


Äldrekvadraten
LoveOne

Lilla världen Stora världen

Värderingar

Behov

● Syn på äldre
● Syn på trygghet
● Syn på familjen

Människan

 

● Syn på grannar och
nära omgivning

● Syn på samhället

● Stöd av grannar
   och närsamhälle
● Uttrycka åsikter

● Vara aktiv
● Vara

yrkesverksam
● Nöjd med tillvaron

bs041
Maskinskriven text
Bilaga 1



 1 

Talarstolpar 
Vår utgångspunkt 

• Människor över 65 år är en resurs, inte en presumtiva omsorgstagare 

• Fyrfälting – stora och lilla världen, värderingar och behov (sid 2) 

Enkäten 
• 100 tillfrågade 7 – 31 mars 2016 

• pilotundersökning, hög svarsfrekvens både på enkäten och de 
enskilda frågorna 

• meningsfullt att göra ”på riktigt” 

• hur vi behandlat materialet 

Värderingar lilla världen 
• Känner sig inte värderade på ett riktigt sätt – demokrati, erfarenheter, 

passivitet, frustration 

• Däremot känner de sig trygga där de bor 

• Uppbackningen från familjen är god - varning de äldsta 

Värderingar stora världen 
• Grannarna bryr sig - andelen sjunker dock ju äldre man blir läs sid 5 

• Grannarna tar ansvar i bostadsområdet 

• En betydande del är nöjda med kommunen , fria kommentarer, 6 % 
svarar inte på den frågan, se till att fortsätta att förtjäna betyget 

• Viktigt hur samhället utvecklas – kvinnorna (i något mindre 
omfattning)  

Behov lilla världen 
• 15 - 20 % aktiva i studie- förenings- och klubbverksamhet bra eller 

dåligt? 

bs041
Maskinskriven text
Bilaga 1



 2 

• Behövs inte fler möjligheter, kvinnorna de ensamboende och äldre 

• Ideellt arbete totalt mörker,  definition,  exempel kyrkan, partier 

• Yrkesverksamhet – de yngre äldre vill ha ett arbete i större 
utsträckning än de har, 18 % och 10 % 

• nöjda med sin tillvaro,  välja att vara själv eller vara med andra 14 % 
81 – 85, nej inte alls, 13 % inte svarat 

Behov stora världen 
• Ungefär 25 % får stöd och hjälp av andra än familjen – nätverk som 

kan ha betydelse 

• Samhällsutvecklingen är viktig - få försöker påverka sin situation 
avtar med ålder 

Motsägelser 
• Inte lyssnad till – nöjd med sin tillvaro 

• Samhällsutvecklingen är viktig – men man försöker inte påverka 

Slutsatser 
• (sid 7) 
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Redovisning av äldreenkäten 
 
Enkäten har skickats till 100 personer 65 år och äldre skrivna i Västerås kommun. 71 har 
svarat under tidsperioden 7 – 31 mars 2016.  
Bland de som svarat på enkäten svarar 50 procent att de är kvinnor och 47,1 procent att de 
är män.  
73,9 procent bor i villa,  
23,2 procent i lägenhet i hyreshus och  
2,9 procent i annat boende.  
 
64,2 procent är sammanboende och  
35,8 procent ensamboende.  
 
55,1 procent har barn som bor nära dem och  
14,5 procent som bor långt bort. 
18,8  procent har barn som både bor nära och långt från sig.  
11,6 procent har inga barn.  
 
26,6 procent är mellan 65 och 70 år.   
31,3 procent är mellan71 och 75 år.   
20,3 procent är mellan 76 och 80.   
10,9  procent är mellan 81och 85 år. 
10,9 procent är över 85 år.  
 
Endast 3 procent har hemtjänst och det är de äldsta deltagarna som har det. Ingen bor på 
äldreboende. 
 
Vår enkät har vid det här tillfället betraktats som en pilotundersökning. Vi vill ta reda på om 
de frågeställningar vi tar upp är relevanta för de  tillfrågade och om frågorna känns 
meningsfulla att svara på. Vi kan konstatera att svarsfrekvensen är hög, hela 71 procent har 
svarat, en mycket hög siffra för den här typen av enkäter. Bortfallet av svar på de enskilda 
frågorna är litet. Vi tolkar det som att frågeställningarna känns angelägna och frågorna är 
meningsfulla att svara på. Vi kan konstatera att de uppnådda resultaten talar för att 
undersökningen skulle vara meningsfull att genomföra med ett statistiskt säkert underlag. Vi 
kommer att kommentera svaren som om de var statistiskt säkra, vilket de inte är, men det 
ger oss och Västerås kommun en bild av vad man kan få ut av en undersökning av det här 
slaget. Det måste dock påpekas att materialet inte kan åberopas som källa i något avseende.  

 

Hur har de äldre det i Västerås? 
 
I vår enkät har vi försökt få en bild av hur äldre människor i Västerås har det. Vi har tittat på 
deras egna värderingar av att vara gammal men också på hur de ser på den nära 
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omgivningen, familjen och grannarna. Vi har också försökt få ett grepp om deras intresse för 
att delta i samhället på olika sätt som samhällsmedborgare, yrkesverksamma eller deltagare i 
kultur- och föreningsverksamhet. Är man nöjd och trygg är också frågor vi ställer. 
Vi använder begrepp som lilla och stora världen och värderingar och behov 
Begreppen lilla världen och stora världen har tidigare definierats av professor Hans 
Zetterberg. Han menar att den lilla världen utgörs av familjen, släkten, vänkretsen, 
hembygden och de naturliga nätverken. Den stora världen utgörs av förvaltningarna, 
institutionerna, företagen, marknaderna, partierna och fackföreningarna. Vi har valt en 
modifierad definition av begreppen, där lilla världen utgörs av individen själv, familjen och 
deras relation, men också individen som social varelse, medan den stora världen är 
individens relation till grannar och samhälle. Begreppen värderingar och behov använder vi 
på följande vis: Värderingar ser till åsikter de tillfrågade har eller inställning till något 
enkäten tar upp. Behov är relaterat till önskemål eller behov som den tillfrågade ger uttryck 
för.  
Svaren i enkäten ger upphov till förslag på aktiviteter och åtgärder. Det är viktigt att betona 
att alla dessa inte är kommunens ansvar. Däremot är kommunen en stor och viktig aktör i 
lokalsamhället och kan entusiasmera andra att agera. 
Vår idé utgår från att äldre människor är en resurs. För att den resursen ska kunna frigöras 
krävs att omständigheterna kring personen är någorlunda trygga, men också att de känner 
sig sedda och lyssnade till och att deras behov kan tillgodoses och kapacitet blir använd. 
För att få överblick, har vi valt att kommentera svaren i fyra olika sammanställningar: 

1. värderingar lilla världen 
2. värderingar stora världen 
3. behov lilla världen 
4.  behov stora världen 

 

Värderingar lilla världen 
 
Många äldre känner sig inte värderade på ett riktigt sätt. Vi har inga referenspunkter, så vi 
vet inte om andra åldersgrupper tycker på ett liknande sätt. I en öppen demokrati som vår är 
det viktigt att människor känner sig respekterade och att de tror att deras erfarenheter tas till 
vara och har betydelse.  
De tillfrågade känner sig trygga där de bor. 
Uppbackningen från familjen är också mycket god, med en liten varning för de över 85 år, 
där andelen ”nej inte särskilt” är påtagligt högre än snittsiffran. Det kan vara så att behovet 
av stöd från familjen när man kommit upp i åren ökar i en omfattning som den inte kan 
svara upp emot. 
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Värderingar stora världen 
 

En majoritet av de som svarat tycker att grannarna bryr sig om dem. Kvinnorna i högre grad 
än män och ensamboende. Andelen sjunker dock påtagligt, ju äldre man blir. Grannarna är 
ett svagare nätverk än familjen och det blir därför viktigt, ur trygghetssynpunkt, att 
analysera de som har en svagare koppling till sin omgivning. 
Frågan om grannarna tar ansvar för vad som händer i bostadsområdet får också höga 
positiva värden. Det verkar som ”den sociala kontrollen” fungerar. 
En betydande del är nöjda med att kommunen. De anser att den gör vad den ska göra. De 
allra äldsta är mer nöjda än de som är yngre. En hel del synpunkter har dock lämnats i det 
fria kommentarfältet. Knappt 6 procent har valt att inte svara på frågan. Kan det bero på att 
kommunen står bakom enkäten?  
Det stora flertalet tycker att det är viktigt hur samhället utvecklas och förändras, kvinnor i 
något mindre grad än män. Frågan är om de ser sig själva som parter i den förändringen 
eller som passiva åskådare. Den frågan återkommer vi till i behovsbedömningarna. 

Behov lilla världen 
 
Området tar upp flera tänkbara aktiviteter och behandlar såväl aktivitetsnivå som intresse 
för ökat engagemang.  
Om vi ser till studier och föreningsaktiviteter är engagemanget i förenings- och 
klubbverksamhet störst, därefter studier och minst i ideella organisationer. I studier är 
kvinnor mer aktiva än män medan det är tvärtom i klubbverksamhet. Ensamstående har 
högre aktivitetsnivå än sammanboende och för äldre är det svårt att dra några generella 
slutsatser. Slutsatsen är att ungefär hälften av de tillfrågade har regelbunden kontakt med 
studie- eller klubbverksamhet, vilket är positivt. Samtidigt är det lika många som inte har 
det och som uppenbart prioriterar annat eller är passiva. 
Om man istället ställer frågan om det ska finnas ett ökat utbud av sådana aktiviteter svarar 
en mycket stor majoritet att det inte behövs. Om man koncentrerar intresset på dem som 
önskar fler aktiviteter så är kvinnorna fler än männen och ensamboende fler än 
sammanboende. Knutet till ålder finns ett stegrande intresse för fler kurser och studiecirklar 
ju äldre man blir och lite mer varierat i åldersgrupperna när det gäller klubbverksamhet 
Inom de här verksamheterna behöver kunskaperna fördjupas för att få ett större underlag för 
bedömningar. 
Engagemanget i ideella verksamheter är litet och intresset för att engagera sig är också litet. 
Det kan vara svårt för vissa av de svarande att skilja på ideellt arbete och klubbverksamhet, 
vilket kan påverka resultatet. Frågan inleds också med kyrkan, vilket kan leda till att det 
handlar om religiös verksamhet. Ändå visar siffrorna, vad de allra flesta har på känn, att 
arbete i ideella organisationer inte är attraktivt. Åldersgruppen 71 – 75 år den som är mest 
aktiv, de som har växt upp med folkrörelse-Sverige.  
I frågorna om yrkesverksamhet riktas intresset mot de yngre åldersgrupperna. Det är 
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rimligen där som det största intresset finns. I hela populationen är det omkring 75 procent 
som inte vill ha ett arbete medan knappt 9 procent vill ha det. Tittar man däremot på 
åldersgruppen  65 – 70 så är det nästen 18 procent som vill ha ett arbete och i gruppen 71 – 
75 år är det 10 procent. Intressant är också att fler sammanboende arbetar än ensamboende. 
Önskemålet om arbete är följaktligen störst hos de ensamboende.  
En betydande del av de som besvarat enkäten är nöjda med sin tillvaro. Även om man går in 
på frågan om de kan ”välja att vara själva eller vara med andra” så är de flesta nöjda. Värt 
att notera är att i åldersgruppen 81 – 85 år är det drygt14 procent som säger att de inte alls 
kan välja och i åldersgruppen över 85 år är det likaledes drygt 13 procent som inte vill 
svara. 
 

Behov stora världen 
 

Ungefär 25 procent får stöd och hjälp av andra än sina närmaste,17 procent till stor del och 
37 procent till mindre del. 10 procent får ingen hjälp alls. Svaren kan i viss mån relateras till 
vilken relation de äldre har till sina anhöriga men också till sina grannar. Det sociala 
nätverket kring äldre människor har betydelse för när samhällets insatser måste sättas in. 
Vår enkät visar på att de allra äldsta är tveksamma till det stöd de kan få av anhöriga och 
grannar utgör, allmänt sett, ett mer osäkert stöd. Vi tycker det är en fråga att följa upp. 
I en tidigare fråga har inställningen till samhällsutvecklingen efterfrågats. En övervägande 
del tyckte att den var viktig för dem. Den inställningen kommer inte till uttryck i viljan att 
opinionsbilda för sin sak. Närmare 62 procent för aldrig fram sina åsikter i t.ex. insändare 
eller skrivelser till kommunen. Letar man efter de som är mycket aktiva, så är det ett fåtal. 
Var man bor har liten betydelse, men med stigande ålder minskar aktiviteten. De mest aktiva 
finns mellan 65 och 70 år, därefter minskar andelen successivt.  
 

Samlad bedömning 
 
Värderingar lilla världen 
 
Värderingen av nätverket i form av den egna familjen är hög för flertalet av de 
tillfrågade. Det är en styrka som skapar trygghet. En liten varning finns för de allra 
äldsta som är mera osäkra i sin bedömning. Det kan vara så att behoven av stöd ökar 
och möjligheten att röra sig i samhället minskar. Den nära familjen har svårare att 
leva upp till de anhörigas behov. 
Boendemiljön bedöms av en stor majoritet som trygg. Det förstärker den totalt 
upplevda tryggheten.  
Det som stör den positiva bilden är att en betydande del av de tillfrågade inte 
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upplever sig lyssnade till. Den fråga går åt rakt motsatt håll mot de andra två och 
pekar snarare på otrygghet eller brist på respekt och uppskattning. Det problemet 
behöver bearbetas. Den kan leda till frustration och ilska men också till sin motsats 
passivitet sådant som negativt påverkar välbefinnande och hälsa och minskar den 
upplevda tryggheten 

 

 
Värderingar stora världen 

 

Värderingen av nätverket grannar är god. En majoritet tycker att grannarna bryr sig 
om. Helt naturligt är det nätverket svagare än det som är kopplat till familjen. Av det 
skälet blir det viktigare att värdera de som anser sig att ha svagt eller inget stöd av 
sina grannar. Män, ensamboende och i stigande grad äldre är mer negativa. Frågan 
om hur man värderar sig själv kan ha betydelse för hur man förhåller sig till sina 
grannar. För äldre äldre inträffar också effekter av åldrandet. Man kan bli mindre 
utåtriktad, ha svårare att skaffa nya vänner, uppleva fysiska och mentala hinder. Så 
frågan blir hur kan de lokala nätverken stärkas? Stora vinster i ökad välfärd och minskade 
samhällskostnader ligger i den potten. 
Värderingen är också att grannarna tar ansvar, vilket är positivt. Det förstärker åsikten att 
grannarna kan ha stor betydelse för tryggheten i området. 
Kommunen är högt värderad i ”att den gör vad den ska”. Den värderingen är 
trygghetsskapande. Frågan är vad som har gjorts för att förtjäna den värderingen? Att 
bibehålla den har stort värde. Att förbättra den ger hög avkastning i form av ökad 
trovärdighet och större trygghet. Analysera era svaga och starka sidor, förbättra de 
svaga, stärk de starka. En av få områden ni själva, helt och hållet, ansvarar för. 
Fundera också över varför en så pass stor andel av de svarande inte velat svara på 
frågan. 
Hur samhället utvecklas och förändras är en viktig fråga för kommuninnevånarna. 
Frågan är om de ser sig som parter i den utvecklingen eller som passiva betraktare? 
Vi återkommer till den frågan under behov stora världen. 
 

Behov lilla världen 
 
De tillfrågade deltar i varierande grad i olika typer av föreningsaktiviteter. De vill inte heller 
ha fler att välja på. Aktivitetsnivån kan värderas på lite olika sätt. Det påminner om 
bedömningen av att glaset är halvfullt eller halvtomt. Så det är bra att en stor andel deltar, 
men det finns en betydande grupp som inte deltar i de efterfrågade verksamheterna eller är 
passiva. Det finns definitivt utrymme för både djupare analys av situationen och att 
stimulera till ett ökat engagemang. Stimulanserna ska riktas mot de grupper som önskar 
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aktivera sig mera. 
Situationen för de idéburna organisationerna är, om man får tro siffrorna, oroande. De flesta 
av oss upplever att det är de äldre som bär upp de idéburna organisationerna. Den här 
enkäten visar på att även de äldre visar ett svagt intresse för att engagera sig. Mest 
utmanande är den här frågan för partierna som folkrörelser. Utan ett starkt stöd i alla 
befolkningsgrupper kommer de få svårare att spela sin roll i demokratin. Avståndet mellan 
medborgarna och politiker ökar och de känslor av utanförskap som de svarande i den här 
enkäten ger uttryck för kan öka. 
I vår ansats för enkäten har vi önskat se de äldre som en resurs i samhället och inte som 
presumtiva omsorgs- eller vårdtagare. I det perspektivet blir sysselsättningsfrågan central. 
Den stärker de enskilda individernas självskattning, ekonomiska oberoende och sociala 
kontaktytor. I tider när antalet äldre exploderar har antalet arbetade timmar stor betydelse 
för samhällsekonomin och pensionssystemet. En stark rekommendation att ägna frågan 
intresse. Kommunen har som stor arbetsgivare möjligheter att föregå med gott exempel, 
men också att i sina kontakter med näringslivet stimulera till initiativ. 
De flesta är nöjda med sitt liv, de allra äldsta mest. Svaren ska ses som en summering av den 
personliga situationen och ställas i relation till andra svar i enkäten. 
 
Behov stora världen 
 
Återigen visar sig nätverken kring äldre vara goda. En fjärdedel kan få stöd och hjälp av 
andra än sina närmaste. Omkring 10 procent kan inte få det. Uppmärksamheten bör riktas 
mot dem som inte har sådana möjligheter, särskilt till dem som inte heller kan påräkna något 
större stöd från sina anhöriga. 
Samhällsutvecklingen är viktig, tyckte de allra flesta. Samtidigt är det få som gör sin röst 
hörd genom t.ex. insändare eller brev till kommunen. Hur kan inställningen att 
samhällsutvecklingen är viktig leda fram till att också påverka den för sin sak. En sådan 
förändring skulle kanske lyfta synen på att bli lyssnad till eller att erfarenheterna man 
besitter tas till vara. Under alla omständigheter är det en viktig demokratifråga. 
 

Motsägelser 
En enkät av det här slaget leder också till motsägelser. Det är t.ex. svårt att få ihop att inte 
vara lyssnad till eller att ens erfarenheter inte tas till vara med att man är tillfreds med sin 
tillvaro, eller att samhällsutvecklingen är mycket viktig men man gör inte  sin röst hörd för 
att påverka den. Vår tro är att svaren ändå är genuina, men att man inte ser sambandet 
mellan dem. Svaren kan naturligtvis tolkas så att de svarsalternativ vi ger inte är de rätta, 
men också att det är något opåverkbart. Om något anses opåverkbart så har vi ett 
demokratiskt problem. Det är något att bry sig om och väl värt att diskutera. Vi tror inte att 
svaren på de här frågorna är unika för Västerås utan finns mer eller mindre i alla kommuner. 
 

De tre viktigaste slutsatserna av enkäten 
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• Västerås är en bra kommun för äldre att bo och verka i, men kan bli ännu bättre 

• Flera förutsättningar är goda för en positiv utveckling för äldre. Tryggheten är god 
och behov som de äldre har är rimligt tillgodosedda, men arbetsmarknaden för äldre, 
situationen för de över 80 år, kan förbättras med kostnadseffektiva åtgärder 

• Äldre människor är en resurs. De äldres engagemang i sin egen situation kan i olika 
avseenden bli ännu högre och därmed kan de känna sig mer sedda och lyssnade till 

 

 

 

Arbetsunderlag Loveone, Bilaga 
 

Värderingar – lilla världen 
 
 
Syn på sig själva 
 
På frågan om de tycker att samhället i stort värderar personer som är 65 år och äldre på rätt 
sätt svarar 4,3 procent ja absolut, 44,3 procent i stort sett, 37,1 procent nej inte särskilt och 
8,6 procent nej inte alls.  
 
Det är relativt jämt mellan könen under alla svarsalternativen.  
Men mellan de som är sammanboende eller ensamboende finns en skillnad. 12 procent 
ensamboende tycker att samhället inte alls bryr sig om äldre medan siffran för samboende 
7,1 procent. 
 
Om man ser till åldersindelning tycker fler  i åldern 65-70 år ( 62,5 procent ) än i övriga 
åldrar att samhället inte särskilt värderar äldre än i övriga åldrar.  
 
5,6 procent tycker att deras erfarenheter och kunskaper tas tillvara i samhället.  
19 procent svarar i stort sett.  
36,6 procent tycker nej, inte särskilt och 16,9 procent nej, inte alls.  
 
Det är jämt mellan könen mellan svarsalternativen. Det är inte heller någon större skillnad 
mellan de som är sammanboende eller ensamboende. Men ju äldre man blir desto mindre 
tror man  att deras erfarenheter  tas till vara. Åldersmässigt tycker flest i åldrarna 76-80 år ( 
76,9 procent ) att deras erfarenheter och kunskaper inte eller inte särskilt tas tillvara i 
samhället. I åldrarna 65-70 år tycker 64,7 procent detsamma och bland de som är 71-75 år är 
det  40 procent. De allra äldsta, de över 85 år, är inte fullt så negativa. Här svarar 37,5 
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procent nej inte särskilt eller inte alls. 
 
Syn på trygghet 
 
98,6 procent känner sig sig absolut, eller i stort sett, trygga där de bor. Endast 1,4 procent 
svarar nej, inte särskilt. Det är ingen större skillnad mellan åldersgrupper. De flesta, över 
hälften, känner sig mycket trygga. 
 
 
Syn på familjen 
 
62 procent svarar absolut på frågan om de får stöd och hjälp av familjen, släkten och andra 
närstående. 32,4 procent svarar i stort sett. 4,2 procent svarar nej, inte särskilt.  
 
Det är ingen större skillnad mellan kvinnor och män.  
Något fler sammanboende ( 95, 4 procent ) än ensamboende ( 92 procent ) menar  att de får 
stöd och hjälp från familjen.  
4,7  procent, bland ensamboende, och 4 procent bland sammanboende, svarar att de inte får 
något särskilt stöd.  
I åldersgrupperna svarar så gott som alla att de får det stöd de behöver av familjen, släkten 
och andra närstående.  
Bland de över 85 år svarar 12,5 procent ”nej inte särskilt”. 
 
 

Värderingar – stora världen 
 
 
 
Syn på grannar och nära omgivningen 
 
22,5 procent menar att grannarna bryr sig om dem och 38 procent svarar i stort sett. 23,9 
procent svarar nej inte särskilt och 8,5 procent nej inte alls. Det är nästan dubbelt så många 
kvinnor som svarar ja absolut mot män, 28,6 respektive 15,6 procent. Men lägger man ihop 
dessa med de som svara ja i stort sett blir det ingen skillnad. Däremot är det betydligt fler 
män som tycker att grannarna inte alls bryr sig om dem (12,5 procent) mot kvinnor ( 5,7 
procent). Ensamstående tycker i något mindre utsträckning än sammanboende att grannarna 
bryr sig om dem.  
 
70,6 procent bland 65-70-åringara  
70 procent bland 71-75-åringarna  
61,6 procent av 76-80-åringarna  
57,1 procent av 81-85-åringarna 
25 procent av dem över 85 år tycker att grannarna absolut eller i stort sett bryr sig om dem. 
 
På frågan om grannarna tar ansvar för vad som händer där ni bor svarar 25,4 procent ja 
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absolut och 46,5 procent ja i stort ett. 1,4 procent svarar nej inte alls och 12,7 procent nej 
inte särskilt. Endast män ( 3,1 procent ) tycker att grannarna inte alls tar något ansvar.  
62,8 procent av de sammanboende och 56 procent av de ensamboende tycker att grannar tar 
ansvar i stort sett eller absolut.  
 
På frågan om grannar tar ansvar svarar:  
76,5 procent av 65-70-åringarna,  
90 procent av 71-75-åringarna 
53,9 procent av 76-80-åringarna 
42,9 procent av 81-85-åringarn  
62,5 procent av de över 85 år att grannarna i sort sett eller absolut tar ansvar. 
 
 
Syn på samhället 
 
9,9 procent tycker att kommunen på det hela taget gör vad den ska för dem och 53,5 procent 
svarar i stort sett. 19,7 procent tycker nej, inte särskilt och 5,6 procent svarar inte alls. Det är 
ingen större skillnad mellan könen.  
 
 
Fler ensamboende (8 procent) än sammanboende (4,7 procent ) tycker att kommunen inte 
alls gör vad den ska för dem. Men samtidigt svarar fler ensamboende ( 12 procent ) än 
sammanboende ( 7 procent ) att kommunen absolut gör vad den ska.  
 
Bland 65-70-åringarna svara 0 procent absolut 
52,9 procent i stort sett 
35,3 procent nej inte särskilt.  
5,9 nej inte alls. 
Bland 71-75-åringarna svarar 10 procent absolut, det ökar till 23,1 procent bland 76-80-
åringarna och till 25 procent bland de som är över 85 år. Nej inte alls svarar 5,9 procent av 
65-70-åringarna, 5 procent av 71-75-åringarna.15,4 procent av  
76-80-åringarna och noll procent av de över 81 år. 
 
Bland de öppna svaren finns följande åsikter: 
 
”Västerås stads ”APP” ellr hemsidan skulle kunna vara mer informativ och i synnerhet mer 
interaktiv (dubbelriktad information). 
 
”Det är helt oacceptabelt att gamla,som av någon anledning vill flytta till 
servicehus/äldreboende, nästintill måste vara döende för att få plats. Helt ovärdigt en stad.” 
 
”Förbättring av lokal busstrafik. Indragningar har gjorts av busstrafiken som innebär svårt 
att åka kollektivt. Tacksam för den hjälp som jag fått av kommunen beträffande 
bostadsanpassning. Bättre kursutbud som bör vara opolitiskt.” 
 
”Känner STOR oro för att hamna på äldreboende/demensboende med tanke på 
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underbemannad personalsituation som får slita häcken av sig. Önskar att man hade samma 
möjligheter som vissa djur har att få en spruta och somna in. Har själv arbetat inom 
äldrevårdens tills nyligen. Vet hur det är.” 
 
”Köerna till äldreboende har för lång väntetid. Bygg fler. Hemtjänsten bör bli bättre, för få 
timmar hos de behövande. Vi hjälper så många, men våra pensionärer får det sämre.” 
 
”Låt pensionärer åka gratis på VL-bussarna mellan 10.00 och 15.00. Detta skulle ge fattiga 
pensionärer möjlighet att komma in till stan och inte bli så isolerade (t.ex. i Halmstad finns 
denna möjlighet).” 
 
”Vad händer med bredband på landsbygden? Varför finns det inga bussar om man bor 
utanför staden?” 
 
”Väghållning vintertid på Skerikesvägen är underprioriterad. Cykelbanan från Rönnby till 
Skultuna plogas 2-4 timmar före Skerikesvägen.” 
 
”Politiker talar ständigt om seniorer som en belastning. Många pensionärer gör stor 
samhällsnytta, t.ex. 1) Tar hand o sjuka barnbarn så att föräldrarna har arbetsro, 2) bär upp 
föreningslivet, är aktiva i olika fritidsverksamheter, funktionshindersorganisationer m.m. 3) 
bistår varandra vid sjukdom och andra svårigheter.” 
 
”Västerås är en bra stad.” 
 
 
Syn på samhällsutvecklingen 
 
65,7 procent tycker att det är viktigt hur samhället i stort utvecklas och förändras och 28,6 
procent svarar i stort sett. 5,7 procent svarar nej, inte särskilt.   
Alla män tycker att det är absolut eller i stort sett viktigt medan det bland kvinnor är 91,2 
procent.  
Något fler sammanboende 67,4 procent) än ensamboende ( 60 procent ) tycker det är viktigt. 
Däremot är det fler ensamboende ( 12 procent ) än sammanboende ( 2,3 procent ) som inte 
tycker att det är särskilt viktigt.  
I de olika åldersgrupperna svarar en stor del att det är mycket viktigt, oberoende av ålder. 
70,6 procent bland 65-70-åringarna  
63,2 procent bland 71-75-åringarna, 
69,2 procent bland 76-80-åringarna 
57,1 procent bland 80 till 85-åringarna och däröver. 
62,5 procent bland dem över 85 år. 
 

Behov – lilla världen 
 
Vara aktiv 
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44,3 procent är aldrig med i kurser, studiecirklar eller liknande aktiviteter. 18,6 procent 
deltar minst en gång i veckan och 31,4 procent mer sällan en en gång i veckan. Här är 
kvinnor aktivare än män. 35,3 procent bland kvinnorna deltar i någon aktivitet minst en 
gång i veckan. Bland männen är motsvarande andel 3,1 procent. Det är också flest män som 
svarar att de aldrig deltar (56,3 procent ) mot kvinnor (32,4 procent ). Över hälften av 
kvinnorna ( 55,9 procent ) och männen ( 56,3 procent ) tycker att det är bra som det är.  
 
Bland ensamboende är det dubbelt så många ( 25 procent ) som är med i dessa aktiviteter en 
eller flera gånger i veckan än bland sammanboende (13,9 procent).  
 
Åldersindelat är 23,6 procent i åldern 65-70 med i förenings- eller klubbverksamheter minst 
en gång i veckan 
23,6 procent i åldrarna 71-75 år 
20 procent i åldrarna 76-80 år  
23,1 procent i åldrarna 81-85 år  
25  procent procent över 85 år. 
 
20 procent tycker att det borde finnas fler kurser, studiecirklar och liknande aktiviteter, 
medan 55,7 procent menar att det är bra som det är. 20 procent vet inte.  
Bland de som absolut tycker att det borde finnas fler kurser, studiecirklar och liknande 
aktiviteter är kvinnornas andel 23,5 procent och männens 18,8 procent. Men över hälften av 
båda könen tycker att det är bra som det är (kvinnor 55,9 procent och män 56,3 procent). 
17,6 procent bland kvinnorna och 21,9 procent bland männen svarar att de inte vet.  
 
Mer än dubbelt så många ensamboende ( 33,3 procent ) än sammanboende ( 14 procent ) 
tycker att det absolut borde finnas fler sådana aktiviteter.  
Knutet till ålder tycker 47,1 procent i åldersgruppen 65-70 år att det borde finnas fler 
kurser,studiecirklar och liknande aktiviteter.  
I Åldersgruppen 71-75 är det 55 procent 
I åldersgruppen 76-80 år 53,8 procent. Sedan ökar de igen.  
Bland dem som är 76-80 år svarar 61,5 procent ja 
bland 81-85-åringar 66,7 procent 
bland de som är över 85 62,5 procent. 
 
 
18,6 procent är med i förenings- eller klubbverksamhet. Ytterligare 31,4 är med, men mer 
sällan än en gång i veckan och 44,3 procent är aldrig med.   
Dubbelt så många män ( 12,5 procent ) än kvinnor ( 5,9 procent ) är med i förenings- och 
klubbverksamhet två eller flera gånger i veckan. Bland dem som deltar en gång i veckan är 
antalet nästan dubbelt så stort bland kvinnor (17,6 procent) som bland män ( 9,4 procent ).   
23,6 procent av 65-70-åringarna är med en gång eller flera gånger i veckan 
För 70-75-åringar är den siffran 20 procent 
För 76-80-åringar 23,1 procent  
För 81-85-åringar 28,6 procent och  
för dem över 85 år 25 procent. 
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Bland dem som inte deltar skulle 8,6 procent vilja vara det, medan 85,9 procent tycker att 
det är bra som det är.  
Bland kvinnorna är det 88,6 procent och bland männen 84,4 procent.  
Bland ensamboende deltar 34, 7 procent en eller flera gånger i veckan.  
Bland sammanboende är det 16,3 procent.  
Bland de olika åldersgrupperna tycker en mycket stor andel ( 88,2, 90, 76,9, 85,7 och 100 
procent )att det är bra som det är.  
Mest intresserade av att vilja vara med mer  är 75-80-åringarna ( 23.1 procent ) och 80-85-
åringarna ( 14,3 procent ). 
 
11,3 procent arbetar ideellt inom till exempel kyrkan, hembygds- eller idrottsföreningar för 
kommunen eller andra liknande verksamheter. Ytterligare 16,9 procent svarar ja men att de 
deltar mindre än en gång i veckan. 70,4 procent svarar nej.  
Något fler sammanboende än ensamboende är ideellt verksamma men skillnaden är ganska 
liten. Bland de olika åldersgrupperna är det 71-75-åringarna ( 25 procent ) som arbetar mest 
ideellt en eller flera gånger i veckan.  
 
På frågan om de skulle vilja arbeta mer ideellt svarar 80 procent nej. 8,6 procent svarar ja. 
Bland kvinnorna svarar 2,9 procent ja och bland männen 15,6 procent.  
11,6 procent av de som är sammanboende vill arbeta mer ideellt jämfört med 4,2 procent 
bland ensamboende.  
Totalt tycker de flesta, 64,7 procent bland 60 –70-åringarna, 85 procent bland 71-75-
årigarna, 92,3 procent bland 76-80-åringarna, 85,7 procent av 81-85-åringarna och 75 
procent av de som är äldre än 85 år att det är bra som det är. 
 
Vara yrkesverksam 
 
74,6 procent svarar nej på frågan om de skulle vilja arbeta. 8,5 svarar ja.  
Män (9,4 procent) är något mer positiva än kvinnor ( 8,8 procent ) till att arbeta men 
skillnaden är liten.  
Av samtliga har 7 en anställning.  Av de som har en anställning i dag är 2,9 procent kvinnor 
och 12,5 procent män.  
Betydligt fler ensamboende ( 12,5 procent ) än sammanboende ( 7 procent ) skulle vilja 
arbeta. En anledning kan vara att bland sammanboende har 9,3 procent ett arbete medan 
siffran för ensamboende är 4 procent. På frågan om de vill ha en anställning  svarar 17,6 
procent ja i åldern 65-70 år, 10 procent i åldrarna 71-75 år och noll procent däröver. 
 
 
Nöjd med tillvaron 
 
36,2 procent är nöjda med hur de har det, 58 procent svarar till stor del, 4,3 procent till liten 
del och 1,4 procent inte alls. Det är ingen skillnad mellan män och kvinnor. Både 
sammanboende och ensamboende tycker att de absolut eller till stor del har det som de vill 
ha det. Endast sammanboende svarar nej inte alls ( 2,3 procent ).  
Åldersmässigt är de äldre mer positiva. 
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47,1 procent bland 65-70-åringarna 
35 procent bland 71-75-åringaran 
23,1 procent bland 76-80-åringarna 
14,3 procent bland 81-85-åringarna.  
Men sen i livets slutskede, efter att man fyllt 85 år, är 50 procent helt nöjda med hur de har 
det. 
 
49,3 procent känner sig absolut trygga där de bor och 49,3 procent i stort sätt. Bara 1,4 
procent känner sig inte särskilt trygga. Det är ingen större skillnad mellan kvinnor och män. 
Det är inte heller någon större skillnad mellan samboende och ensamboende.  
Så gott som 100  procent i alla åldersgrupper känner sig absolut eller i stort sett trygga där 
de bor. Noll procent känner sig inte alls trygga.  
I de olika åldersgrupperna känner sig de flesta absolut trygga.  
52,9 procent bland 65-70-åringar  
40 procent bland 71-75-åringar  
46,2 procent bland 76-80-åringar 
57,1 procent bland 81-85-åringar 
37,5 bland de över 85 år.  
Ingen svarar att de inte alls känner sig trygga. Ock endast gruppen 80-85-år svarar nej inte 
särskilt ( 14,3 procent ). 
 
På frågan om de kan välja mellan att vara för sig själva eller att vara med andra svarar 64,8 
procent ja absolut och 28,2 procent till stor del. 1,4 procent svarar till liten del och lika 
många svarar nej inte alls.  
 
Det är betydligt fler kvinnor som tycker att de kan välja ( 74,3 procent ) mot män ( 56,3 
procent ). Men lägger man ihop de som svarar att det absolut kan välja med de som svarar ja 
till en stor del blir det ingen skillnad. Endast kvinnor svarar nej inte alls ( 2,9 procent ).  
Fler ensamboende ( 96 procent ) än sammanboende ( 90,7 ) procent tycker att de absolut 
eller till stor del kan välja.  
 
Så gott som hundra procent i alla åldrar kan välja mellan att vara för sig själv eller med 
andra. Endast i åldersgruppen 80-85 år svarar 14,3 procent nej inte alls. Bland de över 85 år 
är det 12,5 procent som inte vill svara. 
 

 

Behov – stora världen 
 
Stöd av grannar och närsamhälle 
 
25,4 procent får stöd och hjälp av andra än sina närmaste. 16,9 procent svarar till stor del 
och 36,6 procent till liten del. 10 procent svarar nej inte alls. Det finns ingen skillnad mellan 
kvinnor och män. Likheten är också stor mellan ensamboende och samboende.  
I de olika åldersgrupperna svarar de flesta att de kan få stöd och hjälp av andra än sina 
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närmaste.  
 
Bland 65-70-åringarna svarar 11,8 procent nej inte alls 
bland 71-75-åringarna 5 procent   
bland 76-80-åringarna 0 procent  
bland 81-85-åringarna 14,3 procent 
bland de över 85 år 12,5 procent.  
 
 
Uttrycka åsikter 
 
62 procent framför aldrig sina åsikter genom till exempel insändare i tidningar och 
skrivelser till kommunen. Bara 1,4 procent svarar ofta och 16,9 procent svarar ibland. 
Endast några kvinnor ( 2,9 procent ) svarar att de framför sina åsikter ofta. Bland de som 
svarar att de gör det ibland är männen 21,9 procent mot kvinnornas 14,3 procent. Störst är 
antalet som svarar nej aldrig både bland kvinnor (62,9 procent) och män ( 59,4 procent ). 
Det är ingen större skillnad mellan sammanboende och ensamboende.  
 
De flesta indelade i ålderskategorier svarar nej aldrig.  
41,2 procent i åldern 65-70 år, 
65 procent åldern 71-75 år 
53,8 procent i åldern 76-80 år 
100 procent i åldrarna 81-85 år  
75 procent  av dem som är 85 är eller äldre.  
 
De mest aktiva är de som är 71-75 år. Här brukar 5 procent ofta föra fram sina åsikter. Ja 
ibland svarar 10 procent. Bland 76-80-åringar är det så många som 30,8 procent som för 
fram sina åsikter ibland. 
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Procenttalen avser volymförändringar i förhållande till 

motsvarande period föregående år, om inget annat anges. 

Sociala nämndernas förvaltning 
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Sociala nämndernas förvaltning 

201608: 
- Den 31/8 fanns det 11 personer med bifallsbeslut som väntar på plats (2). Av dessa har 5 person (1)  
aldrig tidigare erbjudits plats. Dvs 6 personer med bifallsbeslut har tackat nej till erbjuden plats. 
- Den 31/8 fanns det 9 lediga lägenheter som ingen ännu tackat ja till.  
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Sociala nämndernas förvaltning 

201608:  
- Den 31/8 fanns det 89 personer med bifallsbeslut som väntar på plats (2). Av dessa har 48 personer (1)  
aldrig tidigare erbjudits plats. Dvs 41 personer med bifallsbeslut har tackat nej till erbjuden plats.  
- Den 31/8 fanns det 10 lediga lägenheter som ingen ännu tackat ja till.  
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Ej verkställda beslut, 3 månader 
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Hemtjänst - hemsjukvård 

Förändring för kunden  - biståndsbeslutet 
 
Biståndshandläggningen – öka träffsäkerheten för 
bedömning av vilket hjälpbehov kunden har och 
beräkning av tidsåtgång för insatserna 
 
Förändring för leverantören - biståndsbeslutet 
En sammanhållen beställning av tiden för insatsernas 
utförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förändring utförandet av hemtjänst/hemsjukvård  
 
- Hemtjänst och/eller hemsjukvård utförs av alla 

hemtjänstföretag 
 
- Flera företag att välja på för kunder med behov av 

hemsjukvård – idag bara en privat och egenregin 
 
 

 



Skälet till förändringen 

- Dämpa kostnaden för hemtjänst och hemsjukvård 
- Ett sammanhållet uppdrag för en säkrare vård och 

omsorg 
- Möjliggöra för andra utförare än Västerås stads Vård 

och Omsorg att vara ickevalsutförare 
- Önskad tjänstgöringsgrad för vårdpersonal 

 
 

 
 

 
 
 



Övrigt 

- Teambaserat arbetssätt – olika kompetenser som 
tillsammans med kunden ska samarbete för att nå 
överenskommet mål med insatsen 

- Personal-, tid och metodkontinuitet 
 

- Förändringar för leverantörer 
- Regler för ersättning av utförd tid 
- Förändrade ersättningar    
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