lika 
stor utsträckning omsorg från enskild respektive offentligt driven omsorg. 
Undersökningspopulationen är dock något äldre än målpopulationen. Detta 
gäller för båda områdena hemtjänst respektive särskilt boende.  

Jämförelser mellan åren är valida 
Svarspersonerna från 2014 är mycket lika de svarande i årets enkät på så sätt 
att åldersfördelningen och könsfördelningen är ungefär densamma. Dessutom 
har de ungefär samma fysiska och psykiska hälsa. Det går att göra valida 
jämförelser mellan åren. I tabell 35 nedan redovisas jämförelser mellan del-
tagare i hemtjänsten respektive särskilt boende 2013 och 2014.  
 
 
              
              

  
Tabell 35: Deltagarnas ålder och självupplevda hälsa. 
Jämförelser mellan år 2013 och 2014. Andelar i  
procent. 

  

              
  

  
Hemtjänst Särskilt boende   

  2013 2014 2013 2014   
           
  Ålder         
  65–74 12 12 7 7   
  75–79 12 12 9 9   
  80+ 76 76 84 85   
           

  Hur bedömer du 
ditt hälsotillstånd?         

  Mycket gott 4 4 3 3   
  Ganska gott 26 26 22 22   
  Någorlunda 46 46 42 41   
  Ganska dåligt 20 19 25 24   
  Mycket dålig 4 4 8 9   
           

  
Har du besvär av 
ängslan, oro eller 

ångest? 
        

  Nej 51 51 39 39   
  Ja, lätta besvär 42 42 48 49   
  Ja, svåra besvär 7 7 13 12   
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Årets utvecklingsarbete 
Målsättning att nå så många som möjligt 
Resultaten i år avser svar från totalt 130 735 personer (92 945 personer med 
hemtjänst och 37 790 personer som bor i särskilt boende). Det är ett stort 
antal äldre personer som bidrar med sin syn på äldreomsorgen, tillsammans 
med de anhöriga och andra som stöttat de äldre. Undersökningen har ett för-
hållandevis stort bortfall, cirka 33 procent av målgruppen med hemtjänst i 
ordinärt boende och cirka 45 procent av målgruppen inom särskilda boenden. 
Socialstyrelsen vet sedan tidigare studier att de som inte svarar generellt har 
en sämre hälsa, och de med sämre hälsa är generellt också mindre nöjda med 
sin vård och omsorg än de äldre som mår bra. Socialstyrelsen gav Stiftelsen 
Stockholms läns Äldrecentrum (Äldrecentrum) i uppdrag att under hösten 
2013 göra en bortfallsstudie på 2013 års undersökning. Äldrecentrums utre-
dare intervjuade ett slumpmässigt urval av äldre som bor på särskilda boen-
den i Stockholms län och som inte besvarade enkäten år 2013. Studien be-
kräftade att många i bortfallsgruppen är för sjuka för att delta i 
undersökningen och att de har mycket begränsade möjligheter att besvara 
enkäten även om de får stöd av någon [4]. 

Det är viktigt att ha ett högt deltagande och inte minst viktigt är att svaren i 
undersökningen speglar den äldres uppfattning. Socialstyrelsen arbetar på 
olika sätt för att bygga förtroende för undersökningen så att de äldre ska vilja 
delta och också känna sig trygga med att svara ärligt. Till exempel ska inga 
enskilda svar riskera att röjas. Vi försöker också underlätta deltagandet för de 
äldre så att så många som möjligt kan delta – på egen hand eller med stöd av 
någon. I år fick en liten grupp äldre med hemtjänstinsatser möjlighet att ringa 
in sina svar, som ett alternativ till att fylla i pappersenkäten. De äldre kunde 
ringa och få enkäten uppläst och genomgången med en intervjuare. Möjlig-
heten erbjöds först i det sista utskicket (av tre stycken). Nästan ingen i grup-
pen ringde in sina svar.  

Alla äldre har rätt att tycka till om sin vård och omsorg. Många äldre tar 
hjälp av andra för att läsa och besvara enkäten. Många har dessutom svåra 
kognitiva funktionsnedsättningar som gör att de inte själva kan uppfatta tex-
ten i brevet och enkäten från Socialstyrelsen. Det förekommer att anhöriga 
eller andra hör av sig och har synpunkter på att deras närstående får enkäten. 
Texten i missivet till enkäten har givetvis den äldre som mottagare, men den 
är formulerad så att andra ska förstå att de självklart kan hjälpa till vid behov.  

När mottagaren inte kan delta på egen hand är förhoppningen att i första 
hand någon anhörig, vän eller bekant bistår den äldre att svara på enkäten. 
Det kan förstås vara svårt för någon annan att veta vad den äldre tycker, och 
detta kan påverka resultatet. Svaren som lämnas av andra är generellt mindre 
positiva än svaren från de äldre själva. Analyser av resultaten i den här 
undersökningen visar dock att skillnader beroende på vem som fyller i enkä-
ten i första hand verkar bero på att det är de sjukaste som får hjälp. De som 
svarar att de har dålig hälsa svarar överlag minst positivt på alla frågor i en-
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käten. Anhöriga och andra personer kan också ha andra förväntningar på 
vården och omsorgen än de äldre själva.  

Frågor till anhöriga, vänner och bekanta 
I årets undersökning har Socialstyrelsen på försök bett en grupp anhöriga, 
vänner och bekanta till de äldre att också svara på några frågor som är sär-
skilt ställda till dem. Möjligheten gavs till dem som svarade via webbenkät. 
Drygt 500 respondenter svarade på de extra frågorna. Socialstyrelsen ville ta 
reda på om andelen positiva svar från anhöriga, vänner och bekanta är den-
samma när de svarar för sig själva som när de svarar för den äldres räkning.  

Resultaten visar att svaren som lämnades för den äldres räkning var mer 
positiva i dessa enkäter jämfört med svaren som lämnades av andra anhöriga, 
vänner och bekanta i standardenkäterna på webben. Intressant är också att 
anhöriga och andra svarar något mer positivt på de frågor som är riktade till 
dem än på frågorna som de besvarar för den äldres räkning. Se vidare i av-
snitt ”Anhöriga fick egna frågor att besvara”.  

Brev i förväg gav inte fler svar 
Socialstyrelsens målsättning är att så många som möjligt ska kunna säga sin 
åsikt. I årets undersökning testade Socialstyrelsen att skicka ut ett brev i för-
väg till drygt 10 000 personer vardera i gruppen äldre med hemtjänst respek-
tive särskilt boende. Brevet innehöll information om möjligheten och förde-
larna med att svara på webbenkäten, såsom att kunna ta del av enkäten på fler 
språk och att kunna lämna egna synpunkter vid sidan av enkätfrågorna. De 
äldre informerades om att de skulle få en postenkät inom kort om de inte 
hade möjlighet att delta via webben. Brevet hade inte någon påverkan på vem 
som svarade. Effekten av brevet blev att svaren i den gruppen kom in senare 
och att svarsfrekvensen blev lägre.  

Webbdeltagares egna kommentarer 
I år deltog totalt 3 002 personer genom att besvara en webbenkät (1 201 re-
spondenter i hemtjänst och 1801 respondenter i särskilt boende). I dessa en-
käter lämnades sammanlagt 776 öppna kommentarer. Möjligheten att ta emot 
öppna kommentarer från de äldre är mycket värdefull när det gäller att ut-
veckla innehållet i enkäterna. De som deltog via webbenkät hade möjlighet 
att besvara två frågor med egna ord. Den ena frågan handlade om upplevelser 
av att bli olämpligt behandlad: Om personalen på annat sätt har agerat 
olämpligt, berätta gärna på vilket sätt., och den andra gav de svarande möj-
lighet att komma med övriga synpunkter: Det går inte att fråga om allt i ett 
frågeformulär. Är det något som du vill framföra som vi inte frågat om tar vi 
gärna emot dina synpunkter.  

De äldres kommentarer tyder på att det finns förbättringsområden. Social-
styrelsen bedömer att det är angeläget att analysera svaren närmare som un-
derlag för fortsatt utvecklingsarbete.  
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Förbättrad fråga om vem som fyller i enkäten 
Frågan om vem eller vilka som besvarat eller fyllt i enkäten har förbättrats i 
år. Syftet var att få veta om den äldre har besvarat enkäten helt själv eller 
ihop med någon, eller om någon annan (och i så fall vem) på egen hand har 
besvarat enkäten för den äldres räkning. Nu finns därmed bättre möjligheter 
att analysera eventuella skillnader i resultaten beroende på vem eller vilka 
som fyller i enkäten.  

Omarbetad fråga om överträdelser från 
personalens sida 
I 2012 och 2013 års enkäter fick de äldre ange om de hade känt sig kränkta 
av personalen under det senaste året. Svaren var dock svåra att tolka och ana-
lysera, och 2013 års enkät utökades med en fråga om olika specifika överträ-
delser från personalens sida för att fånga eventuella icke önskvärda beteen-
den eller företeelser. Socialstyrelsen gav Stiftelsen Stockholms läns 
Äldrecentrum (Äldrecentrum) i uppdrag att intervjua äldre personer för att se 
vad de uppfattar som kränkningar eller överträdelser. Utifrån svaren rekom-
menderade Äldrecentrum att frågan om kränkningar helt tas bort och att frå-
gan om överträdelser omarbetas [5]. Så skedde också inför årets enkät.  

Hälsofrågorna sist i stället för först i enkäten 
Hälsan har betydelse för hur de äldre svarar på frågorna i enkäterna. Gene-
rellt svarar gruppen som upplever att de har god hälsa mer positivt på alla 
frågor jämfört med äldre som upplever att de har dålig hälsa. De tre frågorna 
som rör hälsa ställs allra först i enkäterna. De handlar om det allmänna hälso-
tillståndet, om upplevelse av ängslan, oro eller ångest och om personen kan 
förflytta sig inomhus på egen hand. Dessa frågor kan uppfattas som känsliga 
och Socialstyrelsen har fått synpunkter på detta från både äldre och anhöriga. 
I årets undersökning placerades hälsofrågorna allra sist i enkäten för ett antal 
mottagare som bor på särskilt boende. Svarsfrekvensen blev markant högre, 
och en något högre andel svarade att de sammantaget är mycket nöjda med 
sitt äldreboende. Socialstyrelsen kommer att analysera detta närmare, vilket 
kan komma att påverka i vilken ordning frågorna ställs.  

Fortsatt utvecklingsarbete 
De uppgifter som presenteras i undersökningen beskriver delar av vad som är 
viktigt att veta om förhållandena inom vården och omsorgen om äldre. En-
kätundersökningar ger en delvis förenklad bild av en komplex verklighet. Det 
finns också utmaningar i att enkäterna ska täcka in de centrala frågor som 
beslutsfattare på olika nivåer behöver för strategisk styrning, och samtidigt 
innefatta operativa frågor för att löpande följa upp och utveckla verksamhet-
erna på olika nivåer. Socialstyrelsen fortsätter arbetet med att utveckla enkä-
terna i samverkan med äldre personer och med utförare och andra intressen-
ter. Insamlingsprocessen och enkäternas utformning kommer också  
att utvecklas för att så många som möjligt i målgrupperna ska kunna delta i 
undersökningen.  
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För att kunna redovisa resultat på verksamhetsnivå behövs aktuell inform-
ation om verksamheter och utförare i kommunerna. Inför varje ny undersök-
ning ber därför Socialstyrelsen kommunerna att uppdatera verksamhetför-
teckningen. Andra aktörer genomför samtidigt liknande insamlingar av 
information från kommunerna. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har 
till exempel i uppgift att hålla ett vård- och omsorgsgivarregister och  
Statistiska centralbyrån (SCB) sammanställer årligen ett utförarregister över 
enskilda utförare på kommunnivå. Socialstyrelsen och andra intressenter ser 
behov av ett nationellt verksamhetsregister.     
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Bilagor 

Om enkäterna 
Socialstyrelsen värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och 
omsorg. Den här undersökningen om äldres uppfattning är ett viktigt verktyg 
i arbetet för god vård och omsorg. Det är viktigt att kunna jämföra resultat 
mellan olika grupper och över tid, och därför har frågorna och svarsalternati-
ven ändrats varsamt och först efter noga överväganden.  

Introduktionstexterna i enkäterna har i år ändrats något för att tydliggöra 
syftet med undersökningen. Mottagarna ska förstå varför enkäterna skickas 
till alla äldre som har hemtjänst eller bor på särskilt boende oavsett deras 
ålder och hälsotillstånd, samt att den som fått enkäten kan ta hjälp av någon 
annan för att fylla i eller besvara enkäten.  

I föregående års enkäter ställdes frågan ”Hur är din rörlighet inomhus?”. I 
år ställdes samma fråga, men i svarsalternativen ändrades ”gå/går” till ”för-
flytta/förflyttar”. Ändringen motiveras av att rörlighet inte alltid handlar om 
förmågan att gå, utan man kan exempelvis vara rörlig med hjälp av en rull-
stol eller rullator.  

Årets enkäter innehöll inte 2013 års fråga om kränkningar (”Har du känt 
dig kränkt av någon personal under det senaste året?”) och den efterföljande 
frågan (”Har du under det senaste året upplevt något av följande i din kontakt 
med personal?”) formulerades om. I årets enkät stod det i stället ”Har du 
upplevt något av följande i dina kontakter med personalen?”, med svarsalter-
nativ som har arbetats fram med stöd av Stiftelsen Stockholms läns Äldre-
centrum (Äldrecentrum) efter intervjuer med äldre och analyser av föregå-
ende års öppna svar i webbenkäterna på frågorna om kränkningar och 
överträdelser. Svarsalternativen är nu mer explicita och ger en tydligare be-
skrivning av vad respondenterna upplevt jämfört med tidigare.  

Dessutom har Socialstyrelsen förtydligat frågan rörande vem eller vilka 
som har besvarat eller fyllt i enkäten. Syftet är att få veta om den äldre har 
fyllt i enkäten helt på egen hand, om den äldre fått hjälp (och i så fall av vem 
eller vilka) eller om någon annan har besvarat enkäten helt utan den äldres 
inblandning. Förhoppningen är också att på ett bättre sätt kunna urskilja 
enkäter där anhöriga har deltagit, och därmed kunna analysera hur de anhöri-
ga tycker att samarbetet mellan dem och hemtjänsten eller äldreboendet fun-
gerar.  

I postenkäterna erbjuds inte möjlighet att lämna öppna svar, eftersom de är 
mycket tidskrävande att hantera och analysera, i synnerhet för en så stor mål-
population. Däremot har de som svarar på enkäterna via internet möjlighet att 
lämna öppna svar. I 2013 års enkäter kunde respondenterna lämna öppna 
svar på frågorna ”Har du känt dig kränkt av någon personal under det senaste 
året?” och den efterföljande frågan ”Har du under det senaste året upplevt 
något av följande i din kontakt med personal?” I år gavs möjlighet att lämna 
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öppet svar på frågan om den äldre upplevt något annat (olämpligt) i kontak-
terna med personalen än de förvalda svarsalternativen. Dessutom fanns en ny 
och helt öppen fråga på slutet: ”Det går inte att fråga om allt i ett frågeformu-
lär. Är det något som du vill framföra som vi inte frågat om tar vi gärna emot 
dina synpunkter.”.  
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Antje Nussbicker
Undersökningsledare
Institutet för kvalitetsindikatorer

Ulrika Ingelsson
Projektledare
Socialstyrelsen

Med vänliga hälsningar

Om du behöver hjälp att fylla i frågeformuläret
Alla ska få chans att göra sin röst hörd. Därför skickas frågeformuläret till alla oavsett
ålder och hälsotillstånd. Du får gärna ta hjälp av t.ex. en anhörig, bekant eller god man för
att svara på frågorna.

Om du undrar över något
Du kan läsa mer om undersökningen på nästa sida. Om du har frågor eller om du inte kan
delta i undersökningen kontakta oss per telefon 031-730 31 80 (vardagar kl. 08.00-20.00)
eller via e-post: aldreundersokning@indikator.org

Om du hellre vill svara via Internet
Om du har tillgång till Internet kan du svara på frågeformuläret där. Gå till
www.indikator.org/websurvey och logga in med din personliga kod som du hittar på
etiketten, längst ner på baksidan av det här frågeformuläret.

Alla äldre har rätt till en bra hemtjänst. För att kunna förbättra hemtjänsten vill vi få veta
vad som fungerar bra eller dåligt idag. Därför får alla över 65 år som har hemtjänst detta
frågeformulär.

Undersökningen genomförs av Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) på uppdrag av
Socialstyrelsen. Det är frivilligt att delta. Alla svar är sekretesskyddade. Svaren
sammanställs så att det inte går att se vad någon enskild person svarat.

Socialstyrelsens årliga frågeformulär till dig som har hemtjänst

Vad tycker du om din hemtjänst?

0456143249
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Dina svar är skyddade
 

Alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt. Socialstyrelsen är
personuppgiftsansvarig för undersökningen. De insamlade uppgifterna redovisas så
att det inte går att se vad någon enskild person har svarat. Socialstyrelsen publicerar
resultaten i form av tabeller och diagram där svaren inte kan knytas till enskilda
personer. Dina uppgifter skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) samt personuppgiftslagen (1998:204). Den streckkod som finns på
frågeformuläret är bara till för att vi ska kunna se vilka som har svarat och vilka som
ska få en påminnelse om att svara.

 

De insamlade uppgifterna kan, efter prövning, komma att lämnas ut för forsknings-
eller statistikändamål. Socialstyrelsen kan även komma att använda dem i sin
verksamhet. Vi har hämtat information om vilka som ska ingå i undersökningen från
kommunernas egna register och från Socialstyrelsens register över
socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning enligt
socialtjänstlagen (2001:453).

Resultaten av undersökningen publiceras på www.socialstyrelsen.se/aldreundersokning

Socialstyrelsen planerar att publicera resultaten i oktober/november 2014

 

Vi hämtar information om vilken enhet du tillhör, enhetens driftsform och din boende-
form (eget boende, äldreboende eller servicehus) från kommunernas register.

 

Vi hämtar uppgifter om kön, ålder, sjukhusbesök, hemtjänst och olika boendeformer
från Socialstyrelsens patientregister och från registret över socialtjänstinsatser till
äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (2001:453).
Uppgifterna handlar om antalet dagar och tillfällen du varit på sjukhus under år 2013
samt om och i så fall vilken typ av hemtjänst du har blivit beviljad (hur många
hemtjänsttimmar du fått, service- eller omvårdnadsinsats, trygghetslarm och
matleverans).

-
 

-
 

Vi kompletterar dina svar med andra uppgifter
 

Vi kommer att komplettera dina svar med uppgifter från olika register. Det gör vi
för att hålla antalet frågor i frågeformuläret så få som möjligt.
 

9059143247



1Nej

2Ja, lätta besvär

3Ja, svåra besvär

2    Har du besvär av ängslan, oro eller ångest?

Endast ett svarsalternativ

1    Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?

Endast ett svarsalternativ

1Mycket gott

2Ganska gott

3Någorlunda

4Ganska dåligt

5Mycket dåligt

3
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Hjälp oss gärna att underlätta bearbetningen av dina svar

Formuläret kommer att läsas maskinellt. Det är därför bra att tänka
på följande när du besvarar frågorna:

Använd en mörk penna när du kryssar i, gärna bläck.
 

Om du kryssar fel, stryk över det felaktiga svaret och fyll i det rätta.
 

Om inget svarsalternativ stämmer, hoppa över frågan och svara på nästa.-
-
-

Hälsa

1Jag förflyttar mig själv utan svårigheter

2Jag har vissa svårigheter att förflytta mig själv

3Jag har stora svårigheter att förflytta mig själv

4Jag kan inte alls förflytta mig själv

Endast ett svarsalternativ

3    Hur är din rörlighet inomhus?

9104143248



Kontakter med kommunen

1Ja

2Delvis

3Nej

4Vet inte/Ingen åsikt

Endast ett svarsalternativ

5    Är handläggarens beslut anpassat efter dina behov?

Med utförare menar vi kommunal hemtjänst eller olika
företag och organisationer.

6    Fick du välja utförare av hemtjänsten?

Endast ett svarsalternativ

1Ja

2Delvis

3Nej

4Vet inte/Ingen åsikt

1Ja

2Nej

Endast ett svarsalternativ

4    Bor du tillsammans med någon annan vuxen?

4
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Här kommer några frågor om hur det gick till när det bestämdes hur
mycket hemtjänst du ska få och vad hemtjänsten ska hjälpa dig med.

Endast ett svarsalternativ

7    Vet du vart du ska vända dig om du vill framföra
   synpunkter eller klagomål på hemtjänsten?

1Ja

2Delvis (i vissa frågor men inte i andra)

3Nej

0217143244



Hjälpens utförande

8    Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och
   önskemål om hur hjälpen ska utföras?

Endast ett svarsalternativ

1Ja, alltid

2Oftast

3Ibland

4Sällan

5Nej, aldrig

6Vet inte/Ingen åsikt

5
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Inflytande

1Ja, alltid

2Oftast

3Ibland

4Sällan

5Nej, aldrig

6Vet inte/Ingen åsikt

Endast ett svarsalternativ

9    Brukar du kunna påverka vid vilka tider personalen
   kommer?

1Mycket bra

2Ganska bra

3Varken bra eller dåligt

4Ganska dåligt

5Mycket dåligt

6Vet inte/Ingen åsikt

Endast ett svarsalternativ

10   Hur tycker du att personalen utför sina arbetsuppgifter?

0303143240
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1Ja, alltid

2Oftast

3Ibland

4Sällan

5Nej, aldrig

6Vet inte/Ingen åsikt

Endast ett svarsalternativ

11   Brukar personalen komma på avtalad tid?

1Ja, alltid

2Oftast

3Ibland

4Sällan

5Nej, aldrig

6Vet inte/Ingen åsikt

Endast ett svarsalternativ

T.ex. byte av tid/dag, förseningar, personaländringar etc.

13   Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga
   förändringar?

1Ja, alltid

2Oftast

3Ibland

4Sällan

5Nej, aldrig

6Vet inte/Ingen åsikt

Endast ett svarsalternativ

12   Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna
   utföra sitt arbete hos dig?

6525143242



14   Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt?
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Endast ett svarsalternativ

1Ja, alltid

2Oftast

3Ibland

4Sällan

5Nej, aldrig

6Vet inte/Ingen åsikt

Bemötande

Att personalen:

Flera svarsalternativ möjliga

15   Har du under det senaste året upplevt något av följande i dina
   kontakter med personalen?

1Inte visat respekt för din integritet genom att de t.ex. inte ringt

2Kommenterat dig, dina saker eller ditt hem negativt

3Behandlat dig respektlöst genom ordval, tilltal eller gester

4Talat förminskande till dig t.ex. som om du vore ett barn

5Nonchalerat dina önskemål i samband med den hjälp du får

6Inte visat respekt vid t.ex. toalettbesök, dusch eller påklädning

7Varit hårdhänt i samband med t.ex. toalettbesök, dusch

8Visat avsmak i samband med omvårdnad

9På annat sätt agerat olämpligt

10Nej, jag har under det senaste året inte upplevt något
av ovanstående

eller påklädning

 på dörren innan de kliver in i ditt hem

1325143245



Trygghet

8
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Sociala aktiviteter

16   Hur tryggt eller otryggt känns det att bo hemma med
   stöd från hemtjänsten?

Endast ett svarsalternativ

1Mycket tryggt

2Ganska tryggt

3Varken tryggt eller otryggt

4Ganska otryggt

5Mycket otryggt

6Vet inte/Ingen åsikt

17   Känner du förtroende för personalen som kommer
   hem till dig?

Endast ett svarsalternativ

1Ja, för alla i personalen

2Ja, för flertalet i personalen

3Ja, för några i personalen

4Nej, inte för någon i personalen

5Vet inte/Ingen åsikt

18   Händer det att du besväras av ensamhet?

Endast ett svarsalternativ

1Ja, ofta

2Ja, då och då

3Nej

4Vet inte/Ingen åsikt

1234143244
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Tillgänglighet

Nu kommer några frågor om hur du tycker det är att få kontakt
med personal från olika personalgrupper.

19   Hur lätt eller svårt är det att få träffa sjuksköterska
   vid behov?

Endast ett svarsalternativ

1Mycket lätt

2Ganska lätt

3Varken lätt eller svårt

4Ganska svårt

5Mycket svårt

6Vet inte/Ingen åsikt

20   Hur lätt eller svårt är det att få träffa läkare vid behov?

Endast ett svarsalternativ

1Mycket lätt

2Ganska lätt

3Varken lätt eller svårt

4Ganska svårt

5Mycket svårt

6Vet inte/Ingen åsikt

0857143244



Hemtjänsten i sin helhet

Copyright 2014 Socialstyrelsen

10

(SBH14)

Endast ett svarsalternativ

21   Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med
   hemtjänstpersonalen vid behov?

1Mycket lätt

2Ganska lätt

3Varken lätt eller svårt

4Ganska svårt

5Mycket svårt

6Vet inte/Ingen åsikt

Endast ett svarsalternativ

22   Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den
   hemtjänst du har?

1Mycket nöjd

2Ganska nöjd

3Varken nöjd eller missnöjd

4Ganska missnöjd

5Mycket missnöjd

6Vet inte/Ingen åsikt

1984143246
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Avslutande frågor

23   Vem eller vilka var med och besvarade/fyllde i
       frågeformuläret?

Fråga 24 besvaras endast av anhörig

Kryssa för alla som var med

1Jag som har hemtjänst

2Anhörig

3Vän eller bekant

4God man eller förvaltare

5Personal

6Annan

- Om anhörig har besvarat eller hjälpt till att fylla i frågeformuläret
  ombeds den anhörige att besvara fråga 24

Endast ett svarsalternativ

24   Hur tycker du att samarbetet mellan dig och hemtjänsten
   fungerar?

1Mycket bra

2Ganska bra

3Varken bra eller dåligt

4Ganska dåligt

5Mycket dåligt

6Vet inte/Ingen åsikt

8090143241



Brukare hemtjänst
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När du svarat på frågorna lägger du frågeformuläret i det
frankerade kuvertet och postar det. Frimärke behövs inte.

Tack för din medverkan!

Har du förlorat ditt svarskuvert?
Skicka frågeformuläret portofritt till:

Indikator, Svarspost 206 16 754,
400 90 GÖTEBORG

5260143247



Bilaga 2. Enkät särskilt boende 
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Antje Nussbicker
Undersökningsledare
Institutet för kvalitetsindikatorer

Ulrika Ingelsson
Projektledare
Socialstyrelsen

Med vänliga hälsningar

Alla äldre har rätt till ett bra äldreboende. För att kunna förbättra äldreomsorgen vill vi få
veta vad som fungerar bra eller dåligt idag. Därför får alla över 65 år som bor på ett
äldreboende detta frågeformulär.

Undersökningen genomförs av Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) på uppdrag av
Socialstyrelsen. Det är frivilligt att delta. Alla svar är sekretesskyddade. Svaren
sammanställs så att det inte går att se vad någon enskild person svarat.

Socialstyrelsens årliga frågeformulär till dig som bor på ett äldreboende

Vad tycker du om ditt äldreboende?

Om du behöver hjälp att fylla i frågeformuläret
Alla ska få chans att göra sin röst hörd. Därför skickas frågeformuläret till alla oavsett
ålder och hälsotillstånd. Du får gärna ta hjälp av t.ex. en anhörig, bekant eller god man för
att svara på frågorna.

Om du undrar över något
Du kan läsa mer om undersökningen på nästa sida. Om du har frågor eller om du inte kan
delta i undersökningen kontakta oss per telefon 031-730 31 80 (vardagar kl. 08.00-20.00)
eller via e-post: aldreundersokning@indikator.org

Om du hellre vill svara via Internet
Om du har tillgång till Internet kan du svara på frågeformuläret där. Gå till
www.indikator.org/websurvey och logga in med din personliga kod som du hittar på
etiketten, längst ner på baksidan av det här frågeformuläret.

3692594558
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Dina svar är skyddade
 

Alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt. Socialstyrelsen är
personuppgiftsansvarig för undersökningen. De insamlade uppgifterna redovisas så
att det inte går att se vad någon enskild person har svarat. Socialstyrelsen publicerar
resultaten i form av tabeller och diagram där svaren inte kan knytas till enskilda
personer. Dina uppgifter skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) samt personuppgiftslagen (1998:204). Den streckkod som finns på
frågeformuläret är bara till för att vi ska kunna se vilka som har svarat och vilka som
ska få en påminnelse om att svara.

 

De insamlade uppgifterna kan, efter prövning, komma att lämnas ut för forsknings-
eller statistikändamål. Socialstyrelsen kan även komma att använda dem i sin
verksamhet. Vi har hämtat information om vilka som ska ingå i undersökningen från
kommunernas egna register och från Socialstyrelsens register över
socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning enligt
socialtjänstlagen (2001:453).

Resultaten av undersökningen publiceras på www.socialstyrelsen.se/aldreundersokning

Socialstyrelsen planerar att publicera resultaten i oktober/november 2014

 

Vi hämtar information om vilken enhet du tillhör, enhetens driftsform och din boende-
form (eget boende, äldreboende eller servicehus) från kommunernas register.

 

Vi hämtar uppgifter om kön, ålder, sjukhusbesök, hemtjänst och olika boendeformer
från Socialstyrelsens patientregister och från registret över socialtjänstinsatser till
äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (2001:453).
Uppgifterna handlar om antalet dagar och tillfällen du varit på sjukhus under år 2013
samt om och i så fall vilken typ av hemtjänst du har blivit beviljad (hur många
hemtjänsttimmar du fått, service- eller omvårdnadsinsats, trygghetslarm och
matleverans).

-
 

-
 

Vi kompletterar dina svar med andra uppgifter
 

Vi kommer att komplettera dina svar med uppgifter från olika register. Det gör vi
för att hålla antalet frågor i frågeformuläret så få som möjligt.
 

9871594553



Endast ett svarsalternativ

2    Har du besvär av ängslan, oro eller ångest?

1Nej

2Ja, lätta besvär

3Ja, svåra besvär

3
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Hälsa

Hjälp oss gärna att underlätta bearbetningen av dina svar

Formuläret kommer att läsas maskinellt. Det är därför bra att tänka
på följande när du besvarar frågorna:

Använd en mörk penna när du kryssar i, gärna bläck.
 
Om du kryssar fel, stryk över det felaktiga svaret och fyll i det rätta.
 
Om inget svarsalternativ stämmer, hoppa över frågan och svara på nästa.-

-
-

1Mycket gott

2Ganska gott

3Någorlunda

4Ganska dåligt

5Mycket dåligt

Endast ett svarsalternativ

1    Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?

Endast ett svarsalternativ

3    Hur är din rörlighet inomhus?

1Jag förflyttar mig själv utan svårigheter

2Jag har vissa svårigheter att förflytta mig själv

3Jag har stora svårigheter att förflytta mig själv

4Jag kan inte alls förflytta mig själv

7310594559



4
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4    Fick du plats på det äldreboende du ville bo på?

Endast ett svarsalternativ

Boendemiljö

1Ja

2Nej

3Vet inte/Ingen åsikt

5    Trivs du med ditt rum eller lägenhet?

Endast ett svarsalternativ

1Ja

2Delvis

3Nej

4Vet inte/Ingen åsikt

7    Är det trivsamt utomhus runt ditt boende?

Endast ett svarsalternativ

1Ja

2Delvis

3Nej

4Vet inte/Ingen åsikt

6    Är det trivsamt i de gemensamma utrymmena?
T.ex. matsalen, sällskapsrum, korridorer.

Endast ett svarsalternativ

1Ja

2Delvis

3Nej

4Vet inte/Ingen åsikt

0622594558



9    Upplever du att måltiderna på ditt äldreboende är en
   trevlig stund på dagen?

Endast ett svarsalternativ

1Ja, alltid

2Oftast

3Ibland

4Sällan

5Nej, aldrig

6Vet inte/Ingen åsikt

8    Hur brukar maten smaka?

Endast ett svarsalternativ

1Mycket bra

2Ganska bra

3Varken bra eller dåligt

4Ganska dåligt

5Mycket dåligt

6Vet inte/Ingen åsikt

5
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Hjälpens utförande

Mat och måltidsmiljö

10   Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna
   utföra sitt arbete hos dig?

Endast ett svarsalternativ

1Ja, alltid

2Oftast

3Ibland

4Sällan

5Nej, aldrig

6Vet inte/Ingen åsikt

2744594555



12   Brukar du kunna påverka vid vilka tider du får hjälp?
T.ex. tid för att duscha/bada, gå och lägga dig etc.

Endast ett svarsalternativ

1Ja, alltid

2Oftast

3Ibland

4Sällan

5Nej, aldrig

6Vet inte/Ingen åsikt

13   Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt?

Endast ett svarsalternativ

1Ja, alltid

2Oftast

3Ibland

4Sällan

5Nej, aldrig

6Vet inte/Ingen åsikt

11   Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga
   förändringar?

T.ex. byte av personal, ändringar av olika aktiviteter etc.

Endast ett svarsalternativ

1Ja, alltid

2Oftast

3Ibland

4Sällan

5Nej, aldrig

6Vet inte/Ingen åsikt

Bemötande

Copyright 2014 Socialstyrelsen

6
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8054594555



14   Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål
   om hur hjälpen ska utföras?

Endast ett svarsalternativ

1Ja, alltid

2Oftast

3Ibland

4Sällan

5Nej, aldrig

6Vet inte/Ingen åsikt

Copyright 2014 Socialstyrelsen
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Att personalen:

Flera svarsalternativ möjliga

15   Har du under det senaste året upplevt något av följande i dina
   kontakter med personalen?

1Inte visat respekt för din integritet genom att de t.ex. inte knackat

2Kommenterat dig, dina saker eller ditt rum/lägenhet negativt

3Behandlat dig respektlöst genom ordval, tilltal eller gester

4Talat förminskande till dig t.ex. som om du vore ett barn

5Nonchalerat dina önskemål i samband med den hjälp du får

6Ignorerat dina önskemål i samband med måltidssituationen

7Inte visat respekt vid t.ex. toalettbesök, dusch eller påklädning

8Varit hårdhänt i samband med t.ex. toalettbesök, dusch

9Visat avsmak i samband med omvårdnad

10

11Nej, jag har under det senaste året inte upplevt något
av ovanstående

eller påklädning

 på dörren innan de kliver in i ditt rum/lägenhet

På annat sätt agerat olämpligt

2058594553



Trygghet

8
Copyright 2014 Socialstyrelsen (SBB14)

Sociala aktiviteter

16   Hur tryggt eller otryggt känns det att bo på ditt äldreboende?

Endast ett svarsalternativ

1Mycket tryggt

2Ganska tryggt

3Varken tryggt eller otryggt

4Ganska otryggt

5Mycket otryggt

6Vet inte/Ingen åsikt

17   Känner du förtroende för personalen på ditt äldreboende?

Endast ett svarsalternativ

1Ja, för alla i personalen

2Ja, för flertalet i personalen

3Ja, för några i personalen

4Nej, inte för någon i personalen

5Vet inte/Ingen åsikt

18   Hur nöjd eller missnöjd är du med de aktiviteter som
   erbjuds på ditt äldreboende?

Endast ett svarsalternativ

1Mycket nöjd

2Ganska nöjd

3Varken nöjd eller missnöjd

4Ganska missnöjd

5Mycket missnöjd

6Vet inte/Ingen åsikt

0680594552
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Tillgänglighet

19   Är möjligheterna att komma utomhus bra eller dåliga?

Endast ett svarsalternativ

1Mycket bra

2Ganska bra

3Varken bra eller dåliga

4Ganska dåliga

5Mycket dåliga

6Vet inte/Ingen åsikt

20   Händer det att du besväras av ensamhet?

Endast ett svarsalternativ

1Ja, ofta

2Ja, då och då

3Nej

4Vet inte/Ingen åsikt

Nu kommer några frågor om hur du tycker det är att få kontakt
med personal från olika personalgrupper.

21   Hur lätt eller svårt är det att få träffa sjuksköterska
   vid behov?

Endast ett svarsalternativ

1Mycket lätt

2Ganska lätt

3Varken lätt eller svårt

4Ganska svårt

5Mycket svårt

6Vet inte/Ingen åsikt

6476594551



Hjälpen i sin helhet
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22   Hur lätt eller svårt är det att få träffa läkare vid behov?

Endast ett svarsalternativ

1Mycket lätt

2Ganska lätt

3Varken lätt eller svårt

4Ganska svårt

5Mycket svårt

6Vet inte/Ingen åsikt

23   Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med personalen på
   ditt äldreboende, vid behov?

Endast ett svarsalternativ

1Mycket lätt

2Ganska lätt

3Varken lätt eller svårt

4Ganska svårt

5Mycket svårt

6Vet inte/Ingen åsikt

24   Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt
   äldreboende?

Endast ett svarsalternativ

1Mycket nöjd

2Ganska nöjd

3Varken nöjd eller missnöjd

4Ganska missnöjd

5Mycket missnöjd

6Vet inte/Ingen åsikt

8082594556



Copyright 2014 Socialstyrelsen (SBB14)

11

Avslutande frågor

26   Vem eller vilka var med och besvarade/fyllde i
       frågeformuläret?

Kryssa för alla som var med

1Jag som bor på äldreboendet

2Anhörig

3Vän eller bekant

4God man eller förvaltare

5Personal

6Annan

- Om anhörig har besvarat eller hjälpt till att fylla i frågeformuläret
  ombeds den anhörige att besvara fråga 27

Endast ett svarsalternativ

27   Hur tycker du att samarbetet mellan dig och äldreboendet
   fungerar?

Fråga 27 besvaras endast av anhörig

Endast ett svarsalternativ

25   Vet du vart du ska vända dig om du vill framföra
   synpunkter eller klagomål på äldreboendet?

1Ja

2Delvis (i vissa frågor men inte i andra)

3Nej

1Mycket bra

2Ganska bra

3Varken bra eller dåligt

4Ganska dåligt

5Mycket dåligt

6Vet inte/Ingen åsikt

5631594553



Brukare särskilt boende
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När du svarat på frågorna lägger du frågeformuläret i det
frankerade kuvertet och postar det. Frimärke behövs inte.

Tack för din medverkan!

Har du förlorat ditt svarskuvert?
Skicka frågeformuläret portofritt till:

Indikator, Svarspost 206 16 754,
400 90 GÖTEBORG

5932594557



Bilaga 3. Proxymodul 

        

        

  Frågor i proxymodul. Särskilt boende.    

        

  

  

Till dig som bistår din närstående med att besvara frågeformuläret. Du får nu 
först 9 frågor som är riktade bara till dig. Vi är intresserade av att höra dina 
synpunkter på din närståendes omsorgssituation. Använd gärna kommen-
tarsfälten för att konkretisera/exemplifiera, om du vill. Därefter följer årets 
frågeformulär där vi ber dig svara i din närståendes ställe. 

  

  B1 Hur ofta besöker du din närstående på äldreboendet?   

  
B2 Hur ofta har du annan kontakt med din närstående? Kontakten kan ske via 

t.ex. telefon, brev, e-post eller skype.   

  
B3 Upplever du att personalen har kunskap och kompetens för att tillgodose din 

närståendes vård- och omsorgsbehov?   

  B3a Kommentera gärna ditt svar:   

  
B4 Upplever du att aktiviteterna på äldreboendet är anpassade utifrån din 

närståendes behov och önskemål?   

  B4a Kommentera gärna ditt svar:   

  
B5 Upplever du att din närstående själv eller med ditt stöd kan påverka sin om-

sorg på äldreboendet?   

  B5a Kommentera gärna ditt svar:   

  B6 Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt?   

  B7 Känner du förtroende för personalen på äldreboendet?   

  
B8 Hur tycker du att samarbetet mellan dig och äldreboendet fungerar? (besva-

ras endast av anhörig)   

  
B9 Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den vård och omsorg som 

ges till din närstående på äldreboendet?   

  B9a Kommentera gärna ditt svar:   
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Bilaga 4. Gruppering av 
svarsalternativ, hemtjänst 

            
            
  Gruppering av svarsalternativ. Hemtjänst.   
            

    Positiva Varken 
eller/delvis Negativa   

  

F1: Hur bedömer du ditt allmänna 
hälsotillstånd? 

Mycket gott/ 
Ganska gott Någorlunda Ganska dåligt/ 

Mycket dåligt 
  

  
F2: Har du besvär av ängslan, oro 
eller ångest? Nej Ja, lätta 

besvär 
Ja, svåra  
besvär   

  

F3: Hur är din rörlighet inomhus? 

Jag förflyttar 
mig själv 
utan svårig-
heter 

Jag har vissa 
svårigheter 
att förflytta 
mig själv 

Jag har stora 
svårigheter att 
förflytta mig 
själv/Jag kan 
inte alls för-
flytta mig själv 

  

  
F4: Bor du tillsammans med nå-
gon annan vuxen? Ja  Nej 

  

  
F5: Är handläggarens beslut an-
passat efter dina behov? Ja Delvis Nej 

  

  
F6: Fick du välja utförare av hem-
tjänsten? Ja Delvis Nej 

  

  

F7: Vet du vart du ska vända dig 
om du vill framföra synpunkter 
eller klagomål på hemtjänsten? 

Ja 
Delvis (i vissa 
frågor men 
inte i andra) 

Nej 

  

  

F8: Brukar personalen ta hänsyn  
till dina åsikter och önskemål om 
hur hjälpen ska utföras? 

Ja, alltid/ 
Oftast Ibland Sällan/ 

Nej, aldrig 
  

  

F9: Brukar du kunna påverka vid 
vilka tider personalen kommer? 

Ja, alltid/ 
Oftast Ibland Sällan/ 

Nej, aldrig 
  

  

F10: Hur tycker du att personalen 
utför sina arbetsuppgifter? 

Mycket bra/ 
Ganska bra 

Varken bra 
eller dåligt 

Ganska dåligt/ 
Mycket dåligt 

  

  
F11: Brukar personalen komma på 
avtalad tid? 

Ja, alltid/ 
Oftast Ibland Sällan/ 

Nej, aldrig   
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F12: Brukar personalen ha tillräck-
ligt med tid för att kunna utföra 
sitt arbete hos dig? 

Ja, alltid/ 
Oftast Ibland Sällan/ 

Nej, aldrig 
  

  

F13: Brukar personalen meddela 
dig i förväg om tillfälliga föränd-
ringar? 

Ja, alltid/ 
Oftast Ibland Sällan/ 

Nej, aldrig 
  

  
F14: Brukar personalen bemöta 
dig på ett bra sätt? 

Ja, alltid/ 
Oftast Ibland Sällan/ 

Nej, aldrig   

  

F15.1: Har under det senaste året 
upplevt att personalen har visat 
brist på respekt för min integritet 
genom att t.ex. inte ringa på 
dörren innan de kliver in i mitt 
hem 

Stämmer inte   Stämmer 

  

  

F15.2: Har under det senaste året 
upplevt att personalen har kom-
menterat mig, mina saker eller 
mitt hem negativt 

Stämmer inte  Stämmer 

  

  

F15.3: Har under det senaste året 
upplevt att personalen har be-
handlat mig respektlöst genom 
ordval, tilltal eller gester 

Stämmer inte   Stämmer 

  

  

F15.4: Har under det senaste året 
upplevt att personalen har talat 
förminskande till mig t.ex. som om 
jag vore ett barn 

Stämmer inte  Stämmer 

  

  

F15.5: Har under det senaste året 
upplevt att personalen har non-
chalerat mina önskemål i sam-
band med den hjälp jag får 

Stämmer inte   Stämmer 

  

  

F15.6: Har under det senaste året 
upplevt att personalen inte har 
visat respekt i samband med 
toalettbesök, dusch eller påkläd-
ning 

Stämmer inte  Stämmer 

  

  

F15.7: Har under det senaste året 
upplevt att personalen har varit 
hårdhänt i samband med t.ex. 
toalettbesök, dusch eller påkläd-
ning 

Stämmer inte   Stämmer 

  

  

F15.8: Har under det senaste året 
upplevt att personalen har visat 
avsmak i samband med omvård-
nad 

Stämmer inte  Stämmer 

  

  

F15.9: Har under det senaste året 
upplevt att personalen på annat 
sätt har agerat olämpligt 

Stämmer inte   Stämmer 
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F15.10: Har under det senaste 
året inte upplevt något av 
ovanstående från personalen 

Stämmer  Stämmer inte 

  

  

F16: Hur tryggt eller otryggt känns 
det att bo hemma med stöd från 
hemtjänsten? 

Mycket 
tryggt/ 
Ganska 
tryggt 

Varken 
tryggt eller 
otryggt 

Ganska 
otryggt/ 
Mycket otryggt   

  

F17: Känner du förtroende för 
personalen som kommer hem till 
dig? 

Ja, för alla i 
personalen/ 
Ja, för  
flertalet i 
personalen 

Ja, för några 
i personalen 

Nej, inte för 
någon i perso-
nalen 

  

  
F18: Händer det att du besväras 
av ensamhet? Nej Ja, då och 

då Ja, ofta 
  

  

F19: Hur lätt eller svårt är det att 
få träffa sjuksköterska vid behov? 

Mycket lätt/ 
Ganska lätt 

Varken lätt 
eller svårt 

Ganska svårt/ 
Mycket svårt 

  

  

F20: Hur lätt eller svårt är det att 
få träffa läkare vid behov? 

Mycket lätt/ 
Ganska lätt 

Varken lätt 
eller svårt 

Ganska svårt/ 
Mycket svårt 

  

  

F21: Hur lätt eller svårt är det att 
få kontakt med hemtjänstperso-
nalen vid behov? 

Mycket lätt/ 
Ganska lätt 

Varken lätt 
eller svårt 

Ganska svårt/ 
Mycket svårt 

  

  

F22: Hur nöjd eller missnöjd är du 
sammantaget med den hem-
tjänst du har? 

Mycket nöjd/ 
Ganska nöjd 

Varken nöjd 
eller missnöjd 

Ganska  
missnöjd/ 
Mycket  
missnöjd   

  

F24: Hur tycker du att samarbetet 
mellan dig och hemtjänsten 
fungerar? 

Mycket bra/ 
Ganska bra 

Varken bra 
eller dåligt 

Ganska  
dåligt/ 
Mycket dåligt   
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Bilaga 5. Gruppering av 
svarsalternativ, särskilt boende 

            
            
  Gruppering av svarsalternativ. Särskilt boende.   
            

    Positiva Varken 
eller/delvis Negativa   

  

F1: Hur bedömer du ditt  
allmänna hälsotillstånd? 

Mycket gott/ 
Ganska gott Någorlunda 

Ganska  
dåligt/ 
Mycket dåligt   

  
F2: Har du besvär av ängslan, oro 
eller ångest? Nej Ja, lätta 

besvär Ja, svåra besvär 
  

  

F3: Hur är din rörlighet inomhus? 
Jag förflyttar 
mig själv utan 
svårigheter 

Jag har vissa 
svårigheter 
att förflytta 
mig själv 

Jag har stora 
svårigheter att 
förflytta mig 
själv/Jag kan 
inte alls förflytta 
mig själv 

  

  
F4: Fick du plats på det äldrebo-
ende du ville bo på? Ja  Nej 

  

  
F5: Trivs du med ditt rum eller 
lägenhet? Ja Delvis Nej 

  

  
F6: Är det trivsamt i de gemen-
samma utrymmena? Ja Delvis Nej 

  

  
F7: Är det trivsamt utomhus runt 
ditt boende? Ja Delvis Nej 

  

  
F8: Hur brukar maten smaka? Mycket bra/ 

Ganska bra 
Varken bra 
eller dåligt 

Ganska dåligt/ 
Mycket dåligt 

  

  

F9: Upplever du att måltiderna 
på ditt äldreboende är en trevlig 
stund på dagen? 

Ja, alltid/ 
Oftast Ibland Sällan/ 

Nej, aldrig 
  

  

F10: Brukar personalen ha tillräck-
ligt med tid för att kunna utföra 
sitt arbete hos dig? 

Ja, alltid/ 
Oftast Ibland Sällan/ 

Nej, aldrig 
  

  

F11: Brukar personalen meddela 
dig i förväg om tillfälliga föränd-
ringar? 

Ja, alltid/ 
Oftast Ibland Sällan/ 

Nej, aldrig 
  

  
F12: Brukar du kunna påverka vid 
vilka tider du får hjälp? 

Ja, alltid/ 
Oftast Ibland Sällan/ 

Nej, aldrig   
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F13: Brukar personalen bemöta 
dig på ett bra sätt? 

Ja, alltid/ 
Oftast Ibland Sällan/ 

Nej, aldrig   

  

F14: Brukar personalen ta hänsyn 
till dina åsikter och önskemål om 
hur hjälpen ska utföras? 

Ja, alltid/ 
Oftast Ibland Sällan/ 

Nej, aldrig 

  

  

F15.1: Har under det senaste året 
upplevt att personalen har visat 
brist på respekt för min integritet 
genom att t.ex. inte knacka på 
dörren innan de kliver in i mitt 
rum/lägenhet 

Stämmer inte   Stämmer 

  

  

F15.2: Har under det senaste året 
upplevt att personalen har kom-
menterat mig, mina saker eller 
mitt rum/lägenhet negativt 

Stämmer inte  Stämmer 

  

  

F15.3: Har under det senaste året 
upplevt att personalen har be-
handlat mig respektlöst genom 
ordval, tilltal eller gester 

Stämmer inte   Stämmer 

  

  

F15.4: Har under det senaste året 
upplevt att personalen har talat 
förminskande till mig t.ex. som om 
jag vore ett barn 

Stämmer inte  Stämmer 

  

  

F15.5: Har under det senaste året 
upplevt att personalen har  
nonchalerat mina önskemål i 
samband med den hjälp jag får 

Stämmer inte   Stämmer 

  

  

F15.6: Har under det senaste året 
upplevt att personalen har igno-
rerat mina önskemål i samband 
med måltidssituationen 

Stämmer inte  Stämmer 

  

  

F15.7: Har under det senaste året 
upplevt att personalen inte har 
visat respekt i samband med 
toalettbesök, dusch eller påkläd-
ning 

Stämmer inte   Stämmer 

  

  

F15.8: Har under det senaste året 
upplevt att personalen har varit 
hårdhänt i samband med t.ex. 
toalettbesök, dusch eller påkläd-
ning 

Stämmer inte  Stämmer 

  

  

F15.9: Har under det senaste året 
upplevt att personalen har visat 
avsmak i samband med om-
vårdnad 

Stämmer inte   Stämmer 
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F15.10: Har under det senaste 
året upplevt att personalen på 
annat sätt har agerat olämpligt 

Stämmer inte  Stämmer 

  

  

F15.11: Har under det senaste 
året inte upplevt något av 
ovanstående från personalen 

Stämmer   Stämmer inte 

  

  

F16: Hur tryggt eller otryggt känns 
det att bo på ditt äldreboende? 

Mycket tryggt/ 
Ganska tryggt 

Varken 
tryggt eller 
otryggt 

Ganska otryggt/ 
Mycket otryggt 

  

  

F17: Känner du förtroende för 
personalen på ditt äldreboende?  

Ja, för alla i 
personalen/ 
Ja, för  
flertalet i  
personalen 

Ja, för några 
i personalen 

Nej, inte för 
någon i  
personalen 

  

  

F18: Hur nöjd eller missnöjd är du 
med de aktiviteter som erbjuds 
på ditt äldreboende? 

Mycket nöjd/ 
Ganska nöjd 

Varken nöjd 
eller  
missnöjd 

Ganska  
missnöjd/ 
Mycket missnöjd   

  

F19: Är möjligheterna att komma 
utomhus bra eller dåliga? 

Mycket bra/ 
Ganska bra 

Varken bra 
eller dåliga 

Ganska dåliga/ 
Mycket dåliga 

  

  
F20: Händer det att du besväras 
av ensamhet? Nej Ja, då och 

då Ja, ofta 
  

  

F21: Hur lätt eller svårt är det att 
få träffa sjuksköterska vid behov? 

Mycket lätt/ 
Ganska lätt 

Varken lätt 
eller svårt 

Ganska svårt/ 
Mycket svårt 

  

  

F22: Hur lätt eller svårt är det att 
få träffa läkare vid behov? 

Mycket lätt/ 
Ganska lätt 

Varken lätt 
eller svårt 

Ganska svårt/ 
Mycket svårt 

  

  

F23: Hur lätt eller svårt är det att 
få kontakt med personalen på 
ditt äldreboende, vid behov? 

Mycket lätt/ 
Ganska lätt 

Varken lätt 
eller svårt 

Ganska svårt/ 
Mycket svårt 

  

  

F24: Hur nöjd eller missnöjd är du 
sammantaget med ditt äldrebo-
ende? 

Mycket nöjd/ 
Ganska nöjd 

Varken nöjd 
eller  
missnöjd 

Ganska  
missnöjd/ 
Mycket missnöjd   

  

F25: Vet du vart du ska vända dig 
om du vill framföra synpunkter 
eller klagomål på äldreboendet? 

Ja 
Delvis (i vissa 
frågor men 
inte i andra) 

Nej 

  

  

F27: Hur tycker du att samarbetet 
mellan dig och äldreboendet 
fungerar? 

Mycket bra/ 
Ganska bra 

Varken bra 
eller dåligt 

Ganska dåligt/ 
Mycket dåligt 
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Bilaga 6. Nationella resultat år 2014 

I den här bilagan finns tabeller som sammanställer de totala resultaten på 
nationell nivå. Här finns också tabeller som visar målpopulationer och delta-
gande per kommun och stadsdel. En komplett tabellbilaga för år 2014 års 
nationella resultat (inklusive särredovisning av olika kategorier) finns som 
separat bilaga till rapporten (www.socialstyrelsen.se).  

Resultat för hemtjänst, samtliga svarande år 2014 
 
        
        
  Hemtjänst. Resultat för samtliga sva-

rande, år 2014.   
    

        
  Hemtjänst Andel (± fel) alt. 

antal, år 2014 
  

  F1: Hur bedömer du ditt allmänna hälsotill-
stånd? 

    

  Mycket gott 3,88 % (±0,06)   
  Ganska gott 26,01 % (±0,14)   
  Någorlunda 46,32 % (±0,16)   
  Ganska dåligt 19,49 % (±0,13)   
  Mycket dåligt 4,30 % (±0,07)   
  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 91 794   
  Antal ej svarat 1 151   
  Andel internt bortfall 1,24 %   
  F2: Har du besvär av ängslan, oro eller ång-

est? 
   

  Nej 51,47 % (±0,17)   
  Ja, lätta besvär 41,68 % (±0,16)   
  Ja, svåra besvär 6,85 % (±0,08)   
  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 91 353   
  Antal ej svarat 1 592   
  Andel internt bortfall 1,71 %   
  F3: Hur är din rörlighet inomhus?     
  Jag förflyttar mig själv utan svårigheter 28,28 % (±0,15)   
  Jag har vissa svårigheter att förflytta mig själv 51,26 % (±0,17)   

  Jag har stora svårigheter att förflytta mig själv 14,74 % (±0,12)   

  Jag kan inte alls förflytta mig själv 5,73 % (±0,08)   
  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 91 601   
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  Antal ej svarat 1 344   
  Andel internt bortfall 1,45 %   
  F4: Bor du tillsammans med någon annan 

vuxen? 
   

  Ja 22,59 % (±0,14)   
  Nej 77,41 % (±0,14)   
  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 90 711   
  Antal ej svarat 2 234   
  Andel internt bortfall 2,40 %   
  F5: Är handläggarens beslut anpassat efter 

dina behov? 
    

  Ja 73,28 % (±0,15)   
  Delvis 23,69 % (±0,15)   
  Nej 3,02 % (±0,06)   
  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 85 704   
  Antal ej svarat 2 087   
  Andel internt bortfall 2,25 %   
  F6: Fick du välja utförare av hemtjänsten?    
  Ja 53,35 % (±0,18)   
  Delvis 8,38 % (±0,10)   
  Nej 38,27 % (±0,17)   
  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 80 444   
  Antal ej svarat 2 667   
  Andel internt bortfall 2,87 %   
  F7: Vet du vart du ska vända dig om du vill 

framföra synpunkter eller klagomål på hem-
tjänsten? 

    

  Ja 62,23 % (±0,16)   
  Delvis (i vissa frågor men inte i andra) 21,92 % (±0,14)   
  Nej 15,85 % (±0,12)   
  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 90 830   
  Antal ej svarat 2 115   
  Andel internt bortfall 2,28 %   
  F8: Brukar personalen ta hänsyn till dina åsik-

ter och önskemål om hur hjälpen ska utföras? 
   

  Ja, alltid 46,08 % (±0,17)   
  Oftast 40,49 % (±0,17)   
  Ibland 9,68 % (±0,10)   
  Sällan 2,48 % (±0,05)   
  Nej, aldrig 1,27 % (±0,04)   
  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 86 063   
  Antal ej svarat 1 763   
  Andel internt bortfall 1,90 %   
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  F9: Brukar du kunna påverka vid vilka tider 
personalen kommer? 

    

  Ja, alltid 21,86 % (±0,14)   
  Oftast 39,00 % (±0,17)   
  Ibland 17,37 % (±0,13)   
  Sällan 9,45 % (±0,10)   
  Nej, aldrig 12,31 % (±0,11)   
  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 84 602   
  Antal ej svarat 1 758   
  Andel internt bortfall 1,89 %   
  F10: Hur tycker du att personalen utför sina 

arbetsuppgifter? 
   

  Mycket bra 46,32 % (±0,17)   
  Ganska bra 41,03 % (±0,16)   
  Varken bra eller dåligt 10,00 % (±0,10)   
  Ganska dåligt 2,11 % (±0,05)   
  Mycket dåligt 0,54 % (±0,02)   
  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 89 661   
  Antal ej svarat 1 462   
  Andel internt bortfall 1,57 %   
  F11: Brukar personalen komma på avtalad 

tid? 
    

  Ja, alltid 28,30 % (±0,15)   
  Oftast 57,50 % (±0,17)   
  Ibland 9,50 % (±0,10)   
  Sällan 3,30 % (±0,06)   
  Nej, aldrig 1,40 % (±0,04)   
  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 87 711   
  Antal ej svarat 1 903   
  Andel internt bortfall 2,05 %   
  F12: Brukar personalen ha tillräckligt med tid 

för att kunna utföra sitt arbete hos dig? 
   

  Ja, alltid 40,88 % (±0,17)   
  Oftast 40,75 % (±0,17)   
  Ibland 10,63 % (±0,10)   
  Sällan 5,35 % (±0,08)   
  Nej, aldrig 2,40 % (±0,05)   
  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 87 554   
  Antal ej svarat 1 948   
  Andel internt bortfall 2,10 %   
  F13: Brukar personalen meddela dig i förväg 

om tillfälliga förändringar? 
    

  Ja, alltid 41,03 % (±0,17)   
  Oftast 28,39 % (±0,16)   
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  Ibland 12,92 % (±0,12)   
  Sällan 7,92 % (±0,09)   
  Nej, aldrig 9,73 % (±0,10)   
  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 82 701   
  Antal ej svarat 2 271   
  Andel internt bortfall 2,44 %   
  F14: Brukar personalen bemöta dig på ett bra 

sätt? 
   

  Ja, alltid 75,67 % (±0,14)   
  Oftast 21,40 % (±0,14)   
  Ibland 2,41 % (±0,05)   
  Sällan 0,37 % (±0,02)   
  Nej, aldrig 0,15 % (±0,01)   
  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 90 628   
  Antal ej svarat 1 408   
  Andel internt bortfall 1,51 %   
  F15.1: Har under det senaste året upplevt att 

personalen har visat brist på respekt för min 
integritet genom att t.ex. inte ringa på dörren 
innan de kliver in i mitt hem 

    

  Stämmer 5,67 % (±0,08)   
  Stämmer inte 94,33 % (±0,08)   
  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 87 714   
  Antal ej svarat 5 231   
  Andel internt bortfall 5,63 %   
  F15.2: Har under det senaste året upplevt att 

personalen har kommenterat mig, mina saker 
eller mitt hem negativt 

   

  Stämmer 1,85 % (±0,05)   
  Stämmer inte 98,15 % (±0,05)   
  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 87 714   
  Antal ej svarat 5 231   
  Andel internt bortfall 5,63 %   
  F15.3: Har under det senaste året upplevt att 

personalen har behandlat mig respektlöst 
genom ordval, tilltal eller gester 

    

  Stämmer 2,62 % (±0,05)   
  Stämmer inte 97,38 % (±0,05)   
  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 87 714   
  Antal ej svarat 5 231   
  Andel internt bortfall 5,63 %   
  F15.4: Har under det senaste året upplevt att 

personalen har talat förminskande till mig 
t.ex. som om jag vore ett barn 

   

  Stämmer 2,59 % (±0,05)   
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  Stämmer inte 97,41 % (±0,05)   
  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 87 714   
  Antal ej svarat 5 231   
  Andel internt bortfall 5,63 %   
  F15.5: Har under det senaste året upplevt att 

personalen har nonchalerat  mina önskemål i 
samband med den hjälp jag får 

    

  Stämmer 3,98 % (±0,07)   
  Stämmer inte 96,02 % (±0,07)   
  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 87 714   
  Antal ej svarat 5 231   
  Andel internt bortfall 5,63 %   
  F15.6: Har under det senaste året upplevt att 

personalen inte har visat respekt i samband 
med toalettbesök, dusch eller påklädning 

   

  Stämmer 1,34 % (±0,04)   
  Stämmer inte 98,66 % (±0,04)   
  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 87 714   
  Antal ej svarat 5 231   
  Andel internt bortfall 5,63 %   
  F15.7: Har under det senaste året upplevt att 

personalen har varit hårdhänt i samband 
med t.ex. toalettbesök, dusch eller påkläd-
ning 

    

  Stämmer 1,59 % (±0,04)   
  Stämmer inte 98,41 % (±0,04)   
  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 87 714   
  Antal ej svarat 5 231   
  Andel internt bortfall 5,63 %   
  F15.8: Har under det senaste året upplevt att 

personalen har visat avsmak i samband med 
omvårdnad 

   

  Stämmer 0,48 % (±0,02)   
  Stämmer inte 99,52 % (±0,02)   
  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 87 714   
  Antal ej svarat 5 231   
  Andel internt bortfall 5,63 %   
  F15.9: Har under det senaste året upplevt att 

personalen på annat sätt har agerat olämp-
ligt 

    

  Stämmer 2,63 % (±0,05)   
  Stämmer inte 97,37 % (±0,05)   
  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 87 714   
  Antal ej svarat 5 231   
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  Andel internt bortfall 5,63 %   
  F15.10: Har under det senaste året inte upp-

levt något av ovanstående från personalen 
   

  Stämmer 86,95 % (±0,11)   
  Stämmer inte 13,05 % (±0,11)   
  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 87 714   
  Antal ej svarat 5 231   
  Andel internt bortfall 5,63 %   
  F16: Hur tryggt eller otryggt känns det att bo 

hemma med stöd från hemtjänsten? 
    

  Mycket tryggt 43,04 % (±0,17)   
  Ganska tryggt 42,53 % (±0,17)   
  Varken tryggt eller otryggt 10,17 % (±0,10)   
  Ganska otryggt 3,07 % (±0,06)   
  Mycket otryggt 1,19 % (±0,04)   
  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 85 717   
  Antal ej svarat 2 974   
  Andel internt bortfall 3,20 %   
  F17: Känner du förtroende för personalen som 

kommer hem till dig? 
   

  Ja, för alla i personalen 56,08 % (±0,17)   
  Ja, för flertalet i personalen 35,09 % (±0,16)   
  Ja, för några i personalen 8,30 % (±0,09)   
  Nej, inte för någon i personalen 0,52 % (±0,02)   
  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 87 641   
  Antal ej svarat 2 415   
  Andel internt bortfall 2,60 %   
  F18: Händer det att du besväras av ensam-

het? 
    

  Ja, ofta 13,98 % (±0,12)   
  Ja, då och då 41,30 % (±0,17)   
  Nej 44,72 % (±0,17)   
  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 87 109   
  Antal ej svarat 2 132   
  Andel internt bortfall 2,29 %   
  F19: Hur lätt eller svårt är det att få träffa sjuk-

sköterska vid behov? 
   

  Mycket lätt 23,92 % (±0,16)   
  Ganska lätt 44,76 % (±0,19)   
  Varken lätt eller svårt 18,41 % (±0,15)   
  Ganska svårt 9,37 % (±0,11)   
  Mycket svårt 3,54 % (±0,07)   
  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 70 397   
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  Antal ej svarat 2 669   
  Andel internt bortfall 2,87 %   
  F20: Hur lätt eller svårt är det att få träffa lä-

kare vid behov? 
    

  Mycket lätt 14,24 % (±0,13)   
  Ganska lätt 41,31 % (±0,18)   
  Varken lätt eller svårt 23,56 % (±0,16)   
  Ganska svårt 14,74 % (±0,13)   
  Mycket svårt 6,16 % (±0,09)   
  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 71 143   
  Antal ej svarat 2 821   
  Andel internt bortfall 3,04 %   
  F21: Hur lätt eller svårt är det att få kontakt 

med hemtjänstpersonalen vid behov? 
   

  Mycket lätt 34,75 % (±0,17)   
  Ganska lätt 44,84 % (±0,18)   
  Varken lätt eller svårt 12,56 % (±0,12)   
  Ganska svårt 6,06 % (±0,08)   
  Mycket svårt 1,80 % (±0,05)   
  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 80 076   
  Antal ej svarat 4 038   
  Andel internt bortfall 4,34 %   
  F22: Hur nöjd eller missnöjd är du sammanta-

get med den hemtjänst du har? 
    

  Mycket nöjd 49,04 % (±0,17)   
  Ganska nöjd 39,88 % (±0,17)   
  Varken nöjd eller missnöjd 8,31 % (±0,09)   
  Ganska missnöjd 2,05 % (±0,05)   
  Mycket missnöjd 0,72 % (±0,03)   
  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 87 470   
  Antal ej svarat 3 548   
  Andel internt bortfall 3,82 %   
  F23: Vem besvarade/fyllde i frågeformuläret?    

  Den äldre själv 49,09 % (±0,17)   
  Den äldre ihop med någon 11,41 % (±0,11)   
  Enbart någon annan 39,50 % (±0,17)   
  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 82 787   
  Antal ej svarat 10 158   
  Andel internt bortfall 10,93 %   
  F24: Hur tycker du att samarbetet mellan dig 

och hemtjänsten fungerar? 
    

  Mycket bra 50,45 % (±0,28)   
  Ganska bra 37,90 % (±0,27)   
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  Varken bra eller dåligt 8,10 % (±0,15)   
  Ganska dåligt 2,44 % (±0,09)   
  Mycket dåligt 1,12 % (±0,06)   
  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 31 572   
  Antal ej svarat 509   
  Andel internt bortfall 1,50 %   
  Åldersgrupp    
  65-74 11,56 % (±0,10)   
  75-79 12,21 % (±0,11)   
  80+ 76,23 % (±0,14)   
  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 92 944   
  Kön     
  Män 31,57 % (±0,15)   
  Kvinnor 68,43 % (±0,15)   
  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 92 945   
  Regiform    
  Enskild 22,62 % (±0,14)   
  Offentlig 77,38 % (±0,14)   
  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 86 005   
  Antal ej svarat 6 940   
  Andel internt bortfall 7,47 %   
  Enkättyp     
  Postenkät 98,71 % (±0,04)   
  Webbenkät 1,29 % (±0,04)   
  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 92 945   
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Resultat för särskilt boende, samtliga svarande år 
2014 

 
        

        

  
Särskilt boende. Resultat för samtliga 
svarande, år 2014     

        

  
Särskilt boende Andel (± fel) alt. 

antal, år 2014   

  
F1: Hur bedömer du ditt allmänna hälsotill-
stånd?     

  Mycket gott 3,22 % (±0,09)   

  Ganska gott 22,36 % (±0,22)   

  Någorlunda 41,41 % (±0,25)   

  Ganska dåligt 24,28 % (±0,22)   

  Mycket dåligt 8,73 % (±0,15)   

  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 37 341   

  Antal ej svarat 449   

  Andel internt bortfall 1,19 %   

  
F2: Har du besvär av ängslan, oro eller ång-
est? 

 
  

  Nej 38,88 % (±0,25)   

  Ja, lätta besvär 48,80 % (±0,26)   

  Ja, svåra besvär 12,32 % (±0,17)   

  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 36 707   

  Antal ej svarat 1 083   

  Andel internt bortfall 2,87 %   

  F3: Hur är din rörlighet inomhus?     

  Jag förflyttar mig själv utan svårigheter 15,75 % (±0,19)   

  
Jag har vissa svårigheter att förflytta mig själv 

36,27 % (±0,25)   

  
Jag har stora svårigheter att förflytta mig själv 

20,22 % (±0,21)   

  Jag kan inte alls förflytta mig själv 27,76 % (±0,23)   

  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 37 394   

  Antal ej svarat 396   

  Andel internt bortfall 1,05 %   

  
F4: Fick du plats på det äldreboende du ville 
bo på? 

 
  

  Ja 88,03 % (±0,19)   

  Nej 11,97 % (±0,19)   
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  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 30 414   

  Antal ej svarat 533   

  Andel internt bortfall 1,41 %   

  F5: Trivs du med ditt rum eller lägenhet?     

  Ja 74,79 % (±0,23)   

  Delvis 22,21 % (±0,22)   

  Nej 3,01 % (±0,09)   

  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 35 166   

  Antal ej svarat 375   

  Andel internt bortfall 0,99 %   

  
F6: Är det trivsamt i de gemensamma utrym-
mena? 

 
  

  Ja 65,46 % (±0,25)   

  Delvis 28,92 % (±0,24)   

  Nej 5,62 % (±0,12)   

  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 35 009   

  Antal ej svarat 374   

  Andel internt bortfall 0,99 %   

  
F7: Är det trivsamt utomhus runt ditt boende? 

    

  Ja 67,21 % (±0,26)   

  Delvis 26,44 % (±0,24)   

  Nej 6,34 % (±0,13)   

  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 32 742   

  Antal ej svarat 380   

  Andel internt bortfall 1,01 %   

  F8: Hur brukar maten smaka? 
 

  

  Mycket bra 25,78 % (±0,23)   

  Ganska bra 49,46 % (±0,26)   

  Varken bra eller dåligt 16,95 % (±0,20)   

  Ganska dåligt 5,84 % (±0,12)   

  Mycket dåligt 1,98 % (±0,07)   

  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 35 664   

  Antal ej svarat 350   

  Andel internt bortfall 0,93 %   

  
F9: Upplever du att måltiderna på ditt äldre-
boende är en trevlig stund på dagen?     

  Ja, alltid 21,97 % (±0,22)   

  Oftast 46,96 % (±0,27)   

  Ibland 20,94 % (±0,22)   

  Sällan 7,32 % (±0,14)   

  Nej, aldrig 2,80 % (±0,09)   
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  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 34 012   

  Antal ej svarat 421   

  Andel internt bortfall 1,11 %   

  
F10: Brukar personalen ha tillräckligt med tid 
för att kunna utföra sitt arbete hos dig? 

 
  

  Ja, alltid 23,44 % (±0,22)   

  Oftast 48,83 % (±0,27)   

  Ibland 17,33 % (±0,20)   

  Sällan 8,32 % (±0,15)   

  Nej, aldrig 2,09 % (±0,08)   

  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 35 503   

  Antal ej svarat 352   

  Andel internt bortfall 0,93 %   

  
F11: Brukar personalen meddela dig i förväg 
om tillfälliga förändringar?     

  Ja, alltid 19,05 % (±0,23)   

  Oftast 30,63 % (±0,27)   

  Ibland 20,22 % (±0,23)   

  Sällan 15,32 % (±0,21)   

  Nej, aldrig 14,79 % (±0,21)   

  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 29 243   

  Antal ej svarat 642   

  Andel internt bortfall 1,70 %   

  
F12: Brukar du kunna påverka vid vilka tider 
du får hjälp? 

 
  

  Ja, alltid 20,57 % (±0,23)   

  Oftast 39,48 % (±0,28)   

  Ibland 18,85 % (±0,22)   

  Sällan 11,66 % (±0,18)   

  Nej, aldrig 9,45 % (±0,17)   

  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 31 332   

  Antal ej svarat 696   

  Andel internt bortfall 1,84 %   

  
F13: Brukar personalen bemöta dig på ett bra 
sätt?     

  Ja, alltid 57,45 % (±0,26)   

  Oftast 36,65 % (±0,25)   

  Ibland 5,10 % (±0,12)   

  Sällan 0,69 % (±0,04)   

  Nej, aldrig 0,11 % (±0,02)   

  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 36 482   

  Antal ej svarat 400   
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  Andel internt bortfall 1,06 %   

  

F14: Brukar personalen ta hänsyn till dina 
åsikter och önskemål om hur hjälpen ska 
utföras? 

 
  

  Ja, alltid 31,08 % (±0,26)   

  Oftast 48,27 % (±0,28)   

  Ibland 14,47 % (±0,20)   

  Sällan 4,33 % (±0,11)   

  Nej, aldrig 1,84 % (±0,08)   

  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 31 711   

  Antal ej svarat 659   

  Andel internt bortfall 1,74 %   

  

F15.1: Har under det senaste året upplevt att 
personalen har visat brist på respekt för min 
integritet genom att t.ex. inte knacka på 
dörren innan de kliver in i mitt rum/lägenhet 

    

  Stämmer 7,87 % (±0,15)   

  Stämmer inte 92,13 % (±0,15)   

  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 33 846   

  Antal ej svarat 3 944   

  Andel internt bortfall 10,44 %   

  

F15.2: Har under det senaste året upplevt att 
personalen har kommenterat mig, mina saker 
eller mitt rum/lägenhet negativt 

 
  

  Stämmer 2,67 % (±0,09)   

  Stämmer inte 97,33 % (±0,09)   

  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 33 846   

  Antal ej svarat 3 944   

  Andel internt bortfall 10,44 %   

  

F15.3: Har under det senaste året upplevt att 
personalen har behandlat mig respektlöst 
genom ordval, tilltal eller gester     

  Stämmer 5,24 % (±0,12)   

  Stämmer inte 94,76 % (±0,12)   

  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 33 846   

  Antal ej svarat 3 944   

  Andel internt bortfall 10,44 %   

  

F15.4: Har under det senaste året upplevt att 
personalen har talat förminskande till mig 
t.ex. som om jag vore ett barn 

 
  

  Stämmer 5,71 % (±0,13)   

  Stämmer inte 94,29 % (±0,13)   

  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 33 846   
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  Antal ej svarat 3 944   

  Andel internt bortfall 10,44 %   

  

F15.5: Har under det senaste året upplevt att 
personalen har nonchalerat mina önskemål i 
samband med den hjälp jag får     

  Stämmer 7,10 % (±0,14)   

  Stämmer inte 92,90 % (±0,14)   

  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 33 846   

  Antal ej svarat 3 944   

  Andel internt bortfall 10,44 %   

  

F15.6: Har under det senaste året upplevt att 
personalen har ignorerat mina önskemål i 
samband med måltidssituationen 

 
  

  Stämmer 5,01 % (±0,12)   

  Stämmer inte 94,99 % (±0,12)   

  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 33 846   

  Antal ej svarat 3 944   

  Andel internt bortfall 10,44 %   

  

F15.7: Har under det senaste året upplevt att 
personalen inte har visat respekt i samband 
med toalettbesök, dusch eller påklädning 

    

  Stämmer 4,07 % (±0,11)   

  Stämmer inte 95,93 % (±0,11)   

  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 33 846   

  Antal ej svarat 3 944   

  Andel internt bortfall 10,44 %   

  

F15.8: Har under det senaste året upplevt att 
personalen har varit hårdhänt i samband 
med t.ex. toalettbesök, dusch eller påkläd-
ning 

 
  

  Stämmer 5,99 % (±0,13)   

  Stämmer inte 94,01 % (±0,13)   

  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 33 846   

  Antal ej svarat 3 944   

  Andel internt bortfall 10,44 %   

  

F15.9: Har under det senaste året upplevt att 
personalen har visat avsmak i samband med 
omvårdnad     

  Stämmer 1,03 % (±0,05)   

  Stämmer inte 98,97 % (±0,05)   

  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 33 846   

  Antal ej svarat 3 944   

  Andel internt bortfall 10,44 %   
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F15.10: Har under det senaste året upplevt att 
personalen på annat sätt har agerat olämp-
ligt 

 
  

  Stämmer 4,43 % (±0,11)   

  Stämmer inte 95,57 % (±0,11)   

  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 33 846   

  Antal ej svarat 3 944   

  Andel internt bortfall 10,44 %   

  

F15.11: Har under det senaste året inte upp-
levt något av ovanstående från personalen 

    

  Stämmer 77,39 % (±0,23)   

  Stämmer inte 22,61 % (±0,23)   

  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 33 846   

  Antal ej svarat 3 944   

  Andel internt bortfall 10,44 %   

  
F16: Hur tryggt eller otryggt känns det att bo 
på ditt äldreboende? 

 
  

  Mycket tryggt 50,27 % (±0,26)   

  Ganska tryggt 38,81 % (±0,26)   

  Varken tryggt eller otryggt 7,63 % (±0,14)   

  Ganska otryggt 2,54 % (±0,08)   

  Mycket otryggt 0,75 % (±0,05)   

  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 35 800   

  Antal ej svarat 487   

  Andel internt bortfall 1,29 %   

  
F17: Känner du förtroende för personalen på 
ditt äldreboende?     

  Ja, för alla i personalen 42,85 % (±0,26)   

  Ja, för flertalet i personalen 44,48 % (±0,26)   

  Ja, för några i personalen 12,14 % (±0,17)   

  Nej, inte för någon i personalen 0,53 % (±0,04)   

  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 35 995   

  Antal ej svarat 459   

  Andel internt bortfall 1,21 %   

  

F18: Hur nöjd eller missnöjd är du med de 
aktiviteter som erbjuds på ditt äldreboende? 

 
  

  Mycket nöjd 23,00 % (±0,24)   

  Ganska nöjd 39,52 % (±0,28)   

  Varken nöjd eller missnöjd 25,35 % (±0,25)   

  Ganska missnöjd 7,63 % (±0,15)   

  Mycket missnöjd 4,50 % (±0,12)   
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  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 30 452   

  Antal ej svarat 665   

  Andel internt bortfall 1,76 %   

  
F19: Är möjligheterna att komma utomhus bra 
eller dåliga?     

  Mycket bra 23,29 % (±0,23)   

  Ganska bra 34,95 % (±0,26)   

  Varken bra eller dåliga 15,45 % (±0,19)   

  Ganska dåliga 15,21 % (±0,19)   

  Mycket dåliga 11,10 % (±0,17)   

  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 34 457   

  Antal ej svarat 554   

  Andel internt bortfall 1,47 %   

  
F20: Händer det att du besväras av ensam-
het? 

 
  

  Ja, ofta 17,65 % (±0,21)   

  Ja, då och då 47,94 % (±0,27)   

  Nej 34,40 % (±0,26)   

  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 33 111   

  Antal ej svarat 580   

  Andel internt bortfall 1,53 %   

  
F21: Hur lätt eller svårt är det att få träffa sjuk-
sköterska vid behov?     

  Mycket lätt 29,51 % (±0,25)   

  Ganska lätt 48,47 % (±0,28)   

  Varken lätt eller svårt 14,49 % (±0,19)   

  Ganska svårt 6,23 % (±0,13)   

  Mycket svårt 1,30 % (±0,06)   

  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 33 009   

  Antal ej svarat 480   

  Andel internt bortfall 1,27 %   

  
F22: Hur lätt eller svårt är det att få träffa lä-
kare vid behov? 

 
  

  Mycket lätt 13,52 % (±0,20)   

  Ganska lätt 44,96 % (±0,29)   

  Varken lätt eller svårt 24,27 % (±0,25)   

  Ganska svårt 12,11 % (±0,19)   

  Mycket svårt 5,13 % (±0,13)   

  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 29 512   

  Antal ej svarat 763   

  Andel internt bortfall 2,02 %   
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F23: Hur lätt eller svårt är det att få kontakt 
med personalen på ditt äldreboende, vid 
behov?     

  Mycket lätt 43,68 % (±0,26)   

  Ganska lätt 41,28 % (±0,26)   

  Varken lätt eller svårt 10,66 % (±0,16)   

  Ganska svårt 3,66 % (±0,10)   

  Mycket svårt 0,72 % (±0,05)   

  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 35 449   

  Antal ej svarat 634   

  Andel internt bortfall 1,68 %   

  
F24: Hur nöjd eller missnöjd är du sammanta-
get med ditt äldreboende? 

 
  

  Mycket nöjd 38,73 % (±0,26)   

  Ganska nöjd 44,23 % (±0,26)   

  Varken nöjd eller missnöjd 12,29 % (±0,17)   

  Ganska missnöjd 3,59 % (±0,10)   

  Mycket missnöjd 1,17 % (±0,06)   

  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 35 806   

  Antal ej svarat 589   

  Andel internt bortfall 1,56 %   

  

F25: Vet du vart du ska vända dig om du vill 
framföra synpunkter eller klagomål på äldre-
boendet?     

  Ja 45,67 % (±0,26)   

  Delvis (i vissa frågor men inte i andra) 28,86 % (±0,24)   

  Nej 25,47 % (±0,23)   

  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 36 405   

  Antal ej svarat 1 385   

  Andel internt bortfall 3,66 %   

  
F26: Vem besvarade/fyllde i frågeformuläret? 

 
  

  Den äldre själv 10,99 % (±0,16)   

  Den äldre ihop med någon 20,87 % (±0,21)   

  Enbart någon annan 68,14 % (±0,24)   

  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 37 120   

  Antal ej svarat 670   

  Andel internt bortfall 1,77 %   

  
F27: Hur tycker du att samarbetet mellan dig 
och äldreboendet fungerar?     

  Mycket bra 52,94 % (±0,30)   

  Ganska bra 35,51 % (±0,29)   

  Varken bra eller dåligt 7,54 % (±0,16)   
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  Ganska dåligt 3,02 % (±0,10)   

  Mycket dåligt 0,99 % (±0,06)   

  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 27 445   

  Antal ej svarat 418   

  Andel internt bortfall 1,49 %   

  Åldersgrupp 
 

  

  65-74 6,54 % (±0,13)   

  75-79 8,72 % (±0,15)   

  80+ 84,73 % (±0,19)   

  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 37 790   

  Kön     

  Män 29,76 % (±0,24)   

  Kvinnor 70,24 % (±0,24)   

  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 37 790   

  Regiform 
 

  

  Enskild 22,66 % (±0,22)   

  Offentlig 77,34 % (±0,22)   

  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 35 248   

  Antal ej svarat 2 542   

  Andel internt bortfall 6,73 %   

  Enkättyp     

  Postenkät 95,24 % (±0,11)   

  Webbenkät 4,76 % (±0,11)   

  Antal svar (exklusive Vet inte/Ingen åsikt) 37 790   
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Bilaga 7. Svarsfrekvens per 
kommun/stadsdel år 2014 

 

Hemtjänst 
              
              
  Svarsfrekvens per kommun/stadsdel. Hemtjänst.   
              

  Kommun Stadsdel 
Målpopulation, 

antal 
Bortfall, 

antal 
Svarsfrekvens, 

procent   
  RIKET   139 441 46 496 67 %   
  Upplands Väsby 

 
431 170 61 %   

  Vallentuna   319 94 71 %   
  Österåker 

 
414 134 68 %   

  Värmdö   285 103 64 %   
  Järfälla 

 
1 126 361 68 %   

  Ekerö   252 75 70 %   
  Huddinge 

 
1 079 332 69 %   

  Botkyrka   716 258 64 %   
  Salem 

 
137 33 76 %   

  Haninge   682 212 69 %   
  Tyresö 

 
446 156 65 %   

  Upplands-Bro   253 90 64 %   
  Nykvarn 

 
60 18 70 %   

  Täby   1 318 374 72 %   
  Danderyd 

 
503 196 61 %   

  Sollentuna   1 089 321 71 %   
  Stockholm 

 
14 265 5 128 64 %   

  Stockholm Bromma 1 107 399 64 %   
  Stockholm Enskede-Årsta-Vantör 1 774 639 64 %   
  Stockholm Farsta 1 108 378 66 %   
  Stockholm Hägersten-Liljeholmen 1 088 371 66 %   
  Stockholm Hässelby-Vällingby 1 356 499 63 %   
  Stockholm Kungsholmen 1 026 364 65 %   
  Stockholm Norrmalm 891 285 68 %   
  Stockholm Rinkeby-Kista 619 271 56 %   
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  Stockholm Skarpnäck 639 207 68 %   
  Stockholm Skärholmen 629 234 63 %   
  Stockholm Spånga-Tensta 520 220 58 %   
  Stockholm Södermalm 1 915 660 66 %   
  Stockholm Älvsjö 331 129 61 %   
  Stockholm Östermalm 1 258 469 63 %   
  Södertälje   1 194 420 65 %   
  Nacka 

 
985 292 70 %   

  Sundbyberg   500 185 63 %   
  Solna 

 
846 305 64 %   

  Lidingö   887 274 69 %   
  Vaxholm 

 
135 43 68 %   

  Norrtälje   1 032 273 74 %   
  Sigtuna 

 
376 147 61 %   

  Nynäshamn   314 125 60 %   
  Håbo 

 
180 50 72 %   

  Älvkarleby   162 59 64 %   
  Knivsta 

 
101 29 71 %   

  Heby   205 82 60 %   
  Tierp 

 
396 128 68 %   

  Uppsala   2 203 877 60 %   
  Enköping 

 
561 186 67 %   

  Östhammar   331 114 66 %   
  Vingåker 

 
116 41 65 %   

  Gnesta   132 28 79 %   
  Nyköping 

 
867 253 71 %   

  Oxelösund   193 60 69 %   
  Flen 

 
340 108 68 %   

  Katrineholm   508 170 67 %   
  Eskilstuna 

 
1 211 379 69 %   

  Strängnäs   326 106 67 %   
  Trosa 

 
158 59 63 %   

  Ödeshög   107 25 77 %   
  Ydre 

 
107 39 64 %   

  Kinda   152 56 63 %   
  Boxholm 

 
69 19 72 %   

  Åtvidaberg   184 67 64 %   
  Finspång 

 
338 93 72 %   

  Valdemarsvik   135 46 66 %   
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  Linköping 
 

2 177 693 68 %   
  Norrköping   1 742 568 67 %   
  Söderköping 

 
181 46 75 %   

  Motala   559 187 67 %   
  Vadstena 

 
152 49 68 %   

  Mjölby   525 193 63 %   
  Aneby 

 
85 25 71 %   

  Gnosjö   134 35 74 %   
  Mullsjö 

 
109 49 55 %   

  Habo   112 33 71 %   
  Gislaved 

 
408 106 74 %   

  Vaggeryd   140 51 64 %   
  Jönköping 

 
1 749 503 71 %   

  Nässjö   453 157 65 %   
  Värnamo 

 
479 142 70 %   

  Sävsjö   140 48 66 %   
  Vetlanda 

 
434 150 65 %   

  Eksjö   287 100 65 %   
  Tranås 

 
308 108 65 %   

  Uppvidinge   134 48 64 %   
  Lessebo 

 
164 60 63 %   

  Tingsryd   261 79 70 %   
  Alvesta 

 
240 92 62 %   

  Älmhult   256 80 69 %   
  Markaryd 

 
136 50 63 %   

  Växjö   789 268 66 %   
  Ljungby 

 
369 111 70 %   

  Högsby   111 38 66 %   
  Torsås 

 
167 63 62 %   

  Mörbylånga   159 47 70 %   
  Hultsfred 

 
291 82 72 %   

  Mönsterås   188 69 63 %   
  Emmaboda 

 
156 61 61 %   

  Kalmar   1 013 380 62 %   
  Nybro 

 
350 130 63 %   

  Oskarshamn   418 148 65 %   
  Västervik 

 
708 211 70 %   

  Vimmerby   241 82 66 %   
  Borgholm 

 
208 70 66 %   
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  Gotland   1 000 301 70 %   
  Olofström 

 
238 84 65 %   

  Karlskrona   982 316 68 %   
  Ronneby 

 
420 133 68 %   

  Karlshamn   461 145 69 %   
  Sölvesborg 

 
249 85 66 %   

  Svalöv   214 87 59 %   
  Staffanstorp 

 
219 72 67 %   

  Burlöv   188 47 75 %   
  Vellinge 

 
428 135 68 %   

  Östra Göinge   175 48 73 %   
  Örkelljunga 

 
144 62 57 %   

  Bjuv   170 49 71 %   
  Kävlinge 

 
421 121 71 %   

  Lomma   211 72 66 %   
  Svedala 

 
215 57 73 %   

  Skurup   190 57 70 %   
  Sjöbo 

 
214 76 64 %   

  Hörby   177 44 75 %   
  Höör 

 
157 65 59 %   

  Tomelilla   213 65 69 %   
  Bromölla 

 
125 41 67 %   

  Osby   186 61 67 %   
  Perstorp 

 
97 30 69 %   

  Klippan   250 78 69 %   
  Åstorp 

 
166 52 69 %   

  Båstad   269 88 67 %   
  Malmö 

 
4 851 1 582 67 %   

  Malmö Innerstaden 1 228 438 64 %   
  Malmö Norr 652 196 70 %   
  Malmö Söder 845 247 71 %   
  Malmö Väster 1 552 500 68 %   
  Malmö Öster 557 190 66 %   
  Lund 

 
1 138 399 65 %   

  Landskrona   646 230 64 %   
  Helsingborg 

 
2 346 778 67 %   

  Höganäs   257 89 65 %   
  Eslöv 

 
342 110 68 %   

  Ystad   528 180 66 %   
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  Trelleborg 
 

622 208 67 %   
  Kristianstad   1 161 400 66 %   
  Simrishamn 

 
356 105 71 %   

  Ängelholm   615 198 68 %   
  Hässleholm 

 
772 249 68 %   

  Hylte   132 31 77 %   
  Halmstad 

 
1 095 315 71 %   

  Laholm   339 125 63 %   
  Falkenberg 

 
692 219 68 %   

  Varberg   950 320 66 %   
  Kungsbacka 

 
919 276 70 %   

  Härryda   306 110 64 %   
  Partille 

 
535 162 70 %   

  Öckerö   156 58 63 %   
  Stenungsund 

 
240 86 64 %   

  Tjörn   171 59 65 %   
  Orust 

 
258 93 64 %   

  Sotenäs   188 59 69 %   
  Munkedal 

 
157 54 66 %   

  Tanum   186 57 69 %   
  Dals-Ed 

 
61 21 66 %   

  Färgelanda   78 22 72 %   
  Ale 

 
325 105 68 %   

  Lerum   390 120 69 %   
  Vårgårda 

 
163 53 67 %   

  Bollebygd   94 29 69 %   
  Grästorp 

 
83 21 75 %   

  Essunga   95 27 72 %   
  Karlsborg 

 
109 37 66 %   

  Gullspång   110 33 70 %   
  Tranemo 

 
150 47 69 %   

  Bengtsfors   156 48 69 %   
  Mellerud 

 
177 65 63 %   

  Lilla Edet   171 52 70 %   
  Mark 

 
486 153 69 %   

  Svenljunga   175 50 71 %   
  Herrljunga 

 
153 44 71 %   

  Vara   290 87 70 %   
  Götene 

 
187 52 72 %   
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  Tibro   134 46 66 %   
  Töreboda 

 
115 42 63 %   

  Göteborg   7 901 2 414 69 %   
  Göteborg 31 Angered 339 109 68 %   
  Göteborg 32 Östra Göteborg 648 191 71 %   
  Göteborg 33 Örgryte-Härlanda 1 053 342 68 %   
  Göteborg 34 Centrum 900 281 69 %   
  Göteborg 35 Majorna-Linné 831 334 63 %   
  Göteborg 36 Askim/Frölunda/Högsbo 1 298 350 73 %   
  Göteborg 37 Västra Göteborg 759 214 72 %   
  Göteborg 38 Västra Hisingen 715 225 69 %   
  Göteborg 39 Lundby 604 191 68 %   
  Göteborg 40 Norra Hisingen 754 207 73 %   
  Mölndal 

 
729 246 66 %   

  Kungälv   513 167 67 %   
  Lysekil 

 
252 73 71 %   

  Uddevalla   764 261 66 %   
  Strömstad 

 
147 49 67 %   

  Vänersborg   477 151 68 %   
  Trollhättan 

 
827 282 66 %   

  Alingsås   496 141 72 %   
  Borås 

 
1 541 490 68 %   

  Borås Norr 555 200 64 %   
  Borås Väster 451 134 70 %   
  Borås Öster 259 89 66 %   
  Ulricehamn 

 
339 105 69 %   

  Åmål   259 97 63 %   
  Mariestad 

 
380 123 68 %   

  Lidköping   644 155 76 %   
  Skara 

 
397 131 67 %   

  Skövde   594 216 64 %   
  Hjo 

 
102 29 72 %   

  Tidaholm   120 45 63 %   
  Falköping 

 
641 199 69 %   

  Kil   134 47 65 %   
  Eda 

 
163 64 61 %   

  Torsby   226 95 58 %   
  Storfors 

 
57 24 58 %   

  Hammarö   132 30 77 %   
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  Munkfors 
 

86 31 64 %   
  Forshaga   172 73 58 %   
  Grums 

 
105 32 70 %   

  Årjäng   138 35 75 %   
  Sunne 

 
209 70 67 %   

  Karlstad   1 382 428 69 %   
  Kristinehamn 

 
375 109 71 %   

  Filipstad   266 94 65 %   
  Hagfors 

 
212 101 52 %   

  Arvika   534 203 62 %   
  Säffle 

 
301 108 64 %   

  Lekeberg   84 31 63 %   
  Laxå 

 
80 40 50 %   

  Hallsberg   229 68 70 %   
  Degerfors 

 
132 53 60 %   

  Hällefors   163 51 69 %   
  Ljusnarsberg 

 
46 16 65 %   

  Örebro   1 235 390 68 %   
  Kumla 

 
257 77 70 %   

  Askersund   188 58 69 %   
  Karlskoga 

 
509 230 55 %   

  Nora   175 57 67 %   
  Lindesberg 

 
356 122 66 %   

  Skinnskatteberg   58 17 71 %   
  Surahammar 

 
95 28 71 %   

  Kungsör   107 39 64 %   
  Hallstahammar 

 
151 56 63 %   

  Norberg   84 37 56 %   
  Västerås 

 
2 434 740 70 %   

  Sala   298 101 66 %   
  Fagersta 

 
284 99 65 %   

  Köping   591 187 68 %   
  Arboga 

 
152 59 61 %   

  Vansbro   121 37 69 %   
  Malung-Sälen 

 
113 42 63 %   

  Gagnef   166 51 69 %   
  Leksand 

 
283 94 67 %   

  Rättvik   203 90 56 %   
  Orsa 

 
113 40 65 %   
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  Älvdalen   133 48 64 %   
  Smedjebacken 

 
166 50 70 %   

  Mora   293 112 62 %   
  Falun 

 
1 059 320 70 %   

  Borlänge   528 157 70 %   
  Säter 

 
185 50 73 %   

  Hedemora   249 75 70 %   
  Avesta 

 
376 123 67 %   

  Ludvika   284 101 64 %   
  Ockelbo 

 
98 24 76 %   

  Hofors   134 49 63 %   
  Ovanåker 

 
251 77 69 %   

  Nordanstig   141 47 67 %   
  Ljusdal 

 
254 89 65 %   

  Gävle   1 164 427 63 %   
  Sandviken 

 
544 198 64 %   

  Söderhamn   439 150 66 %   
  Bollnäs 

 
462 155 66 %   

  Hudiksvall   585 223 62 %   
  Ånge 

 
247 112 55 %   

  Timrå   324 141 56 %   
  Härnösand 

 
440 157 64 %   

  Sundsvall   1 502 571 62 %   
  Kramfors 

 
356 121 66 %   

  Sollefteå   411 136 67 %   
  Örnsköldsvik 

 
1 055 379 64 %   

  Ragunda   148 53 64 %   
  Bräcke 

 
161 50 69 %   

  Krokom   338 126 63 %   
  Strömsund 

 
261 88 66 %   

  Åre   141 39 72 %   
  Berg 

 
147 59 60 %   

  Härjedalen   279 113 59 %   
  Östersund 

 
1 553 542 65 %   

  Nordmaling   132 42 68 %   
  Bjurholm 

 
47 14 70 %   

  Vindeln   115 36 69 %   
  Robertsfors 

 
123 38 69 %   

  Norsjö   71 24 66 %   
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  Malå 
 

47 26 45 %   
  Storuman   110 43 61 %   
  Sorsele 

 
0 0 0 %   

  Dorotea   50 15 70 %   
  Vännäs 

 
215 90 58 %   

  Vilhelmina   121 39 68 %   
  Åsele 

 
51 12 76 %   

  Umeå   1 626 673 59 %   
  Lycksele 

 
0 0 0 %   

  Skellefteå   1 107 304 73 %   
  Arvidsjaur 

 
170 49 71 %   

  Arjeplog   48 19 60 %   
  Jokkmokk 

 
98 41 58 %   

  Överkalix   77 22 71 %   
  Kalix 

 
227 73 68 %   

  Övertorneå   176 72 59 %   
  Pajala 

 
148 62 58 %   

  Gällivare   207 93 55 %   
  Älvsbyn 

 
172 64 63 %   

  Luleå   996 341 66 %   
  Piteå 

 
624 198 68 %   

  Boden   488 145 70 %   
  Haparanda 

 
161 71 56 %   

  Kiruna   306 118 61 %   
              
 

 

Särskilt boende 
              
              
  Svarsfrekvens per kommun/stadsdel. Särskilt boende.   
              

  Kommun Stadsdel 
Målpopulation, 
antal 

Bortfall, 
antal 

Svarsfrekvens, 
procent   

  RIKET   68 357 30 567 55 %   
  Upplands Väsby 

 
178 83 53 %   

  Vallentuna   148 69 53 %   
  Österåker 

 
179 91 49 %   

  Värmdö   207 87 58 %   
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  Järfälla 
 

306 128 58 %   
  Ekerö   152 78 49 %   
  Huddinge 

 
379 200 47 %   

  Botkyrka   293 146 50 %   
  Salem 

 
88 36 59 %   

  Haninge   265 113 57 %   
  Tyresö 

 
215 108 50 %   

  Upplands-Bro   92 39 58 %   
  Nykvarn 

 
32 16 50 %   

  Täby   423 199 53 %   
  Danderyd 

 
265 107 60 %   

  Sollentuna   339 145 57 %   
  Stockholm 

 
4 832 2 219 54 %   

  Stockholm Bromma 398 188 53 %   
  Stockholm Enskede-Årsta-Vantör 496 224 55 %   
  Stockholm Farsta 467 230 51 %   
  Stockholm Hägersten-Liljeholmen 410 197 52 %   
  Stockholm Hässelby-Vällingby 354 177 50 %   
  Stockholm Kungsholmen 356 137 62 %   
  Stockholm Norrmalm 324 141 56 %   
  Stockholm Rinkeby-Kista 185 88 52 %   
  Stockholm Skarpnäck 228 107 53 %   
  Stockholm Skärholmen 179 82 54 %   
  Stockholm Spånga-Tensta 124 65 48 %   
  Stockholm Södermalm 641 286 55 %   
  Stockholm Älvsjö 112 47 58 %   
  Stockholm Östermalm 539 233 57 %   
  Södertälje   376 165 56 %   
  Nacka 

 
496 217 56 %   

  Sundbyberg   265 123 54 %   
  Solna 

 
464 190 59 %   

  Lidingö   320 146 54 %   
  Vaxholm 

 
72 37 49 %   

  Norrtälje   546 224 59 %   
  Sigtuna 

 
171 73 57 %   

  Nynäshamn   134 64 52 %   
  Håbo 

 
80 40 50 %   

  Älvkarleby   49 25 49 %   
  Knivsta 

 
79 27 66 %   

  Heby   104 37 64 %   
  Tierp 

 
175 74 58 %   
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  Uppsala   1 187 519 56 %   
  Enköping 

 
386 143 63 %   

  Östhammar   189 94 50 %   
  Vingåker 

 
67 25 63 %   

  Gnesta   64 29 55 %   
  Nyköping 

 
415 150 64 %   

  Oxelösund   118 56 53 %   
  Flen 

 
100 43 57 %   

  Katrineholm   253 119 53 %   
  Eskilstuna 

 
689 324 53 %   

  Strängnäs   301 112 63 %   
  Trosa 

 
90 38 58 %   

  Ödeshög   46 18 61 %   
  Ydre 

 
39 15 62 %   

  Kinda   81 43 47 %   
  Boxholm 

 
28 15 46 %   

  Åtvidaberg   123 53 57 %   
  Finspång 

 
166 71 57 %   

  Valdemarsvik   68 32 53 %   
  Linköping 

 
1 049 433 59 %   

  Norrköping   967 469 51 %   
  Söderköping 

 
107 53 50 %   

  Motala   473 183 61 %   
  Vadstena 

 
83 30 64 %   

  Mjölby   267 112 58 %   
  Aneby 

 
50 15 70 %   

  Gnosjö   50 19 62 %   
  Mullsjö 

 
33 21 36 %   

  Habo   65 26 60 %   
  Gislaved 

 
284 128 55 %   

  Vaggeryd   97 41 58 %   
  Jönköping 

 
1 116 407 64 %   

  Nässjö   247 100 60 %   
  Värnamo 

 
299 124 59 %   

  Sävsjö   105 48 54 %   
  Vetlanda 

 
220 98 55 %   

  Eksjö   139 60 57 %   
  Tranås 

 
170 88 48 %   

  Uppvidinge   119 48 60 %   
  Lessebo 

 
20 13 35 %   

  Tingsryd   166 70 58 %   
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  Alvesta 
 

180 63 65 %   
  Älmhult   142 71 50 %   
  Markaryd 

 
108 54 50 %   

  Växjö   635 230 64 %   
  Ljungby 

 
226 105 54 %   

  Högsby   81 40 51 %   
  Torsås 

 
64 28 56 %   

  Mörbylånga   92 42 54 %   
  Hultsfred 

 
100 37 63 %   

  Mönsterås   95 49 48 %   
  Emmaboda 

 
65 22 66 %   

  Kalmar   359 157 56 %   
  Nybro 

 
191 89 53 %   

  Oskarshamn   180 77 57 %   
  Västervik 

 
368 182 51 %   

  Vimmerby   94 47 50 %   
  Borgholm 

 
90 47 48 %   

  Gotland   437 186 57 %   
  Olofström 

 
162 77 52 %   

  Karlskrona   477 231 52 %   
  Ronneby 

 
258 102 60 %   

  Karlshamn   267 134 50 %   
  Sölvesborg 

 
161 68 58 %   

  Svalöv   79 37 53 %   
  Staffanstorp 

 
95 30 68 %   

  Burlöv   110 49 55 %   
  Vellinge 

 
153 74 52 %   

  Östra Göinge   115 44 62 %   
  Örkelljunga 

 
73 40 45 %   

  Bjuv   113 60 47 %   
  Kävlinge 

 
75 36 52 %   

  Lomma   111 61 45 %   
  Svedala 

 
94 43 54 %   

  Skurup   97 40 59 %   
  Sjöbo 

 
138 60 57 %   

  Hörby   59 27 54 %   
  Höör 

 
67 35 48 %   

  Tomelilla   123 58 53 %   
  Bromölla 

 
108 52 52 %   

  Osby   112 48 57 %   
  Perstorp 

 
50 27 46 %   
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  Klippan   105 39 63 %   
  Åstorp 

 
68 30 56 %   

  Båstad   84 40 52 %   
  Malmö 

 
1 771 778 56 %   

  Malmö Innerstaden 448 163 64 %   
  Malmö Norr 378 196 48 %   
  Malmö Söder 225 99 56 %   
  Malmö Väster 481 207 57 %   
  Malmö Öster 153 61 60 %   
  Lund 

 
656 293 55 %   

  Landskrona   295 117 60 %   
  Helsingborg 

 
936 418 55 %   

  Höganäs   221 109 51 %   
  Eslöv 

 
238 92 61 %   

  Ystad   170 69 59 %   
  Trelleborg 

 
279 127 54 %   

  Kristianstad   678 305 55 %   
  Simrishamn 

 
227 101 56 %   

  Ängelholm   360 138 62 %   
  Hässleholm 

 
421 203 52 %   

  Hylte   100 52 48 %   
  Halmstad 

 
658 203 69 %   

  Laholm   221 77 65 %   
  Falkenberg 

 
335 168 50 %   

  Varberg   442 175 60 %   
  Kungsbacka 

 
467 190 59 %   

  Härryda   165 72 56 %   
  Partille 

 
184 77 58 %   

  Öckerö   102 51 50 %   
  Stenungsund 

 
146 67 54 %   

  Tjörn   106 39 63 %   
  Orust 

 
113 61 46 %   

  Sotenäs   96 50 48 %   
  Munkedal 

 
110 48 56 %   

  Tanum   128 56 56 %   
  Dals-Ed 

 
36 22 39 %   

  Färgelanda   61 21 66 %   
  Ale 

 
124 54 56 %   

  Lerum   208 86 59 %   
  Vårgårda 

 
75 41 45 %   

  Bollebygd   59 33 44 %   
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  Grästorp 
 

49 14 71 %   
  Essunga   54 25 54 %   
  Karlsborg 

 
61 23 62 %   

  Gullspång   40 18 55 %   
  Tranemo 

 
112 45 60 %   

  Bengtsfors   116 58 50 %   
  Mellerud 

 
110 61 45 %   

  Lilla Edet   96 48 50 %   
  Mark 

 
273 125 54 %   

  Svenljunga   82 41 50 %   
  Herrljunga 

 
68 34 50 %   

  Vara   106 44 58 %   
  Götene 

 
86 40 53 %   

  Tibro   84 37 56 %   
  Töreboda 

 
67 16 76 %   

  Göteborg   3 397 1 455 57 %   
  Göteborg 31 Angered 216 98 55 %   
  Göteborg 32 Östra Göteborg 231 92 60 %   
  Göteborg 33 Örgryte-Härlanda 399 184 54 %   
  Göteborg 34 Centrum 615 244 60 %   
  Göteborg 35 Majorna-Linné 270 126 53 %   
  Göteborg 36 Askim-Frölunda-Högsbo 505 203 60 %   
  Göteborg 37 Västra Göteborg 328 132 60 %   
  Göteborg 38 Västra Hisingen 148 58 61 %   
  Göteborg 39 Lundby 207 79 62 %   
  Göteborg 40 Norra Hisingen 397 186 53 %   
  Mölndal 

 
421 183 57 %   

  Kungälv   262 112 57 %   
  Lysekil 

 
139 73 47 %   

  Uddevalla   465 210 55 %   
  Strömstad 

 
113 61 46 %   

  Vänersborg   310 143 54 %   
  Trollhättan 

 
377 182 52 %   

  Alingsås   315 137 57 %   
  Borås 

 
751 308 59 %   

  Borås Norr 229 94 59 %   
  Borås Väster 201 86 57 %   
  Borås Öster 321 128 60 %   
  Ulricehamn 

 
225 92 59 %   

  Åmål   141 62 56 %   
  Mariestad 

 
139 57 59 %   
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  Lidköping   344 112 67 %   
  Skara 

 
99 42 58 %   

  Skövde   278 137 51 %   
  Hjo 

 
95 43 55 %   

  Tidaholm   130 63 52 %   
  Falköping 

 
319 156 51 %   

  Kil   60 35 42 %   
  Eda 

 
84 47 44 %   

  Torsby   135 77 43 %   
  Storfors 

 
39 18 54 %   

  Hammarö   89 47 47 %   
  Munkfors 

 
56 25 55 %   

  Forshaga   54 31 43 %   
  Grums 

 
76 41 46 %   

  Årjäng   104 40 62 %   
  Sunne 

 
95 51 46 %   

  Karlstad   468 203 57 %   
  Kristinehamn 

 
216 99 54 %   

  Filipstad   104 45 57 %   
  Hagfors 

 
105 48 54 %   

  Arvika   203 108 47 %   
  Säffle 

 
140 75 46 %   

  Lekeberg   61 27 56 %   
  Laxå 

 
55 20 64 %   

  Hallsberg   75 25 67 %   
  Degerfors 

 
83 43 48 %   

  Hällefors   56 38 32 %   
  Ljusnarsberg 

 
106 35 67 %   

  Örebro   845 353 58 %   
  Kumla 

 
117 63 46 %   

  Askersund   81 38 53 %   
  Karlskoga 

 
234 113 52 %   

  Nora   114 53 54 %   
  Lindesberg 

 
202 108 47 %   

  Skinnskatteberg   37 16 57 %   
  Surahammar 

 
92 38 59 %   

  Kungsör   45 20 56 %   
  Hallstahammar 

 
148 78 47 %   

  Norberg   69 43 38 %   
  Västerås 

 
1 369 512 63 %   

  Sala   177 92 48 %   
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  Fagersta 
 

109 55 50 %   
  Köping   212 111 48 %   
  Arboga 

 
164 75 54 %   

  Vansbro   79 42 47 %   
  Malung-Sälen 

 
127 75 41 %   

  Gagnef   73 41 44 %   
  Leksand 

 
151 68 55 %   

  Rättvik   129 59 54 %   
  Orsa 

 
65 34 48 %   

  Älvdalen   67 33 51 %   
  Smedjebacken 

 
107 48 55 %   

  Mora   155 81 48 %   
  Falun 

 
362 164 55 %   

  Borlänge   336 151 55 %   
  Säter 

 
76 32 58 %   

  Hedemora   107 50 53 %   
  Avesta 

 
164 90 45 %   

  Ludvika   342 153 55 %   
  Ockelbo 

 
62 29 53 %   

  Hofors   111 59 47 %   
  Ovanåker 

 
89 50 44 %   

  Nordanstig   98 48 51 %   
  Ljusdal 

 
253 109 57 %   

  Gävle   758 327 57 %   
  Sandviken 

 
338 184 46 %   

  Söderhamn   336 147 56 %   
  Bollnäs 

 
224 97 57 %   

  Hudiksvall   414 186 55 %   
  Ånge 

 
81 44 46 %   

  Timrå   108 58 46 %   
  Härnösand 

 
207 97 53 %   

  Sundsvall   660 340 48 %   
  Kramfors 

 
167 88 47 %   

  Sollefteå   226 92 59 %   
  Örnsköldsvik 

 
513 270 47 %   

  Ragunda   81 37 54 %   
  Bräcke 

 
93 48 48 %   

  Krokom   69 30 57 %   
  Strömsund 

 
156 69 56 %   

  Åre   85 33 61 %   
  Berg 

 
86 40 53 %   
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  Härjedalen   59 32 46 %   
  Östersund 

 
491 221 55 %   

  Nordmaling   101 51 50 %   
  Bjurholm 

 
0 0 0 %   

  Vindeln   56 25 55 %   
  Robertsfors 

 
83 37 55 %   

  Norsjö   43 13 70 %   
  Måla 

 
0 0 0 %   

  Storuman   104 55 47 %   
  Sorsele 

 
0 0 0 %   

  Dorotea   50 26 48 %   
  Vännäs 

 
23 8 65 %   

  Vilhelmina   107 43 60 %   
  Åsele 

 
52 21 60 %   

  Umeå   580 279 52 %   
  Lycksele 

 
0 0 0 %   

  Skellefteå   787 390 50 %   
  Arvidsjaur 

 
106 44 58 %   

  Arjeplog   53 25 53 %   
  Jokkmokk 

 
70 32 54 %   

  Överkalix   89 41 54 %   
  Kalix 

 
193 102 47 %   

  Övertorneå   86 40 53 %   
  Pajala 

 
122 59 52 %   

  Gällivare   260 121 53 %   
  Älvsbyn 

 
84 51 39 %   

  Luleå   655 335 49 %   
  Piteå 

 
408 177 57 %   

  Boden   286 116 59 %   
  Haparanda 

 
114 65 43 %   

  Kiruna   228 100 56 %   
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