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Kontakt: Natasha Bromberg
Kontakt på Novus: Ida af Robson
Datum: 14 juni 2022

Om äldreboende för 
fastighetsbranschen
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RESULTAT
Resultaten levereras i en diagramrapport. 
Markerade signifikanta skillnader i rapporten 
(kön, ålder, utbildning och region) är i 
jämförelse mot totalen. En signifikant skillnad 
innebär att ett värde i en undergrupp, t.ex. kön, 
avviker från totalvärdet i så stor utsträckning att 
det inte kan ses som slumpmässigt.

Resultatet är efterstratifierat, dvs. i efterhand 
viktat mot kända populationstal i syfte att 
korrigera eventuella skevheter i stickprovet 
jämfört med målpopulationen.

FELMARGINAL
Felmarginalen är eH måH på osäkerheten i en 
skaHning av en parameter. Felmarginalens 
storlek beror på andelen som svarar samt 
antalet intervjuer som har genomförts. Nedan 
ses exempel på felmarginaler vid olika uJall i 
undersökningen: 
Vid 1 000 intervjuer:
Vid u/all 20/80: +/- 2,5%
Vid u/all 50/50: +/- 3,2%

Vid 5000 intervjuer:
Vid u/all 20/80: +/- 1,1%
Vid u/all 50/50: +/- 1,4%

GENOMFÖRANDE

Svarsfrekvensen är andelen av de sökta 
personerna som besvarat undersökningen. I 
denna undersökning var svarsfrekvensen XX%. 

Undersökningen är genomförd via 
telefonintervjuer, som har genomförts av en 
nära samarbetspartner till Novus. Ett arbete 
som vi tar fullt ansvar för. Urvalet har köpts in 
av Novus samarbetspartner/Kund XX 
tillhandahöll urvalet. Antal kontaktförsök var XX.    

Antal genomförda 
intervjuer:
X XXXX

Fältperiod XX - XX 
månad 202X

Svarsfrekvens bland 
de sökta personerna:
XX%

+/-

MÅLGRUPP
Xxxxxxxx

Ålder:
XX-XX år

FELMARGINAL
Felmarginalen är ett mått på osäkerheten i en 
skattning av en parameter. Felmarginalens 
storlek beror på andelen som svarar samt 
antalet intervjuer som har genomförts. Nedan 
ses exempel på felmarginaler vid olika utfall i 
undersökningen: 
Vid 200 intervjuer:
Vid utfall 20/80: +/- 5,5%
Vid utfall 50/50: +/- 6,9%

RESULTAT
Resultaten levereras i en diagramrapport. 

MÅLGRUPP
Verksamhetschefer inom äldreboende

GENOMFÖRANDE

Deltagarfrekvensen är andelen av de sökta 
personerna som besvarat undersökningen. I 
denna undersökning var deltagarfrekvensen 
31%. 

Undersökningen är genomförd via 
telefonintervjuer, som har genomförts av en 
nära samarbetspartner till Novus. Ett arbete 
som vi tar fullt ansvar för. Urvalet har köpts in 
av Novus samarbetspartner PFM som 
tillhandahöll urvalet. 

Bakgrund & Genomförande

BAKGRUND
Undersökningen har genomförts av Novus på 
uppdrag av Progress PR. SyXet är aH undersöka 
hur chefer upplever arbetsklimatet på 
äldreboenden i förhållande Yll aH 
arbetsmiljöverket gåH ut med aH det finns 
betydande brister.

Antal genomförda 
intervjuer:
200

Fältperiod 25 maj – 9 
juni 2022

Deltagarfrekvens 
bland de sökta 
personerna:
31%

+/-
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Novus slutsatser
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Kort sammanfa7ning

§ Drygt hälften (54%) tycker det viktigaste för 
arbetsmiljön är fungerande teknologi

§ Nära sex av tio (59%) vill ha natur och friluftsliv nära 
till hands vid äldreboendet

§ Nära hälften (47%) anser inte att klimatet och 
ventilationen är tillfredsställande i fastigheten de 
arbetar i

§ Majoriteten (78%) anser att en fin utomhusmiljö är 
det som ger bäst mervärde för en boende

§ Två tredjedelar (66%) instämmer i stor utsträckning 
med att belysningen på sitt arbete är 
tillfredsställande

§ Drygt fyra av tio (43%) instämmer i stor utsträckning 
att ventilationen på sitt arbete är tillfredsställande

§ Den viktigaste åtgärden för att höja livskvaliteten för 
de boende är att lokaler och byggnader är 
utformade för att undvika en institutionell känsla 
(35%)

§ Att det är en vacker trädgård med blommor och 
grönska (79%) är den miljö som majoriteten tror 
tillför mest för de boende

§ Drygt en tredjedel (36%) anser att sin arbetsplats 
inte är i gott skick
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Novus slutsatser och insikterResultat 
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54%

52%

49%

42%

33%

22%

5%

6%

Fungerande teknologi

Utformningen i de boendes
lägenheter

Fina gemensamhetsytor

Modern och effektiv ventilation

Välplanerad utomhusmiljö

Arbetsmiljövänlig belysning

Annat, ange:

Vet ej

Drygt hälften tycker det viktigaste för 
arbetsmiljön är fungerande teknologi
FRÅGA: Utifrån personliga erfarenheter, vad av följande är viktigast för att du ska uppleva arbetsmiljön 
på din arbetsplats som god? (Tre möjliga svar)

Inga signifikanta skillnader mot totalen

BAS: Totalt (n=200)

Exempel på annat: Enskilda kontor, 
boendemiljö, lä=are få tag på personal, 
hjälpmedel Cll arbetet, utbildad 
personal. Se fullständig lista i bilaga. 
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59%

56%

37%

31%

15%

9%

4%

3%

Nära till natur och friluftsliv

Nära till kommunikationer\förbindelser

Nära till dagligvaruhandel\butiker

Att det är centralt beläget

Nära till en förskola\skola

Nära till andra bostäder

Annat, ange:

Vet ej

Nära sex av tio vill ha natur och friluftsliv 
nära till hands vid äldreboendet
FRÅGA: Vad av följande vill du ha nära till hands vid äldreboendet där du arbetar? (Flera svar möjliga)

BAS: Totalt (n=200)

Inga signifikanta skillnader mot totalen

Exempel på annat: Nära 
hem, närhet Cll 
vårdcentral/närvård. Se 
fullständig lista i bilaga. 



8 © Novus 2022. All rights reserved. novus.se8

82%

79%

75%

73%

67%

60%

52%

18%

20%

24%

26%

32%

38%

47%

1%

2%

1%

2%

1%

3%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Det är  lätt och inbjudande för de boende att komma ut i
friska luften

Fastigheten är utformad så att smittspridning kan begränsas

Belysningen är effektiv för boende och personal

Lokalerna är utformade så att  det blir lättare att arbeta,
samt minimerar arbets- och belastningsskador

Fastigheten är formgiven för att undvika en institutionell
känsla

Avdelningarna är förlagda så att man får en god överblick

Klimat och ventilation är ti llfredsställande i fastigheten

Ja, det anser jag Nej,  det anser jag inte Vet ej

Inga signifikanta skillnader mot 
totalen

Nära hälften anser inte att klimatet och 
ventilationen är tillfredsställande i fastigheten de 
arbetar i

BAS: Totalt (n=200)

FRÅGA: Var god ta ställning till följande påståenden kopplade till utformning av fastigheten där du arbetar. Anser 
du eller anser du inte att...?
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78%

64%

37%

32%

25%

22%

12%

6%

1%

Fin utomhusmiljö

Storkök\mat som tillagas på plats

Hälsa- och skönhetsvård, så som fotvård och frisör

Takterrass\balkong

Avdelningar som tillåter husdjur

Rehabiliteringsrum\gym

En förskola i eller i direkt anslutning till  fastigheten

Spabad

Vet ej

Majoriteten anser a= en fin utomhusmiljö är 
det som ger bäst mervärde för en boende
FRÅGA: Nu kommer du få höra en lista med några funkYoner på eH äldreboende. Vilka av dessa 
funkYoner anser du ger bäst mervärde för en boende? (Max tre svar)

Inga signifikanta skillnader mot totalen

BAS: Totalt (n=200)
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Två tredjedelar instämmer i 
stor utsträckning med att 
belysningen på sitt arbete är 
tillfredsställande

29%

37%

25%

7%

1%

1%

I mycket stor utsträckning

I ganska stor utsträckning

I varken stor eller liten
utsträckning

I ganska låg utsträckning

I mycket låg utsträckning

Vet ej\kan ej ta ställning

BAS: Totalt (n=200)

FRÅGA: Rätt belysning motverkar trötthet och vissa sjukdomar hos både 
personal och boende på äldreboenden. I vilken utsträckning anser du att 
lokalerna där du arbetar idag har tillfredsställande belysning som svarar mot 
boende och personals behov?

Inga signifikanta skillnader mot totalen

66%

8%
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15%

28%

33%

18%

6%

2%

I mycket stor utsträckning

I ganska stor utsträckning

I varken stor eller liten
utsträckning

I ganska låg utsträckning

I mycket låg utsträckning

Vet ej\kan ej ta ställning

BAS: Totalt (n=200)

FRÅGA: VenYlaYon är vikYgt på eH modernt äldreboende. Förutom aH luXen 
blir bäHre, så är eH bra venYlaYonssystem utrustat med filter som motverkar 
spridning av luXburna sjukdomar. I vilken utsträckning anser du aH lokalerna 
där du arbetar idag har Yllfredsställande venYlaYon som svarar mot boende 
och personals behov?

Drygt fyra av Do instämmer i 
stor utsträckning a7 
venDlaDonen på si7 arbete 
är Dllfredsställande

Inga signifikanta skillnader mot totalen

43%

24%
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35%

26%

15%

11%

3%

9%

3%

Att lokaler och byggnader är utformade för att undvika en
institutionell känsla

Att utomhusmiljön tillför mervärde för de boende

Installation av modern ventilation med filter  som förhindrar
spridning av luftburna sjukdomar

Speciella golv som dämpar fall och reducerar skador

Mer och bättre belysning i lägenheter och
gemensamhetsutrymmen

Annan åtgärd, ange:

Vet ej

Den vik?gaste åtgärden för a= höja 
livskvaliteten för de boende är a= lokaler 
och byggnader är uAormade för a= undvika 
en ins?tu?onell känsla
FRÅGA: Vad anser du vara den enskilt viktigaste åtgärden som din arbetsgivare kan vidta för att höja 
livskvaliteten för de boende på äldreboendet? (Max ett svar)

Inga signifikanta skillnader mot totalen

BAS: Totalt (n=200)

Exempel på annan åtgärd: Fler 
gemensamma ytor/utrymmen, tekniska 
lösningar, mer personal, meningsfulla 
akCviteter. Se fullständig lista i bilaga. 
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79%

11%

5%

1%

0%

3%

3%

Att det är en vacker trädgård med
blommor och grönska

Att det finns möjlighet att odla

Att det finns grillplats\utomhuskök

Att det finns utomhusgym

Att det finns lekplats för besökande

Annat, ange:

Vet ej

A= det är en vacker trädgård med blommor 
och grönska är den miljö som majoriteten 
tror ?llför mest för de boende
FRÅGA: Vilken typ av utomhusmiljö anser du Yllför de boende och de som arbetar på äldreboendet mest 
värde? (Max eB svar)

Inga signifikanta skillnader mot totalen

BAS: Totalt (n=200)

Exempel på annat: Fler möjligheter Cll 
a= vara utomhus, större utrymmen som 
skapar rörelsefrihet, si=platser. Se 
fullständig lista i bilaga. 
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62%

36%

3%

Ja Nej Vet ej

Drygt en tredjedel anser a7 
sin arbetsplats inte är i go7 
skick
FRÅGA: Anser du aH fasYgheten där du har din arbetsplats är i goH skick?

BAS: Totalt (n=200)

Inga signifikanta skillnader mot totalen
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Novus slutsatser och insikterBakgrundsfrågor
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Novus slutsatser och insikter
KOMMUNAL ELLER PRIVAT VÅRDOPERATÖR

ÄLDREBOENDE BYGGT

64 %

33 %

4 %

Byggt före år 2000

Byggt år 2000 eller senare

Vet ej

86 %

15 %

Kommunal

Privat

Bakgrund

BAS: Totalt (n=200)
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Novus slutsatser och insikterOm Novus undersökningar
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Novus slutsatser och insikter

Vi på Novus älskar frågor

Kontakter på Novus

Konsult
Ida af Robson
Mobil: +46 739 40 39 11
E-post: ida.af.robson@novus.se

Projektledare
Viktoria Greek
Mobil: +46 728 56 20 91
E-post: viktoria.greek@novus.se
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Novus slutsatser och insikter

Begreppsförklaring

I Novus rapporter redovisar vi oSa skillnader mellan olika värden, något vi kallar för staVsVskt 
säkerställda skillnader, staVsVska signifikanser eller aW något ”inte är inom felmarginalen”.

Konfidensgrad
Novus standard är 95% konfidensgrad, vilket innebär att det sanna värdet för 
populationen med 95% sannolikhet ligger inom det intervall som ges av 
stickprovets värde +/- felmarginalen. Att använda 95% konfidensgrad 
motsvarar en signifikansnivå på 5%.

Vad är en felmarginal? 
Felmarginalen är ett mått på osäkerheten i en skattning av en parameter. 
Exempelvis blir felmarginalen vid ett stickprov på 1000 individer, på 5% 
signifikansnivå, för följande utfall: 
20/80: +/- 2,5%
50/50: +/- 3,2%

Är det statistiskt säkerställt?
Om en skillnad är större än felmarginalen är skillnaden statistiskt säkerställd. 
En statistiskt säkerställd skillnad mellan två olika värden innebär att det är en 
skillnad som troligen inte enbart kan förklaras av slumpen. Det som är 
säkerställt är således att det finns en skillnad, inte själva storleken. 
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Enligt internaYonella branschregler (ESOMAR) är Novus som 
undersökningsföretag ansvariga för aH våra undersökningar tolkas räH 
vid första publicering.

För aH säkerställa aH våra undersökningar presenteras på eH korrekt 
säH ber vi allYd aH få se den text som skrivs med syXe aH publiceras 
där Novus undersökningar omnämns.

Novus förbehåller sig räHen aH korrigera felakYga siffror och tolkningar 
som har publicerats.

Novus varumärke är en garant för a2 en 
undersökning har gå2 rä2 7ll och a2 slutsatserna 
kring densamma är korrekta u7från målet med 
undersökningen.

Publiceringsregler


