
Här kan du ta del av 

enkätens resultat



Bakgrund till enkäten 
• Utvecklingsplanen för äldreomsorgen år 2013-2018 i Kungsör utgår.

• I september 2018 påbörjades ett projekt med syfte att färdigställa
ett nytt förslag  till Äldreomsorgsplan med inriktningsbeslut
gällande välfärdsteknik för åren 2019 – 2035.

• Planen ska belysa åldersutveckling, behov av bostäder, ligga som
grund för det fortsatta utvecklingsarbetet.
Äldreomsorgsplanen ska även belysa hur vi på bästa sätt bemöter
framtidens behov och dina förväntningar gällande trygghet, service
och delaktighet.



Svarande på enkäten 
• Enkäten fanns tillgänglig under 6/2 - 31/3, 2019

på kommunens hemsida samt även i pappersform
( i receptionen/på boenden/på bibliotek/Tallåsgården)

• Totalt 204 svarande vara 104 inkom i pappersform
– 68,81 % kvinnor
– 27,72% män
– 3,47% ville inte uppge kön
– 84% uppgav att de inte hade någon insats från kommunen- 16% uppgav att de

hade insatser



Enkätens uppbyggnad 
• Totalt omfattade enkäten 20 frågor varav respondenterna i 7 av

frågeställningarna gavs möjlighet att svara med hjälp av
skattningsskala 1 – 5
– där 1 var ”Mycket viktigt” och 5 var ”Inte alls viktigt”.

• Övriga frågor besvarades med påstående eller fritextfält.



Respondenternas ålder 

14,29% 

22% 
21% 

30% 

10,84% 

3% 

yngre än 50 år 50-65 år 65-70 år 71-80 år 81-90 år 91 år eller äldre



Vilken är den bästa boendeformen i framtiden? 

34% 

7,92% 

17,33% 

10,89% 

26,24% 

3,96% 



Ett urval av kommentarer kring boende 



 
Hur viktigt är det att kunna få välja var du vill bo? 

 

83,08% 

I Mycket viktigt

2

3

4

5 Inte alls viktigt



Hur viktigt är det att det finns… 

61,88% 

47,26% 

69,65% 

16,58% 

28,64% 
30,35% 

60,50% 

Vårdcentral Post och bank Matvaruaffär Gym och
träningslokal

Cafe och
restaurang

Bibliotek Apotek

1 Mycket viktigt

2

3

4

5 Inte alls viktigt



Meningsfull vardag- Hur viktigt är det … 

76,00% 

63,64% 

51,02% 

74,11% 

Att få välja när och vilken tid jag
skall få hjälp

Att få veta i förväg vem som
kommer och hjälper mig

Att kunna bo kvar hemma om
jag blir sjuk

Att kommunen satsar på
rehabiliterande och

förebyggande hälsoarbete

1 Mycket viktigt

2

3

4

5 Inte alls viktigt



Ett urval av kommentarer kring 
meningsfull vardag 



Måltider- Hur viktigt är det … 
66,33% 

34,19% 

57,14% 

49,22% 

Att kunna få välja när du vill inta
din måltid

Att kunna få måltiden serverad i
sällskap med andra

Att kunna ha möjlighet att
påverka måltidens innehåll

Att kunna ta del av
äldreomsorgens menyer på

hemsidan

1 Mycket viktigt

2

3

4

5 Inte alls viktigt



Ett urval av kommentarer kring måltider 



Aktiviteter- Hur viktigt är det … 

52,28% 

81,82% 

47,47% 

46,70% 

58,29% 

Att få fysisk aktivitet

Att få komma utomhus när du vill och behöver

Att få möjlighet att delta i kultur och nöjesaktiviteter

Att få vara med och styra aktivitetsinnehållet på framtidens
äldreboende

Att det finns träffpunkter för seniorer

1 Mycket viktigt

2

3

4

5 Inte alls viktigt



Ett urval av kommentarer kring aktiviteter 



Hur stor roll tror du anhöriga och volontärer 
kommer att ha i framtiden? 

38,81% 

21,89% 

17,41% 

14,43% 

7,46% 

En mycket större roll än idag

Något större roll än idag

Samma roll som idag

En mindre roll än idag

Ej svar



Ett urval av kommentarer kring 
anhöriga och volontärers roll… 



Hur ställer du dig till den ökade 
digitaliseringen i samhället? 

26,81% 

21,13% 

32,48% 

9,79% 9,79% 

1 Mycket positiv

2

3

4

5 Mycket negativ



Digitalisering- Hur viktigt är det… 

26,80% 

30,10% 

32,12% 
31,28% 

Att kunna få vård och
konsultation med digital teknik,

tex sms-påminnelser,
videosamtal med läkare

Att kunna få vård och omsorg i
hemmet med stöd av digital

teknik, tex trygghetslarm,
videosamtal, tillsyn

Att kunna ansöka om insatser
inom omsorgen digitalt via

hemsidan

Att kunna kommunicera och få
service digitalt

1 Mycket viktigt

2

3

4

5 Inte alls viktigt



Teknik som främjar självständighet i vardagen som 
komplement till personal 

32,26% 

46,53% 

32,97% 

53,72% 

21,31% 

Teknik som främjar hälsa och aktivitet

Tekniks som främjar självständighet i vardagen

Treknik som främjar delaktighet i samhället,socialt samspel med
andra

Teknik som främjar trygghet

Teknik som främjar självständighet i vardagen, tex
robotdamsugare

1 Mycket viktigt

4

3

2

5 Inte alls viktigt



Ett urval hur man ser på framtidens 
trygghetsskapande teknik 



Ord som bäst beskriver hur man ser på 
framtidens äldreomsorg 



Ett urval om hur man ser på framtidens 
äldreomsorg i Kungsörs kommun 



Sammanfattning 
• Bästa boendeformen 

Den bästa boendeformen var enligt respondenterna att få bo kvar hemma och att detta 
bör individanpassas så långt som möjligt. Trygghet är oftast det egna hemmet. Om 
hälsan börjar svikta och sjukdom följer önskar man flytta till mer tryggare former där 
närhet till personal finns och möjlighet att kunna få vara tillsammans erbjuds. 

 
• Meningsfull vardag 

En trygg omsorg är mycket viktig i framtiden för majoriteten av de som svarade på 
enkäten. Allra viktigast för att få en meningsfull vardag i framtiden är att själv få välja var 
man ska bo, och att det är viktigt för den enskilde att eventuella insatser från kommunen 
individanpassas och att man får information om när och hur insatserna ska utföras. En 
stor majoritet ser gärna att kommunen satsar på hälsofrämjande- och rehabiliterande 
insatser, för att man på så vis kan fortsätta leva ett aktivt liv långt upp i åldrarna. 

 
• Måltider 

Majoriteten önskar kunna vara med och påverka måltidens innehåll, och de ser det som 
en självklarhet att kunna få välja när måltiden ska intas. Man vill inte ha halvfabrikat 
utan hemlagad, närproducerad ,näringsriktig mat med möjlighet till variation utefter 
individens behov och önskemål. Man önskar se en lugn, trevlig måltidsmiljö som bidrar 
till att vilja äta, med alla sinnen , tillsammans med personal som är närvarande för att 
undvika ensamhet. 

 
 
 



Fortsättning Sammanfattning 
• Aktiviteter 

Alla är olika och därav ser man även olika på aktiviteter och intressen. En stor majoritet av 
respondenterna ser möjlighet till utevistelse som den viktigaste aktiviteten gärna tillsammans med 
andra seniorer. Man efterfrågar en nyanserad bild av de aktiviteter som erbjuds och påtalar att 
anhöriga inte heller har möjlighet att tillfredsställa allt. Man vill vara med och styra aktivitetsutbudet 
och framhäver att frivilliga bör premieras och uppmuntras. Det är viktigt att seniorer får träffas, 
utbyta tanker, erfarenheter och så sätt bryta isolering och utanförskap. 

 
• Anhöriga och volontärer 

Anhöriga och volontärer ses i enkäten som en ovärderlig resurs som kommunen bör satsa på i 
förebyggande syfte. Man finner en oro inför framtiden då många tror att anhöriga och volontärer 
kommer att spela en större roll än idag, men att det samtidigt  kanske inte kommer vara lika 
självklart för anhöriga som t. ex bor på annan ort att vara delaktiga på samma sätt som idag. Oro 
speglas aven för att volontärer i framtiden kanske inte finns i samma utsträckning att tillgå.
  

• Trygghetsskapande teknik 
Flertalet av de svarande påtalar att teknik aldrig får ersätta den mänskliga kontakten. Samtidigt ser 
man på positivt teknik som främjar trygghet och självständighet i vardagen. Även möjlighet att få 
kommunicera och få service digitalt anser man vara positivt men att det måste ske på den enskildes 
förutsättningar. 
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