
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 2 (2)

9. Redovisning utfall kundundersökning ”vad tycker de äldre 
2020” (SN 2020.204)
Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Presentationen beskriver utfallet av den nationella kundundersökningen ”vad tycker de äldre” 
för 2020. I materialet finns utfall från kundundersökning inom hemtjänst och särskilt boende 
äldre. Här finns även jämförelser med tidigare års resultat, jämförbara kommuner samt 
rikssnittet på olika frågeställningar

Handlingar
 §108 SN AU Redovisning utfall kundundersökning ”vad tycker de äldre 2020”
 Redovisning resultat kundundersökningen "vad tycker de äldre 2020"
 Kundundersökning, äldreomsorg 2020



Redovisning utfall 
kundundersökning ”vad tycker 

de äldre 2020”

9

SN 2020.204



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2020-12-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 108
Redovisning utfall kundundersökning ”vad tycker de äldre 2020” (SN 
2020.204)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Presentationen beskriver utfallet av den nationella kundundersökningen ”vad tycker de äldre” 
för 2020. I materialet finns utfall från kundundersökning inom hemtjänst och särskilt boende 
äldre. Här finns även jämförelser med tidigare års resultat, jämförbara kommuner samt 
rikssnittet på olika frågeställningar

Beslutsunderlag
 Redovisning resultat kundundersökningen "vad tycker de äldre 2020"
 Kundundersökning, äldreomsorg 2020

Paragrafen är justerad



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
SOCIALFÖRVALTNING 2020-11-03

DNR SN 2020.204 
URBAN JONSSON SID 1/1
KVALITETSUTVECKLARE 
  
URBAN.JONSSON@VALLENTUNA.SE  

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88
KOMMUN@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Redovisning utfall kundundersökning 
”vad tycker de äldre 2020”

Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen.
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de äldre” för 2020. I materialet finns utfall från kundundersökning inom hemtjänst 
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Avsnitt Antal 
bilder

Inledning 2

Särskilt boende äldre (Kommunnivå) 14

Särskilt boende äldre, enhetsjämförelse 10

Hemtjänst (kommunnivån) 13

Hemtjänst, enhets-/ grupp jämförelser 13

Hantering förbättringsaktiviteter 2



Våra referenspunkter när vi jämför oss
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2015
2015
2015

Vår historia Jämförbara kommuner

Resultat i Sverige

Socialtjänsten i Vallentuna har valt 

ut ett antal jämförbara kommuner, 

med vilka vi jämför våra värden i 

de olika mätningarna. Dessa 

kommuner har många likheter 

med Vallentuna vad gäller storlek, 

närhet till storstad, demografi mm. 

Vi har valt att följa på vilken ”plats” 

vi befinner oss i denna gruppering, 

när det gäller kundnöjdhet.

Socialtjänsten i Vallentuna jämför sig 

också med genomsnittligt resultat för 

Sverige på olika områden.

Socialtjänsten i Vallentuna 

jämför sig också med den egna 

utvecklingen över tid för att 

kunna se effekter av tidigare 

förbättringsaktiviteter men också 

för att tidigt se förändringar inom 

verksamheterna.



Så här redovisas resultaten
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XX % av svaren 

Samtliga värden som 

redovisas är den andel av 

givna svar som finns på de 

två ”positiva” alternativen på 

svarsskalan.



Särskilt boende äldre

2020-11-03



Inledning/ sammanfattning

2020-11-03

Enkäterna till undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen, 2020? skickades ut till de äldre samma vecka som 

Folkhälsomyndigheten konstaterade att det fanns tecken på en samhällsspridning av virussjukdomen covid-19 i de två största 

regionerna i Sverige. Folkhälsomyndigheten rådde alla att undvika att träffa andra människor, framförallt riskgrupper och 

personer 70 år och äldre. Den 30 mars beslutade regeringen om besöksförbud på samtliga äldreboenden. Beslutet trädde i kraft 

den 1 april, men redan tidigare lämnade regeringen en skarp rekommendation mot att besöka äldreboenden, för att minska 

risken för smittspridning bland äldre personer.

Med tanke på att det fanns en samhällsspridning av covid-19, råd om att undvika att träffa andra människor och att det var 

besöksförbud på särskilda boenden under den större delen av svarsperioden, vilket hindrade många anhöriga från att kunna 

hjälpa till att besvara enkäter, så är svarsfrekvensen sämre jämfört med föregående år. Sjunkande svarsfrekvenser är ett 

generellt problem i enkätundersökningar, så även för denna undersökning som minskat i svarsfrekvens för hela riket varje år 

sedan 2016.

Specifikt för äldreboenden i Vallentuna har effekten av detta blivit:

• Mycket speciella förhållanden för SÄBO, närstående ej på plats, personal har stort fokus på covid -19, mm.

• Svarsfrekvensen är detta år betydligt lägre än föregående, i riket minskade svarsfrekvensen med cirka 10 procent medan 

den i Vallentuna föll med 14 procent till 34 procents svarsfrekvens. Bland jämförelsekommunerna är den genomsnittliga 

svarsfrekvensen 41 procent, vilket innebär att Vallentuna ligger cirka 7 procent under kringliggande kommuner.

• En betydligt större andel av de besvarade enkäterna har besvarats av närstående utan att den enskilde har medverkat. 

Detta har visat sig ge en mer negativ bild av verksamheten än om den äldre får medverka. Andelen närstående som svarat 

är högre i Vallentuna än i jämförelsekommunerna.

• Det bristfälliga underlaget leder till att årets resultat ska tolkas med försiktighet och att det inte bör dras några långtgående 

slutsatser av många av förändringarna som har skett jämfört med föregående år mm.

• Några trender kan dock skönjas utifrån resultaten, där fokus generellt bör läggas på aktiviteter, möjlighet att få komma ut, 

möjlighet att få kontakt med sjuksköterska och måltidsmiljö.



Särskilt boende äldre

2020-11-03

Vallentuna har 2020 endast 34 procents svarsfrekvens på enkäten. Det är 14 procents försämring jämfört med föregående år. Svarsfrekvensen i riket 

minskade med 10 procent på grund av rådande förhållanden. Bland de kommuner som används som referensgrupp i närområdet är medelvärde för 

svarsfrekvensen 41 procent. Vallentunas svarsfrekvens betydligt mer än jämförbara kommuner och riket.



2020-11-03

Det är en större andel i båda grupperna som år 2020 uppgett att de har svarat själva, jämfört med 2019. Av dem som bor på SÄBO så är det 

en mindre andel som har fått hjälp av någon att svara, jämfört med föregående år i riket. Trots att fler har svarat själva i år, så är fortfarande 

en majoritet av enkäterna på SÄBO besvarade av enbart någon annan än den äldre personen själv. Vanligtvis är denne annan en anhörig 

och dessa påminns i inledningen av enkäten om att svaren ska spegla den äldres uppfattning. Generellt besvaras frågorna mer positivt 

när den äldre personen svarat själv, något mindre positivt när den äldre svarat tillsammans med någon och minst positivt när någon 

annan svarat åt den äldre personen, ett svarsmönster som även syns i de tidigare undersökningarna. Bilden nedan illustrerar detta på 

riksnivå 2020 för en fråga.

Detta innebär att kommuner som har en större andel av de 

äldre själva som besvarat enkäten får generellt högre 

värden i undersökningen.

Vem har svarat på enkäten



Vem har svarat på enkäten
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Vallentuna har 2020 endast 25 procent av enkäterna som besvarats av den äldre eller tillsammans med någon. Det är en minskning 

med 8 procent jämfört med föregående år. Detta har sannolikt stor inverkan på årets resultat i Vallentuna.
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Enheter sorterade efter värde 2019



Kommentar NKI Särskilt boende äldre

2020-11-03

På detta område har det skett stora förändringar mellan åren i de olika kommunerna. 

Utfallet för Vallentuna 2020 är en minskning med 4 procent jämfört med föregående år. 

Vallentuna var den kommun i jämförelsegruppen som gjort störst förändring i positiv 

riktning under perioden 2017 – 2019, tyvärr bröts denna trend 2020.

Förändringar av NKI har skett i flera av jämförelsekommunerna, när man granskar 

förändringar i vem som besvarat enkäten kan det i vissa fall vara en bakomliggande faktor.

För Vallentuna innebär det att vi går från 1:a plats till delad 4:e plats i jämförelsegruppen. 

Orsaken till förändringen är bland annat förskjutningen i vem som besvarat enkäten.



Vad är det som påverkar nöjdheten?
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Upplevd 
trygghet
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Kommentar profiljämförelse Säbo övergripande

2020-11-03

Jämfört med föregående år har värden förbättrats på flertalet områden, medan vi har en negativ förändring på tre områden.

• Förtroende

• Bemötande

• Helhetsintryck (NKI)

( Dessa är dock inte signifikanta på denna aggergeringsnivå)

• Måltidsmiljö

I relation till våra ”bättre jämförbara kommuner” behöver vi främst fokusera på följande områden övergripande inom särskilt boende för äldre:

• Information vid för ändringar.

• Aktiviteter

• Möjlighet att få komma ut

• Kontakt med sjuksköterska

• Helhetsintryck (NKI)

I jämförelse med riksmedel förstärks bilden av att det är dessa områden som behöver prioriteras.

• Aktiviteter

• Möjlighet att få komma ut

• Kontakt med sjuksköterska

• Måltidsmiljö

En sammantagen bedömning är att fokus vad gäller generella förbättringsaktiviteter bör ligga på följande:

1. Förbättra svarsfrekvens och att andelen av kunderna som svarar själva eller tillsammans med någon.

2. Aktiviteter

3. Möjlighet att få komma ut

4. Kontakt med sjuksköterska

5. Måltidsmiljö

När  respektive enhet gör sin lokala analys kan det givetvis finnas andra områden i fokus på just denna enhet.
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I fokus för att förbättra för alla Säbo …..

Följande frågeställningar bör 

vara fokusområden generellt 

på särskilt boende äldre 2021 i 

Vallentuna. 

Bättre 
svarsfrekvens 

och större andel 
av kunderna som 

svarar själva 
eller tillsammans 

med någon 
annan !!



Jämförelse 
enheter

2020-11-03

Särskilt boende äldre

Detta avsnitt innehåller 

några jämförande bilder 

mellan enheter i 

kommunen.
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Enheter sorterade efter värde 2020
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Enheter sorterade efter värde 2020
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Enheter sorterade efter värde 2020
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Stångberga
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Stångberga saknar eget 

resultat ett av åren pga för få 

svar på enheten. Uppgifterna 

finns med på överliggande 

nivå men kan inte 

särredovisas av sekretess 

skäl.



Överblick förändring omdömen
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Tabellen visar förändring från föregående mätning av vad de äldre tycker, negativt värde innebär ett försämrat omdöme jämfört med föregående 

år. Högst upp i listan hittar man de områden har där fokus för förbättringsarbete bör ligga på aktuell enhet, för områden med positiva värden 

handlar det om att jobba för att bibehålla uppnått värde.

Förändring 2019 2020

Augustendal

Måltidsmiljö -27

Aktiviteter -13

Mat smakar bra -11

Bemötande 2

Trivsamt, ute 3

Synpunkter & klagomål 4

Trygghet 6

Info förändring 7

Trivsamt, inne 7

NKI 7

Förtroende 10

Möjlighet att komma ut 15

Åsikter/önskemål 16

Påverka 19

Kontakt Ssk 21

Har tid 30

Totalsumma 96

Förändring 2019 2020

Korallen

Mat smakar bra -35

Kontakt Ssk -17

Åsikter/önskemål -14

Måltidsmiljö -12

Trivsamt, inne -11

NKI -10

Bemötande -6

Aktiviteter -4

Förtroende -4

Möjlighet att komma ut -4

Info förändring 1

Påverka 2

Trivsamt, ute 2

Trygghet 2

Synpunkter & klagomål 10

Har tid 13

Totalsumma -87

Förändring 2019 2020

Vårdbo

Åsikter/önskemål -70

Påverka -45

Trygghet -27

NKI -24

Info förändring -20

Förtroende -15

Bemötande -11

Synpunkter & klagomål -9

Möjlighet att komma ut -2

Trivsamt, inne 6

Måltidsmiljö 7

Har tid 8

Aktiviteter 11

Trivsamt, ute 22

Kontakt Ssk 28

Mat smakar bra 28

Totalsumma -113

Förändring 2019 2020

Väsbygården

Kontakt Ssk -33

Har tid -20

Åsikter/önskemål -14

Påverka -13

Info förändring -13

Möjlighet att komma ut -9

Förtroende -7

Bemötande -6

NKI -6

Måltidsmiljö -5

Trivsamt, ute -5

Aktiviteter 2

Synpunkter & klagomål 3

Trygghet 6

Trivsamt, inne 17

Mat smakar bra 31

Totalsumma -72



Hemtjänst
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Inledning/ sammanfattning
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Enkäterna till undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen, 2020? skickades ut till de äldre samma vecka som 

Folkhälsomyndigheten konstaterade att det fanns tecken på en samhällsspridning av virussjukdomen covid-19 i de två största 

regionerna i Sverige. Folkhälsomyndigheten rådde alla att undvika att träffa andra människor, framförallt riskgrupper och 

personer 70 år och äldre. 

Med tanke på att det fanns en samhällsspridning av covid-19, råd om att undvika att träffa andra människor, hindrades många 

anhöriga från att kunna hjälpa till att besvara enkäter, så är svarsfrekvensen blev något sämre jämfört med föregående år. En 

större andel av kunderna inom hemtjänsten besvarade enkäten utan medverkan från anhöriga. Sammantaget har enkäten inom 

hemtjänsten ett betydligt bättre underlag även detta år.

Specifikt för hemtjänsten i Vallentuna har effekten av detta blivit:

• Mycket speciella förhållanden för hemtjänsten, närstående ej på plats, personal har starkt fokus på hantering av covid -19, 

mm.

• Svarsfrekvensen är detta år marginellt lägre än föregående än föregående år, i riket minskade svarsfrekvensen med cirka 3 

procent medan den i Vallentuna föll med 2 procent till 60 procents svarsfrekvens. Detta är tre procent över medelvärdet i 

Sverige.

• En betydligt större andel av de besvarade enkäterna har besvarats av den enskilde utan medverkan från närstående. Detta 

har visat sig ge en något mer positiv bild av verksamheten generellt.

• Den stora volymen av svar ger ett stabilare underlag än undersökningen på särskilt boende äldre, vilket leder till att säkrare 

slutsatser kan dras av förändringar.

• Hemtjänsten i Vallentuna är särskilt framstående vad gäller ”information vid förändring” och ”Möjlighet att påverka”, där 

resultaten är betydligt över riksmedel och jämförelsekommuner. På samtliga områden ligger Vallentunas resultat bättre än 

riksmedel.

• Några områden som har en förbättringspotential är ”hantering av synpunkter och klagomål” i relation till den jämförelse 

kommun som har bäst värde här. Men framförallt behöver verksamheten fokusera på förbättringsaktiviteter i de grupper 

som har lägre omdömen för att förbättra helheten ytterligare.



Hemtjänst
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Vem har svarat på enkäten

Det är en större andel i båda grupperna som år 2020 uppgett att de har svarat själva, jämfört med 2019. Av dem som bor på SÄBO så är det 

en mindre andel som har fått hjälp av någon att svara, jämfört med föregående år i riket. Trots att fler har svarat själva i år, så är fortfarande 

en majoritet av enkäterna på SÄBO besvarade av enbart någon annan än den äldre personen själv. Vanligtvis är denne annan en anhörig 

och dessa påminns i inledningen av enkäten om att svaren ska spegla den äldres uppfattning. Generellt besvaras frågorna mer positivt 

när den äldre personen svarat själv, något mindre positivt när den äldre svarat tillsammans med någon och minst positivt när någon 

annan svarat åt den äldre personen, ett svarsmönster som även syns i de tidigare undersökningarna. Bilden nedan illustrerar detta på 

riksnivå 2020 för en fråga.

Detta innebär att kommuner som har en större andel av de 

äldre som själva besvarat enkäten får generellt högre 

värden i undersökningen.



Vem har svarat….
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Vallentuna har 2020 75 procent av enkäterna som besvarats av den äldre eller tillsammans med någon. Det är en ökning med 5 procent 

jämfört med föregående år.
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Vallentuna har 2020 samma värde på NKI som föregående år. Ekerö har dock ökat sitt värde med en procent vilket innebär att denna kommun blir bäst i 

jämförelsegruppen.
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Enheer sorterade efter värde 2020

Vallentuna har under den senaste fyraårsperioden högst värde på NKI bland jämförelsekommunerna. Värdet är betydligt högre än riksmedel under samma 

period.



Kommentar NKI Hemtjänst
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Jämfört med särskilt boende äldre visat hemtjänsten mindre variationer mellan åren i de 

olika kommunerna skälet till detta är att det som regel ingår ett större antal personer i 

underlaget. Vallentuna kommun har samma värde som 2019,  vilket medför att vi ligger på 

delad 2:a plats i jämförelsegruppen. I jämförelse med riksmedel ligger Vallentuna tydligt 

över detta. Merparten av kommunerna har en vikande trend de senaste tre åren. 

Vallentuna är den kommun som har högst värde om man tar hänsyn till resultaten under 

den senaste fyra års perioden.



2020-11-03



2020-11-03



2020-11-03



Kommentar profiljämförelse hemtjänst övergripande
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Jämfört med föregående år har värden försämrats något på tre områden, där fokus bör ligga:

• Har tid

• Förtroende

• Trygghet.

I relation till våra ”bästa jämförbara kommuner” behöver vi främst fokusera på följande områden övergripande inom 

hemtjänst:

• Påverka.

• Synpunkter och klagomål.

• Har tid.

I jämförelse med riksmedel ligger Vallentuna bättre till på samtliga variabler, men ligger närmast medel på kategorierna:

• Har tid.

• Trygghet.

(Här är visserligen Vallentuna bättre än riksmedel, men på dessa områden är skillnaden minst.)

En sammantagen bedömning är att fokus vad gäller förbättringsaktiviteter för 2020 bör ligga på följande:

1. Har tid.

2. Trygghet.

Områden som behöver bibehållas med bra utfall är bemötande, förtroende, information vid förändring och 

åsikter/önskemål, med flera. 

När  respektive enhet/ grupp gör sin lokala analys kan det givetvis finnas andra områden i fokus på just denna.
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I fokus för att förbättra för all hemtjänst



Hemtjänst
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Jämförelse 
enheter

Detta avsnitt innehåller 

några jämförande bilder 

mellan enheter i 

kommunen.
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Kommentar jämförelse enheter
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2020 hade två av de externa utförarna av hemtjänst tillräckligt många kunder som besvarat 

enkäten för att ett resultat ska kunna presenteras på denna nivå. Detta är glädjande då det 

2019 endast fanns resultat för kommunens hemtjänst.

Eftersom de externa utförarna har färre kunder som underlag blir värdena här övertid något mer 

varierade. De svar som lämnats från kunder hos externa utförare som inte får eget resultat finns 

med i underlaget för den samlade bilden i kommunen.



Analysunderlag 
enheter & 

avdelningar
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Hemtjänst

På följande sidor finns diagram för hemtjänst 

på underliggande nivå (grupper)

Vissa av dessa har inte några uppgifter då 

antalet svar understiger det antal som krävs för 

att redovisa utfallet utan att riskera 

anonymiteten.
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Enheten jämförs med 2018 år 

resultat då den inte hade något eget 

resultat 2019.
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Enheten jämförs med 2018 år 

resultat då den inte hade något eget 

resultat 2019.
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Vallentuna kommuns hemtjänst 
prioriteringsförslag förbättrings arbete.

Tabellen visar förändring från föregående mätning av vad de äldre tycker, negativt värde innebär ett försämrat omdöme jämfört med föregående 

år. Högst upp i listan hittar man de områden har där fokus för förbättringsarbete bör ligga, för områden med positiva värden handlar det om att 

jobba för att bibehålla uppnått värde. Det är dock viktigt att ha i åtanke att det i detta fall bara görs en jämförelse med den egna verksamheten 

historiskt.

Förändring 2018 
2019

Vallentuna 
kommuns hemtjänst

Påverka -7

Synpunkter & 
klagomål

-6

Bemötande -2

Bra utfört -2

Åsikter/önskemål -1

NKI -1

Förtroende -1

Info förändring 0

Avtalad tid 1

Har tid 2

Trygghet 4

Totalsumma -13

Förändring 2019 2020

Vallentuna 

kommuns 

hemtjänst

Har tid -8

Trygghet -5

Förtroende -4

Åsikter/önskemål -2

Avtalad tid -2

NKI -1

Bemötande 0

Bra utfört 0

Synpunkter & klagomål 1

Info förändring 3

Påverka 6

Totalsumma -12
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Vallentuna kommuns hemtjänst 
prioriteringsförslag förbättrings arbete.

Förändring 2019 2020

Rosengårds

gruppen

Har tid -14

Trygghet -12

Förtroende -10

NKI -5

Synpunkter & klagomål -5

Åsikter/önskemål -4

Bemötande -3

Bra utfört -2

Info förändring 0

Avtalad tid 1

Påverka 4

Totalsumma -50

Förändring 2019 2020

Kårstagrupp

en

Har tid -12

Info förändring -11

Avtalad tid -8

Trygghet -6

NKI -4

Förtroende -3

Bemötande 0

Bra utfört 2

Åsikter/önskemål 5

Synpunkter & klagomål 5

Påverka 14

Totalsumma -18

Förändring 2019 2020

Centrumgru

ppen

Trygghet -5

Synpunkter & klagomål -5

Åsikter/önskemål -4

Har tid 1

Förtroende 1

Bemötande 4

Avtalad tid 4

NKI 5

Bra utfört 10

Påverka 10

Info förändring 14

Totalsumma 35

Förändring 2019 2020

Brottbygrup

pen

Bra utfört -8

Åsikter/önskemål -7

Har tid -5

Förtroende -3

Avtalad tid -3

Bemötande 0

NKI 0

Påverka 5

Synpunkter & klagomål 6

Trygghet 7

Info förändring 8

Totalsumma 0

Tabellen visar förändring från föregående mätning av vad de äldre tycker, negativt värde innebär ett försämrat omdöme jämfört med föregående 

år. Högst upp i listan hittar man de områden har där fokus för förbättringsarbete bör ligga, för områden med positiva värden handlar det om att 

jobba för att bibehålla uppnått värde.



Hantering av resultaten på enheter
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• Varje berörd verksamhet får del av resultatet och 

diskuterar/analyserar detta inom sin verksamhet.

• Diskussionen bör/ska leda till förbättringsaktiviteter som 

dokumenteras och genomförs under kommande år.

• Förbättringsaktiviteterna ska vara dokumenterade i 

verksamhetsplanen senast 2020-12-31.
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Exempel på en förbättringsaktivitet 
på enhet



Verksamhetsplan

Förbättrings 
aktivitet

Förbättrings 
aktivitet

Strategiskt inriktning

Kommun mål

Nämndmål

Förbättrings 
aktivitet

Förbättrings 
aktivitet

Förbättrings 
aktivitet

Rapport
”Vad 

tycker de 
äldre”.

Medarb.
enkät

De förbättringsaktiviteter som har sitt ursprung i denna undersökning kommer att kunna följas bland 

aktiviteterna i verksamhetsplanen där dessa är ”flaggade” med ursprunget ”kundenkät”. 
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