
Attityder till äldreboende 
bland 55-89-åringar

Novus/Adapteo, 8 Mars 2021



Bakgrund

Undersökningen har genomförts av Novus på 
uppdrag av Adapteo. Syftet med undersökningen 
är bland annat att ta reda på allmänhetens 
erfarenheter kring äldreboenden och vad 
kommunen skulle kunna göra för att öka 
förtroendet för att kunna erbjuda ett äldreboende 
som tillgodoser ens önskemål och behov.

Målgrupp

Svenska allmänheten.
Ålder: 55-89 år

Genomförande

Antal intervjuer:
1536 st

Fältperiod:
25 feb – 5 mars 2021

Deltagar frekvens:
59%

Deltagarfrekvensen är 59%. Det finns inget som 
tyder på att bortfallet skulle snedvrida resultatet, 
utan undersökningen är åsiktsmässigt 
representativ för den grupp som skulle 
undersökas, och de slutsatser som presenteras i 
undersökningen gäller hela populationen.

En Novusundersökning är en garant för att 
undersökningen är relevant och rättvisande för 
hela gruppen som skall undersökas.

Undersökningen är genomförd via webb-
intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade 
Sverigepanel som ger representativa resultat.

2021-04-272

Resultat

Resultaten för allmänheten levereras i en 
diagramrapport. Markerade signifikanta 
skillnader i rapporten är jämfört mot totalen (kön, 
ålder, utbildning, hushållsinkomst, region och 
sysselsättning). Resultatet är efterstratifierat.

Felmarginal

Vid 1 000 intervjuer:
Vid utfall 20/80: +/-2,5%
Vid utfall 50/50: +/-3,2%

Vid 1500 intervjuer:
Vid utfall 20/80: +/-2,0%
Vid utfall 50/50: +/-2,5%

Bakgrund och genomförande



Resultat

2021-04-273



Kort sammanfattning

2021-04-274

Resultat

§ Drygt hälften (51%) oroar sig över att de 
inte ska få den omsorg de behöver –
Detta uppger kvinnor i högre utsträckning

§ Nära tre av fyra (74%) tycker det är 
viktigt att det äldreboende de väljer 

erbjuder god omsorg och att personalen 
har tid för dem

§ Nära sju av tio (69%) är oroliga över att 
inte kunna klara sig själva när de åldras –
Främst kvinnor

§ En av sex (17%) tror att deras 
hemkommun kan erbjuda ett 
äldreboende som tillgodoser deras 

önskemål – Främst män uppger detta

§ Drygt sex av tio (62%) tycker att 
kommunen bör satsa mer pengar på 
äldreomsorgen – Främst kvinnor uppger 
detta

§ Nära tre av tio (29%) har någon 

närstående som bor eller har nyligen bott 
på ett äldreboende

§ Nästan hälften (46%) har bra 
erfarenheter av äldreboenden medan tre 
av tio (30%) har dåliga erfarenheter –

Män är mer positiva

§ Många önskar utbildad personal och mer 

tid för äldre i svensk äldreomsorg



Drygt hälften oroar sig över att
inte få den omsorg de behöver

Resultat

2021-04-275

FRÅGA: Om du tänker på en framtid där du har ett behov av 
äldreboende, är det något av följande som oroar dig, eller 
inte? Flera svarsalternativ möjliga.

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad följande: BAS: Totalt (n=1536)

Att jag inte ska få den omsorg jag behöver (51%)

§ Kvinna (57%)

§ Ålder: 55-64 år (57%)
§ Kvinna: 55-64 år (67%) 65-74 år (59%)
§ Region: Sydsverige (57%) Västsverige (57%)

Att jag inte ska kunna hitta ett boende nära där jag vill bo (35%)

§ Hushållsinkomst: 500k-799k (40%)
§ Region: Stockholm (43%)

Att jag inte ska kunna ägna mig åt mina nuvarande intressen (23%)

§ Man (27%)
§ Man: 55-64 år (28%)



God omsorg och personal som
har tid för de äldre är viktigast

Resultat

2021-04-276

FRÅGA: Vad tror du kommer att bli viktigt för dig när du väljer 
äldreboende, om behovet skulle uppstå? Flera svarsalternativ 

möjliga.

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad följande: BAS: Totalt (n=1536)

Att det erbjuder god omsorg och att personalen har tid för mig (74%)

§ Kvinna (80%)

§ Kvinna: 65-74 år (89%)
§ Ålder: 65-74 år (79%)
§ Hushållsinkomst: -299k (81%)

Att det finns möjlighet för mig att ägna mig åt mina intressen (35%)

§ Man (40%)
§ Ålder: 55-64 år (38%)
§ Man: 55-64 år (42%)

§ Hushållsinkomst: 800k- (41%)
§ Region: Sydsverige (41%)



Kvinnor är i högre 
utsträckning mer oroliga 
än män för att inte klara 

sig själva



Majoriteten uppger att de 
känner oro över att inte klara 
sig själv när man blir äldre

Resultat

2021-04-278

FRÅGA: När du tänker på åldrande generellt, vad oroar dig 
mest? Flera svarsalternativ möjliga.

Signifikanta skillnader
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: BAS: Totalt (n=1536)

Att jag inte ska kunna klara mig själv (69%)

§ Kvinna (74%)
§ Ålder: 65-74 år (72%)
§ Kvinna: 65-74 år (79%)
§ Utbildning: Grundskola (76%)

Att få minskad kontakt med familj, nära och kära (19%)

§ Ålder: 75 år och äldre (23%)
§ Utbildning: Grundskola (25%)

§ Region: Sydsverige (26%)



Låg tilltro för hemkommunernas
erbjudande av äldreboenden

Resultat

2021-04-279

FRÅGA: Om behovet att flytta till ett äldreboende skulle 
uppstå, hur stort är ditt förtroende för att din hemkommun kan 
erbjuda dig ett äldreboende som tillgodoser dina önskemål och 
behov? Flera svarsalternativ möjliga.

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad följande: BAS: Totalt (n=1536)

Mycket + ganska stort (17%)

§ Man (22%)
§ Man: 65-74 år (22%) 75 år och äldre (30%)

§ Region: Mellansverige (23%)

Ganska + mycket litet (39%)

§ Kvinna (42%)
§ Ålder: 55-64 år (44%)
§ Kvinna: 55-64 år (48%) 75 år och äldre (46%)
§ Utbildning: Universitet (44%)
§ Hushållsekonomi: 500k-799k (46%)

§ Region: Stockholm (46%)



Kvinnor vill i högre 
utsträckning att kommunerna 

ska satsa mer pengar på 
äldre vården



Vill att kommunerna ska satsa
mer pengar på äldreomsorgen

Resultat

2021-04-2711

FRÅGA: Vad skulle kommunen kunna göra för att öka ditt 
förtroende för att kunna erbjuda dig ett äldreboende som 
tillgodoser dina önskemål och behov? Flera svarsalternativ 

möjliga.

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad följande: BAS: Totalt (n=1536)

Satsa mer pengar på äldreomsorgen (62%)

§ Kvinna: 65-74 år (70%)
§ Utbildning: Grundskola (72%)

§ Region: Sydsverige (71%)

Erbjuda fler meningsfulla aktiviteter i anslutning till boendena (44%)

§ Kvinna (37%)
§ Ålder: 75 år och äldre (39%)
§ Hushållsekonomi: -299k (38%)
§ Region: Mellansverige (41%)


