
Äldreomsorg
I rapporten samlar Infostat ett fyrtiotal undersökningsresultat om 
svenskarnas uppfattning och attityder kring äldreomsorg. Du får 
bland annat reda på svenskarnas förtroende för offentlig och privat 
driven äldreomsorg och hemtjänst, vad man tycker borde prioriteras 
inom äldreomsorg och hemtjänst, hur brukare av äldreomsorg och 
hemtjänst tycker att verksamheten fungerar och om kommuner borde 
prioritera hemtjänst och äldreomsorg högre än idag. 

Rapporten är framtagen för att användas som informationsunderlag 
ti l l  företag och organisationer som verkar inom äldreomsorg. För 
affärsledning ger rapporten statistik över starka och svaga punkter 
inom verksamheten, för kommunikatörer ger den nyckeldata om hur 
branschen uppfattas av allmännheten.

Rapporten levereras som pdf med färdiga diagram. Vill  du ha mer 
data på äldreomsorg är du välkommen att höra av dig.

info@infostat.se



Äldreomsorg

Undersökningspaket 

Sammanställning av undersökningar gjorda av Infostat på tema äldreomsorg
augusti 2021 – mars 2022

2022-03-02



Förtroende för privat och 
offentlig äldreomsorg



Förtroende för 
äldreomsorgen
Vilket förtroende man har för äldreomsorgen

Källa

Undersökning genomförd av Infostat.

Fråga: Vilket förtroende har du för..?

Svarsalternativ: Stort, Varken eller, Litet, Vet 
ej/Ej svar

Antal intervjuer per undersökningstillfälle: 
Ca 1510

Målgrupp:

Period: 2022-02-23 – 2022-03-02



Förtroende för 
äldreomsorgen
Källa

Undersökning genomförd av Infostat.

Fråga: Vilket förtroende har du för..?

Svarsalternativ: Stort, Varken eller, Litet, Vet 
ej/Ej svar

Antal intervjuer per undersökningstillfälle: 
Ca 1510

Målgrupp:

Period: 2022-02-23 – 2022-03-02



Förtroende för 
äldreomsorgen
Källa

Undersökning genomförd av Infostat.

Fråga: Vilket förtroende har du för..?

Svarsalternativ: Stort, Varken eller, Litet, Vet 
ej/Ej svar

Antal intervjuer per undersökningstillfälle: 
Ca 430

Målgrupp:

Period: 2022-02-23 – 2022-03-02



Förtroende för 
äldreomsorgen
Källa

Undersökning genomförd av Infostat.

Fråga: Vilket förtroende har du för..?

Svarsalternativ: Stort, Varken eller, Litet, Vet 
ej/Ej svar

Antal intervjuer per undersökningstillfälle: 
Ca 500

Målgrupp:

Period: 2022-02-23 – 2022-03-02



Förtroende för 
äldreomsorgen
Källa

Undersökning genomförd av Infostat.

Fråga: Vilket förtroende har du för..?

Svarsalternativ: Stort, Varken eller, Litet, Vet 
ej/Ej svar

Antal intervjuer per undersökningstillfälle: 
Ca 500

Målgrupp:

Period: 2022-02-23 – 2022-03-02



Förtroende för 
äldreomsorgen
Källa

Undersökning genomförd av Infostat.

Fråga: Vilket förtroende har du för..?

Svarsalternativ: Stort, Varken eller, Litet, Vet 
ej/Ej svar

Antal intervjuer per undersökningstillfälle: 
Ca 1460

Målgrupp:

Period: 2022-02-23 – 2022-03-02



Förtroende för 
äldreomsorgen
Källa

Undersökning genomförd av Infostat.

Fråga: Vilket förtroende har du för..?

Svarsalternativ: Stort, Varken eller, Litet, Vet 
ej/Ej svar

Antal intervjuer per undersökningstillfälle: 
Ca 1460

Målgrupp:

Period: 2022-02-23 – 2022-03-02



Förtroende för 
äldreomsorgen
Källa

Undersökning genomförd av Infostat.

Fråga: Vilket förtroende har du för..?

Svarsalternativ: Stort, Varken eller, Litet, Vet 
ej/Ej svar

Antal intervjuer per undersökningstillfälle: 
Ca 1460

Målgrupp:

Period: 2022-02-23 – 2022-03-02



Vad man tycker borde 
prioriteras inom 
äldreomsorgen



Vad som borde 
prioriteras inom 
äldreomsorgen
Källa

Undersökning genomförd av Infostat.

Fråga: Vilka av följande förändringar inom 
äldreomsorgen tycker du vore viktigast? Välj 
max tre.

Antal intervjuer per undersökningstillfälle: 
Ca 1630

Målgrupp: Allmänheten

Period: 2021-11-24 – 2021-11-30



Bättre 
personalkontinuitet
Källa

Undersökning genomförd av Infostat.

Fråga: Vilka av följande förändringar inom 
äldreomsorgen tycker du vore viktigast? Välj 
max tre.

Antal intervjuer per undersökningstillfälle: 
Ca 500

Målgrupp: Allmänheten

Period: 2021-11-24 – 2021-11-30



Erbjuda läkarvård 
inom ramen för 
äldreomsorgen
Källa

Undersökning genomförd av Infostat.

Fråga: Vilka av följande förändringar inom 
äldreomsorgen tycker du vore viktigast? Välj 
max tre.

Antal intervjuer per undersökningstillfälle: 
Ca 500

Målgrupp: Allmänheten

Period: 2021-11-24 – 2021-11-30



Fler bostäder 
anpassade för äldre
Källa

Undersökning genomförd av Infostat.

Fråga: Vilka av följande förändringar inom 
äldreomsorgen tycker du vore viktigast? Välj 
max tre.

Antal intervjuer per undersökningstillfälle: 
Ca 500

Målgrupp: Allmänheten

Period: 2021-11-24 – 2021-11-30



Fler hemtjänsttimmar 
för den som får hjälp i 
hemmet
Källa

Undersökning genomförd av Infostat.

Fråga: Vilka av följande förändringar inom 
äldreomsorgen tycker du vore viktigast? Välj 
max tre.

Antal intervjuer per undersökningstillfälle: 
Ca 500

Målgrupp: Allmänheten

Period: 2021-11-24 – 2021-11-30



Få bort delade turer
Källa

Undersökning genomförd av Infostat.

Fråga: Vilka av följande förändringar inom 
äldreomsorgen tycker du vore viktigast? Välj 
max tre.

Antal intervjuer per undersökningstillfälle: 
Ca 500

Målgrupp: Allmänheten

Period: 2021-11-24 – 2021-11-30



Högre krav på att 
personalen ska kunna 
svenska väl
Källa

Undersökning genomförd av Infostat.

Fråga: Vilka av följande förändringar inom 
äldreomsorgen tycker du vore viktigast? Välj 
max tre.

Antal intervjuer per undersökningstillfälle: 
Ca 500

Målgrupp: Allmänheten

Period: 2021-11-24 – 2021-11-30



Lättare att få 
hemtjänst när man 
önskar
Källa

Undersökning genomförd av Infostat.

Fråga: Vilka av följande förändringar inom 
äldreomsorgen tycker du vore viktigast? Välj 
max tre.

Antal intervjuer per undersökningstillfälle: 
Ca 500

Målgrupp: Allmänheten

Period: 2021-11-24 – 2021-11-30



Lättare att få plats på 
äldreboende när man 
önskar
Källa

Undersökning genomförd av Infostat.

Fråga: Vilka av följande förändringar inom 
äldreomsorgen tycker du vore viktigast? Välj 
max tre.

Antal intervjuer per undersökningstillfälle: 
Ca 500

Målgrupp: Allmänheten

Period: 2021-11-24 – 2021-11-30



Rätt till heltid för 
omsorgspersonalen
Källa

Undersökning genomförd av Infostat.

Fråga: Vilka av följande förändringar inom 
äldreomsorgen tycker du vore viktigast? Välj 
max tre.

Antal intervjuer per undersökningstillfälle: 
Ca 500

Målgrupp: Allmänheten

Period: 2021-11-24 – 2021-11-30



Rätt till heltid för 
omsorgspersonalen
Källa

Undersökning genomförd av Infostat.

Fråga: Vilka av följande förändringar inom 
äldreomsorgen tycker du vore viktigast? Välj 
max tre.

Antal intervjuer per undersökningstillfälle: 
Ca 500

Målgrupp: Allmänheten

Period: 2021-11-24 – 2021-11-30



Valfrihet inom 
äldreboende, hemtjänst 
och personlig assistans



Vikten att fritt välja 
utförare
Källa

Undersökning genomförd av Infostat.

Fråga: Hur viktigt tycker du att det är att man 
kan välja utförare inom följande områden?

Svarsalternativ: Viktigt, Inte viktigt, Ska inte 
vara valfritt, Vet ej/Ej svar

Antal intervjuer per undersökningstillfälle: 
Ca 1510

Målgrupp:

Period: 2022-02-23 – 2022-03-02



Vikten att fritt välja 
utförare
Källa

Undersökning genomförd av Infostat.

Fråga: Hur viktigt tycker du att det är att man 
kan välja utförare inom följande områden?

Svarsalternativ: Viktigt, Inte viktigt, Ska inte 
vara valfritt, Vet ej/Ej svar

Antal intervjuer per undersökningstillfälle: 
Ca 1510

Målgrupp:

Period: 2022-02-23 – 2022-03-02



Vikten att fritt välja 
utförare
Källa

Undersökning genomförd av Infostat.

Fråga: Hur viktigt tycker du att det är att man 
kan välja utförare inom följande områden?

Svarsalternativ: Viktigt, Inte viktigt, Ska inte 
vara valfritt, Vet ej/Ej svar

Antal intervjuer per undersökningstillfälle: 
Ca 1510

Målgrupp:

Period: 2022-02-23 – 2022-03-02



Vikten att fritt välja 
utförare
Källa

Undersökning genomförd av Infostat.

Fråga: Hur viktigt tycker du att det är att man 
kan välja utförare inom följande områden?

Svarsalternativ: Viktigt, Inte viktigt, Ska inte 
vara valfritt, Vet ej/Ej svar

Antal intervjuer per undersökningstillfälle: 
Ca 430

Målgrupp:

Period: 2022-02-23 – 2022-03-02



Vikten att fritt välja 
utförare
Källa

Undersökning genomförd av Infostat.

Fråga: Hur viktigt tycker du att det är att man 
kan välja utförare inom följande områden?

Svarsalternativ: Viktigt, Inte viktigt, Ska inte 
vara valfritt, Vet ej/Ej svar

Antal intervjuer per undersökningstillfälle: 
Ca 430

Målgrupp:

Period: 2022-02-23 – 2022-03-02



Vikten att fritt välja 
utförare
Källa

Undersökning genomförd av Infostat.

Fråga: Hur viktigt tycker du att det är att man 
kan välja utförare inom följande områden?

Svarsalternativ: Viktigt, Inte viktigt, Ska inte 
vara valfritt, Vet ej/Ej svar

Antal intervjuer per undersökningstillfälle: 
Ca 500

Målgrupp:

Period: 2022-02-23 – 2022-03-02



Vinster inom äldreboende, 
hemtjänst och personlig 

assistans



Synen på vinstuttag
Källa

Undersökning genomförd av Infostat.

Fråga: Tycker du att företag med vinstuttag 
ska få bedriva verksamhet inom dessa 
offentligt finansierade områden..?

Svarsalternativ: Ja, Nej, Vet ej/Ej svar

Antal intervjuer per undersökningstillfälle: 
Ca 1510

Målgrupp:

Period: 2022-02-23 – 2022-03-02



Synen på vinstuttag
Källa

Undersökning genomförd av Infostat.

Fråga: Tycker du att företag med vinstuttag 
ska få bedriva verksamhet inom dessa 
offentligt finansierade områden..?

Svarsalternativ: Ja, Nej, Vet ej/Ej svar

Antal intervjuer per undersökningstillfälle: 
Ca 500

Målgrupp:

Period: 2022-02-23 – 2022-03-02



Synen på vinstuttag
Källa

Undersökning genomförd av Infostat.

Fråga: Tycker du att företag med vinstuttag 
ska få bedriva verksamhet inom dessa 
offentligt finansierade områden..?

Svarsalternativ: Ja, Nej, Vet ej/Ej svar

Antal intervjuer per undersökningstillfälle: 
Ca 500

Målgrupp:

Period: 2022-02-23 – 2022-03-02



Källa

Undersökning genomförd av Infostat.

Fråga: Tycker du att företag med vinstuttag 
ska få bedriva verksamhet inom dessa 
offentligt finansierade områden..?

Svarsalternativ: Ja, Nej, Vet ej/Ej svar

Antal intervjuer per undersökningstillfälle: 
Ca 430

Målgrupp:

Period: 2022-02-23 – 2022-03-02



Hur man tycker äldreboende och 
hemtjänst fungerar där man bor



Hur brukare av 
äldreboende och 
hemtjänst tycker 
verksamheten fungerar
Källa

Undersökning genomförd av Infostat.

Fråga: Hur tycker du att följande fungerar där 
du bor?

Svarsalternativ: Bra, Varken eller, Dåligt, Vet 
ej/Ej svar

Antal intervjuer per undersökningstillfälle: 
Ca 1110

Målgrupp: Har erfarenhet som 
användare/brukare eller anhörig/förälder

Period: 2021-12-22 – 2022-02-02



Hur brukare av 
äldreboende och 
hemtjänst tycker 
verksamheten fungerar
Källa

Undersökning genomförd av Infostat.

Fråga: Hur tycker du att följande fungerar där 
du bor?

Svarsalternativ: Bra, Varken eller, Dåligt, Vet 
ej/Ej svar

Antal intervjuer per undersökningstillfälle: 
Ca 390

Målgrupp: Har erfarenhet som 
användare/brukare eller anhörig/förälder

Period: 2021-12-22 – 2022-02-02



Hur brukare av 
äldreboende tycker 
verksamheten fungerar
Källa

Undersökning genomförd av Infostat.

Fråga: Hur tycker du att följande fungerar där 
du bor?

Svarsalternativ: Bra, Varken eller, Dåligt, Vet 
ej/Ej svar

Antal intervjuer per undersökningstillfälle: 
Ca 310

Målgrupp: Har erfarenhet som 
användare/brukare eller anhörig/förälder

Period: 2021-12-22 – 2022-02-02



Hur brukare av 
hemtjänst tycker 
verksamheten fungerar
Källa

Undersökning genomförd av Infostat.

Fråga: Hur tycker du att följande fungerar där 
du bor?

Svarsalternativ: Bra, Varken eller, Dåligt, Vet 
ej/Ej svar

Antal intervjuer per undersökningstillfälle: 
Ca 310

Målgrupp: Har erfarenhet som 
användare/brukare eller anhörig/förälder

Period: 2021-12-22 – 2022-02-02
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Hur man tycker att äldreboende fungerar där man bor
Svar: Bra

Fråga: Hur tycker du att följande fungerar där du bor?                   Svarsalternativ: Bra, Varken eller, Dåligt, Ingen erfarenhet, Vet ej/Ej svar
Antal intervjuer per undersökningstillfälle: Ca 5860                      Period: 2021-12-22 – 2022-02-02



Hur man tycker att äldreboende fungerar där man bor
Svar: Dåligt

Fråga: Hur tycker du att följande fungerar där du bor?                   Svarsalternativ: Bra, Varken eller, Dåligt, Ingen erfarenhet, Vet ej/Ej svar
Antal intervjuer per undersökningstillfälle: Ca 5860                      Period: 2021-12-22 – 2022-02-02
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Hur man tycker att hemtjänst fungerar där man bor
Svar: Bra

Fråga: Hur tycker du att följande fungerar där du bor?                   Svarsalternativ: Bra, Varken eller, Dåligt, Ingen erfarenhet, Vet ej/Ej svar
Antal intervjuer per undersökningstillfälle: Ca 5860                      Period: 2021-12-22 – 2022-02-02
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Hur man tycker att hemtjänst fungerar där man bor
Svar: Dåligt

Fråga: Hur tycker du att följande fungerar där du bor?                   Svarsalternativ: Bra, Varken eller, Dåligt, Ingen erfarenhet, Vet ej/Ej svar
Antal intervjuer per undersökningstillfälle: Ca 5860                      Period: 2021-12-22 – 2022-02-02
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Om man tycker kommunen borde satsa extra på personaltäthet i äldreomsorgen om ekonomiska 
resurser finns. Svar: Ja.

Fråga: Om din kommun skulle få möjlighet att lägga mer resurser inom något eller några av dessa områden, vilka tycker du bör prioriteras? Välj max 5.
Antal intervjuer per undersökningstillfälle: Ca 6080 Period: 2021-12-22 – 2022-02-02
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Hur man tycker att kommunen 
borde prioritera gällande 

äldreboende och hemtjänst, 
jämfört med idag



Hur kommunen borde 
prioritera gällande 
hemtjänst och 
äldreboende
Källa

Undersökning genomförd av Infostat.

Fråga: Hur tycker du att kommunen borde 
prioritera mellan följande?

Svarsalternativ: Prioritera högre, Bra som 
det är idag, Prioritera lägre, Vet ej/Ej svar

Antal intervjuer per undersökningstillfälle: 
Ca 6080

Målgrupp: Allmänheten

Period: 2021-12-22 – 2022-02-02



Hur kommunen borde 
prioritera gällande 
hemtjänst och 
äldreboende
Källa

Undersökning genomförd av Infostat.

Fråga: Hur tycker du att kommunen borde 
prioritera mellan följande?

Svarsalternativ: Prioritera högre, Bra som 
det är idag, Prioritera lägre, Vet ej/Ej svar

Antal intervjuer per undersökningstillfälle: 
Ca 6080

Målgrupp: Allmänheten

Period: 2021-12-22 – 2022-02-02



Hur kommunen borde 
prioritera gällande 
hemtjänst och 
äldreboende
Källa

Undersökning genomförd av Infostat.

Fråga: Hur tycker du att kommunen borde 
prioritera mellan följande?

Svarsalternativ: Prioritera högre, Bra som 
det är idag, Prioritera lägre, Vet ej/Ej svar

Antal intervjuer per undersökningstillfälle: 
Ca 5860

Målgrupp: Allmänheten

Period: 2021-12-22 – 2022-02-02



Om man tycker kommunen borde prioritera äldreboende högre än idag 
Svar: Prioritera högre.

Fråga: Hur tycker du att kommunen borde prioritera mellan följande?     Svarsalternativ: Prioritera högre, Bra som det är idag, Prioritera lägre, Vet ej/Ej svar       
Antal intervjuer per undersökningstillfälle: Ca 5860                      Period: 2021-12-22 – 2022-02-02
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Om man tycker kommunen borde prioritera hemtjänst högre än idag 
Svar: Prioritera högre.

Fråga: Hur tycker du att kommunen borde prioritera mellan följande?     Svarsalternativ: Prioritera högre, Bra som det är idag, Prioritera lägre, Vet ej/Ej svar       
Antal intervjuer per undersökningstillfälle: Ca 5860                      Period: 2021-12-22 – 2022-02-02
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• Samhälls- och marknadsstatistik

• 2 000+ mått inom 900+ ämnen

• Egna undersökningar, nytt varje vecka

• Politik och påverkan, Ekonomi och 
konsument, Livsstil och vanor, Aktuella 
sakfrågor

• Enkelt att komma igång

• Hitta, bearbeta och korsa statistik

• Egna arbetsytor och sparfunktioner

• Diagram, tabeller och kartor utan krångel

• Exportera och använd direkt i rapporten

Sveriges bredaste analysplattform

Skapar en väldig statistikbuffé Utforska statistiken hur man vill

Hela plattformen tillgänglig för alla användare
Individuella konton



www.infostat.se


