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Bilaga 1 
Enkät till anhöriga/gode män - resultat 
 
 
 
NKI (Nöjd-Kund-Index) 
NKI (Nöjd-Kund-Index) är ett sammanfattande mått på hur nöjda kunderna är med 
en tjänst eller en vara. Högsta möjliga poäng är 100 och betyder att alla respondenter 
gett toppbetyg. Lägsta möjliga poäng är 0 och betyder att alla respondenter valt det 
lägsta betyget. I denna presentation betyder en indexpoäng över 60 att 
respondenterna i genomsnitt är mer nöjda än missnöjda.  
 
 
Resultat 
I enkäten ombads respondenterna betygsätta ett antal positiva påståenden genom att 
välja en siffra mellan 1 (instämmer inte alls) och 6 (instämmer helt). För att öka 
överskådligheten i tabell 2a-e är NKI-poängen färgmarkerad enligt illustrationen 
nedan. (Till exempel betyder alltså gröna, fetstilta siffror att respondenternas betyg i 
genomsnitt ligger mellan 5 och 6 på vår skala.)  
 
Enkätpoäng 
NKI-poäng 

1 2 3 4 5 6 
<20 21-40 41-60 61-80 >81 

 
Enkätundersökningens resultat presenteras nedan på två, olika detaljerade, sätt. I 
figur 1 finns ett sammanfattande index där frågor som representerar samma 
kärnområde inom verksamheten grupperats tillsammans och bildar ett antal 
indexområden. I tabell 2a-e visas varje enkätfråga för sig med tillhörande NKI-poäng 
och procentuell fördelning mellan instämmande och icke instämmande svar.  
 
 
Information om respondenter och svarsfrekvens 
I tabell 1 presenteras antal tillfrågade, antal inkomna svar, bortfall och svarsfrekvens.  
 
Tabell 1. (Åkershus 28)  
 Absoluta tal % 
Antal tillfrågade 6 100% 
Antal svar (svarsfrekvens) 5 83% 
Obesvarad 1 17% 
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Figur 1. (Åkershus 28) 
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Tabell 2a. (Åkershus 28) 

NKI Instämmer Instämmer ej Svar saknas 
Delaktighet 0-100 (betyg: 4 – 6) (betyg: 1 – 3) (%) 
 

Utföraren har erbjudit mig tillräckliga 
möjligheter att delta vid utformningen av 
den individuella genomförandeplanen. 55 40% 40% 20% 
 

Jag får tillräcklig information om hur 
arbetet med och uppföljningen av den 
individuella genomförandeplanen går. 56 60% 40% 0% 
 

Jag upplever att jag, på ett tillfredställande 
sätt, är involverad i planeringen och 
genomförandet av stödet. 64 60% 40% 0% 
 

När jag framför en synpunkt till utföraren 
upplever jag att den uppskattas och tas till 
vara. 68 60% 40% 0% 
 

Jag upplever att den jag representerar når 
fram med och får gehör för sina egna 
synpunkter och önskemål gällande stödets 
utformning. 68 80% 20% 0% 
NKI-medelvärde för 
”delaktighet” 62    

 
 
Tabell 2b. (Åkershus 28) 

NKI Instämmer Instämmer ej Svar saknas 
Kommunikation 0-100 (betyg: 4 – 6) (betyg: 1 – 3) (%) 
 

Jag vet hur jag ska gå till väga när jag vill 
kontakta utföraren för att framföra 
önskemål och synpunkter. 96 100% 0% 0% 
 

Det är enkelt att komma i kontakt med 
utföraren för att framföra önskemål eller 
synpunkter. 84 80% 20% 0% 
 

Jag har tillgång till den information jag 
anser mig behöva för att kunna stödja och 
hjälpa den jag representerar. 92 100% 0% 0% 
NKI-medelvärde för 
”kommunikation” 91    
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Tabell 2c. (Åkershus 28) 
NKI Instämmer Instämmer ej Svar saknas 

Stöd i vardagen 0-100 (betyg: 4 – 6) (betyg: 1 – 3) (%) 
 

Jag upplever att den jag representerar får 
hjälp med mathållning och matlagning i 
enlighet med genomförandeplanen. 68 80% 20% 0% 
 

Jag upplever att den jag representerar får 
stöd för att kunna planera och genomföra 
meningsfulla fritidsaktiviteter i enlighet 
med genomförandeplanen. 60 60% 40% 0% 
 

Jag upplever att den jag representerar får 
den hjälp han/hon behöver med sin 
personliga hygien. 72 60% 40% 0% 
 

Jag upplever att den jag representerar får 
det sociala stöd som han/hon är i behov 
av. 72 60% 40% 0% 
NKI-medelvärde för  
”stöd i vardagen” 68    

 
 
Tabell 2d. (Åkershus 28) 

NKI Instämmer Instämmer ej Svar saknas 
Trygghet 0-100 (betyg: 4 – 6) (betyg: 1 – 3) (%) 
 

Jag upplever att den jag representerar 
känner sig trygg och trivs med sin vardag 
och boendesituation. 45 40% 40% 20% 
NKI-medelvärde för  
”trygghet” 45    

 
 
Tabell 2e. (Åkershus 28) 

NKI Instämmer Instämmer ej Svar saknas 
Helhetsintryck 0-100 (betyg: 4 – 6) (betyg: 1 – 3) (%) 
 

Min helhetsuppfattning är att 
serviceboendet/gruppbostaden levererar 
stöd och omsorg av hög kvalitet. 60 60% 40% 0% 
NKI-medelvärde för 
”helhetsintryck” 60    
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