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INTRODUKTION

Tilfredshedsundersøgelse på myndighedsområdet i Socialforvaltningen, Aarhus Kommune 2019

I Socialforvaltningen arbejder vi hele tiden på at udvikle og forbedre tilbuddene til de borgere, der har brug for hjælp. En del af det arbejde er at 
spørge borgerne, hvordan de oplever kontakten med myndighed, herunder den rådgivning og sagsbehandling som de får. Derfor har Rambøll på 
vegne af Socialforvaltningen i foråret 2019 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt alle borgere tilknyttet myndighedsområdet i 
Socialforvaltningen.

Denne rapport omfatter voksne brugere tilknyttet Center for Myndighed (udsatte voksne og voksne med psykisk sygdom).

Når man kigger på fordelingen af svar i frafaldsanalysen (s. 24-25) på de forskellige alderskategorier og holder det op mod fordelingen af disse 
alderskategorier for alle borgere tilknyttet Center for Myndighed, kan det ses, at borgere under 30 år er underrepræsenteret i undersøgelsen, 
mens borgere mellem 40-50 år og over 50 år er svagt overrepræsenteret. Der er ydermere en overrepræsentation af borgere med dansk 
herkomst, og for køn er mændene underrepræsenteret. Når man opdeler svar på kontaktlængde kan man se, at der er en svag 
underrepræsentation af borgere, der har været tilknyttet under et år og en tilsvarende svag overrepræsentation af borgere, der har været 
tilknyttet over 8 år.

I undersøgelsen er der benyttet korte spørgeskemaer på mellem 10 og 15 spørgsmål, som omhandler forskellige aspekter af borgernes 
tilfredshed med myndighed. Derudover er borgere med bostøtte, i bofællesskab og botilbud blevet spurgt om deres oplevelse af sundhed og 
trivsel. Aspekterne er samlet i forskellige tilfredshedsindeks (for uddybende forklaring se beskrivelse af indekskonstruktionen på side 28). 

I rapporten bliver resultaterne sammenlignet med resultaterne fra voksenområdet samlet. Det vil sige de samlede resultater for Center for 
Myndighed (udsatte voksne og voksne med psykisk sygdom) og Rådgivning og Visitationscentret (voksne med handicap).

Udover denne centerrapport er der udarbejdet en samlet rapport for hele myndighedsområdet, centerrapporter for de tre øvrige 
myndighedscentre samt afdelingsrapporter for afdelinger med minimum fem besvarelser.
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LÆSEVEJLEDNING 

Afrapportering af resultaterne sker i følgende afsnit: 
• Samlede resultater: indeksscorer og svarfordelinger præsenteres på temaniveau og for de enkelte aspekter.
• Resultater på tværs: opgjort på tværs af herkomst, køn, alder og kontaktlængde.
• Om gennemførslen af undersøgelsen: svarprocenter fordelt på baggrundsvariable, information om kontakten til borgerne, konstruktion af 
indeks og metodenotater vedrørende signifikanstests og relative weights analyse. 

Frekvensfigurer
I frekvensfigurerne vises svarfordelingen inden for de enkelte aspekter på en 5-punkts skala, der i de fleste tilfælde går fra ”Ja, i høj grad” til 
”Nej, slet ikke”. 

Procentsatser
Procentsatserne inden for en svarfordeling vil ikke altid summere til 100%, da decimaler er blevet afrundet til nærmeste hele tal.

Gennemsnitsfigurer
I gennemsnitsfigurerne vises den gennemsnitlige vurdering af de enkelte aspekter. Gennemsnittet udregnes på en skala fra 0 til 100, hvor 0 
svarer til ”Nej, slet ikke”, 50 svarer til ”´Både- og” og 100  svarer til ”Ja, i høj grad”. Jo højere værdi, desto mere positiv er vurderingen.

‘Ved ikke/ikke relevant’
De steder i rapporten, hvor der vises gennemsnit og/eller svarfordelinger på de enkelte svarkategorier, indgår besvarelser i kategorien ’Ved 
ikke/ikke relevant’ ikke i figurerne.

Spørgsmål
Spørgsmålsformuleringer ses i bilagene. Vær opmærksom på, at spørgsmålsformuleringer varierer på tværs af modtagergruppe.

I rapporten vil "kontaktlængde" anvendes som betegnelse for, hvor lang tid borgeren har været tilknyttet det nuværende center. Har borgeren
tidligere været tilknyttet et andet center, tæller den tid ikke med.
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SAMMENFATNING

SAMLEDE RESULTATER

Hele 70% af borgerne har angivet, at de tilfredse eller meget tilfredse med Center for Myndighed samlet set, hvoraf 32% er meget tilfredse. Kun 
11% er utilfredse eller meget utilfredse. Det giver en indeksscore på 71, hvilket er 5 indekspoint højere end voksenområdet samlet.

Af de fire tilfredshedsindeks er det ”Tilfredshed med myndighed”, der har den højeste indeksscore. Blandt aspekterne under dette indeks angiver 
borgerne den mest positive vurdering til ”Respektfuld behandling”, der har en gennemsnitlig tilfredshed på 86. Det lavest vurderede aspekt er 
”Overblik over muligheder”, med en indeksscore på 70. 

Overordnet set ligger resultaterne for Center for Myndighed over de samlede resultater for Voksenområdet samlet, med undtagelse af 
tilfredshedsindekset ”Oplevelse af sundhed og trivsel”, der ligger 6 indekspoint lavere for Center for Myndighed. 

STYRKER

På prioriteringskortet fremgår det, at det er aspekterne ”Rådgivning og sagsbehandling” og ”Samarbejdet med rådgiver”, der er placeret under 
”Styrker”, da de har relativ stor betydning for den samlede vurdering samtidig med, at de har relativt høje indeksscorer. Disse aspekter ligger 
henholdsvis 7 og 6 indekspoint over voksenområdet samlet.

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

I prioriteringskortet kan det aflæses, at det er aspektet ”Overblik over muligheder”, der har den lavest gennemsnitlige vurdering samtidig med, 
at det har en relativ stor betydning for den samlede vurdering. En indsats på dette område vil potentielt set kunne øge den samlede vurdering 
på sigt. ”Information” har ligeledes en relativ stor betydning for den samlede vurdering, og en relativ lav gennemsnitlig vurdering, og det er 
derfor også værd at have opmærksomhed på dette aspekt.
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SAMLET TILFREDSHED

Figuren nedenfor viser svarfordelingen på aspektet omkring borgernes samlede tilfredshed med 
myndighedsområdet. Grundet afrundinger vil andelene ikke i alle tilfælde kunne summeres til 100%. Til højre for 
figuren ses sammenligning til voksenområdet samlet. Afvigelsen er angivet i procentpoint. 

Figuren nedenfor gennemsnittet af den samlede vurdering på en skala fra 0 til 100. Til højre for figuren ses 
sammenligning til voksenområdet samlet.
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I alt har 70% af borgerne angivet at 

være tilfredse eller meget tilfredse med 

Center for Myndighed. Kun 11% har 

placeret sig i kategorien ”Utilfreds” eller 

”Meget utilfreds”. Dette resulterer i en 

indeksscore på 71, på en skala fra 0 til 

100, hvilket er 5 indekspoint højere end 

for voksenområdet samlet. 

SAMLET TILFREDSHED MED MYNDIGHED
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OVERORDNEDE RESULTATER

Hvis man kigger på resultaterne for de fire 

tilfredshedsindeks, kan det ses, at 

”Oplevelse af sundhed og trivsel” ligger 

lavest med en indeksscore på 46. Dette 

indeks ligger tilmed 6 indekspoint under 

voksenområdet samlet. 

Det højest vurderede tilfredshedsindeks, 

”Tilfredshed med myndighed”, ligger 34 

højere med en indeksscore på 80, hvilket 

er 6 indekspoint højere end for 

voksenområdet samlet. 
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*Spørgsmålene angående sundhed og trivsel er kun stillet til udvalgte brugere.

Nedenfor vises resultaterne på de fire tilfredshedsindeks. Til højre for figuren ses sammenligning til 
voksenområdet samlet. 
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TILFREDSHED MED MYNDIGHED

Under indekset ”Tilfredshed med 

myndighed” kan det ses, at alle 

aspekterne ligger mellem 5 og 7 

indekspoint højere end for 

voksenområdet samlet.

Det højest vurderede aspekt er 

”Respektfuld behandling” med en 

indeksscore på 86, og det lavest 

vurderede aspekt er ”Overblik over 

muligheder” med en indeksscore på 70. 
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Figuren nedenfor illustrerer gennemsnittet af den samlede vurdering på en skala fra 0 til 100 for hvert aspekt 
indenfor temaet. Til højre for figuren ses sammenligning til voksenområdet samlet.

TILFREDSHED MED:
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TILFREDSHED MED MYNDIGHED

Som det fremgik på forrige side, er 

”Respektfuld behandling” det aspekt, 

der har den højeste indeksscore. 

På figuren til højre kan det ses, at 80% 

af borgerne har svaret ”Ja” til, at de 

oplever at blive taget alvorligt af deres 

rådgiver.

En ud af fem har svaret ”Nej” til, at de 

har overblik over deres muligheder. 
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Figuren nedenfor viser svarfordelingen for aspekterne i procent. Grundet afrundinger vil andelene ikke i alle 
tilfælde kunne summeres til 100%.

TILFREDSHED MED:
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OPLEVELSE AF SAMMENHÆNG

Figuren nedenfor viser svarfordelingen for aspektet i procent. Grundet afrundinger vil andelene ikke i alle 
tilfælde kunne summeres til 100%. 

”Oplevelse af sammenhæng” har en 

indeksscore på 74, hvilket ligger 4 

indekspoint højere end for 

voksenområdet samlet. 

Som det fremgår på den nederste figur, 

har 64% svaret ”Ja” til, at de oplevet en 

sammenhæng i den hjælp, de får fra 

Aarhus Kommune. 15% har svaret, at de 

ikke oplever en sammenhæng i hjælpen.  

Figuren nedenfor illustrerer gennemsnittet af den samlede vurdering på en skala fra 0 til 100 for hvert aspekt 
indenfor temaet. Til højre for figuren ses sammenligning til voksenområdet samlet.



 

OPLEVELSE AF SUNDHED OG TRIVSEL

SPØRGSMÅL OM OPLEVELSE AF SUNDHED OG TRIVSEL ER KUN STILLET
TIL BORGERE MED BOSTØTTE, BOFÆLLESSKAB OG BOTILBUD
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OPLEVELSE AF SUNDHED OG TRIVSEL

”Oplevelse af sundhed og trivsel” er det 

eneste tilfredshedsindeks, der for Center 

for Myndighed opnår en lavere vurdering 

end voksenområdet samlet. Det lavest 

vurderede aspekt er borgernes ”Vurdering 

af ensomhed”, med en indeksscore på 41. 

Denne score indikerer at de fleste borgere 

svarer ”Ja” til nogen gange at være alene, 

selvom de har mest lyst til at være 

sammen med andre.

”Vurdering af helbred” og ”Vurdering af 

livskvalitet” opnår indeksscorer på hhv. 

46 og 50, der også i begge tilfælde er 

lavere end for voksenområdet samlet.

Figuren nedenfor illustrerer gennemsnittet af samlede vurdering på en skala fra 0 til 100 for hvert aspekt indenfor 
temaet. Til højre for figuren ses sammenligning til voksenområdet samlet.

*Vær opmærksom på at jo højere indeksscoren er, desto færre har oplevet at være ensomme. 
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OPLEVELSE AF SUNDHED OG TRIVSEL

Kun ca. en femtedel af borgerne svarer 

”Nej” til spørgsmålet omkring 

ensomhed. De resterende 80% oplever 

enten sjældent, en gang i mellem eller 

ofte, at være alene, selvom de har lyst 

til at være sammen med andre. Flest 

borgere placerer sig i kategorien ”Ja, en 

gang imellem” (35%). 

En ud af fire af borgerne vurderer deres 

helbred som ”Godt” eller ”Virkelig godt”. 

En større andel, nemlig en ud af tre, 

vurderer deres livskvalitet som god eller 

meget god. 

Figuren nedenfor viser svarfordelingen for hvert aspekt i procent. Grundet afrundinger vil andelene ikke i alle 
tilfælde kunne summeres til 100%. 

*Vær opmærksom på, at ”Nej” skal forstås positivt, hvorimod ”Ja, ofte” skal forstås negativt. 



RESULTATER PÅ TVÆRS
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OVERORDNEDE RESULTATER PÅ TVÆRS AF AFDELING

15

”Samlet vurdering” og ”Tilfredshed med 

myndighed” er overordnet set vurderet 

højere blandt borgere i ‘Afd. 1’ end 

borgere i de to andre afdelinger. 

Til gengæld ligger samme afdelings 

vurdering af deres sundhed og trivsel 

lavest. 

Der er ikke nogle nævneværdige forskelle 

på resultaterne for ”Oplevelse af 

sammenhæng” på tværs af afdelingerne.

Note: Resultaterne bliver kun vist, såfremt der minimum er 5 svar i hver afdeling.  
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OVERORDNEDE RESULTATER PÅ TVÆRS AF 
HERKOMST OG KONTAKTLÆNGDE

* *
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For alle fire indeks gælder det, at 

indeksscoren for borgere med anden 

herkomst en dansk er en anelse højere 

sammenlignet med indeksscoren for 

borgere af dansk herkomst. Ingen af disse 

forskelle er dog signifikante. 

Derimod er der observeret signifikante 

forskelle mellem borgere med under et års 

kontaktlængde og flere af de andre 

kategorier på tre af de fire indeks. 

Tendensen er, at grupperne der har været 

tilknyttet centret et år eller mere, har 

højere indeksscorer end gruppen med 

mindre end et års kontaktlængde.

Note: Resultaterne bliver kun vist, såfremt der minimum er 5 svar i hver gruppe.  

* *

* * *

*

* Der er identificeret statistisk signifikante forskelle mellem denne gruppes resultater og gruppen ”Under et år”.

Undersøgelserne er foretaget med et signifikansniveau på 0,05.
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OVERORDNEDE RESULTATER PÅ TVÆRS AF ALDER OG KØN

Note: Resultaterne bliver kun vist, såfremt der minimum er 5 svar i hver gruppe.  
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Der kan generelt kun observeres mindre 

forskelle i resultaterne på tværs af alder. 

Der er dog en signifikant forskel i 

”Oplevelse af sundhed og trivsel” mellem 

borgere under 30 år og borgere over 50 

år, hvor førstnævnte oplever den største 

grad af sundhed og trivsel.

På samme måde er der kun observeret 

mindre forskelle på tværs af køn. 

Vurderingerne blandt de mandlige borgere 

er en anelse højere på tre ud af fire 

indeks, men ingen af de fundne forskelle 

er signifikante. 

* *

* Der er identificeret statistisk signifikante forskelle mellem denne gruppes resultater og ”Under 30 år”.

Undersøgelserne er foretaget med et signifikansniveau på 0,05.

*



IDENTIFICERING AF INDSATSOMRÅDER
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LÆSEVEJLEDNING TIL PRIORITERINGSKORT

Formål
Med henblik på at forbedre den samlede vurdering er 
det relevant at identificere de aspekter, som har en 
stor betydning for den samlede vurdering, og som 
samtidig vurderes relativt lavt af borgerne. Ved at 
udpege disse aspekter bliver det tydeligt, hvor det er 
hensigtsmæssigt at sætte ind for mest effektivt at 
øge den samlede vurdering af tilbuddet.

Læsevejledning
Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de 
aspekter, som ligger nærmest figurens nederste 
højre hjørne. Det er her, aspekter med lav vurdering 
og høj betydning for den samlede vurdering vil være 
placeret. Det er især disse aspekter, som har et stort 
forbedringspotentiale.
Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af 
aspekternes betydning for den samlede vurdering. 
Den vandrette linje viser gennemsnittet af 
vurderingerne af de enkelte aspekter. 
Yderligere forklaring samt metoden bag analysen kan 
læses til sidst i rapporten under Om gennemførslen 
af undersøgelsen.

Styrker (høj vurdering og høj 
betydning): Ved at fastholde 
styrkerne kan den samlede 
vurdering vedligeholdes og evt. 
forbedres.

Udfordringer (lav vurdering og høj 
betydning): Ved at arbejde med 
udfordringerne opnås umiddelbart 
den største positive effekt på den 
samlede vurdering.

Svagheder (lav vurdering og lav 
betydning): Observer svaghederne, 
idet faktorerne kan blive fremtidige 
udfordringer, hvis de får større 
betydning for vurderingen.

Muligheder (høj vurdering og lav 
betydning): Ikke oplagt at skabe 
forbedringer på aspekter under 
”Muligheder”. Men øges fokus 
herpå, kan ”Muligheder” dog blive til 
”Styrker”.

Muligheder

UdfordringerSvagheder

Styrker

Betydning for den samlede vurdering
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STYRKER OG OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER: 
PRIORITERINGSKORT 

1. Rådgivning og sagsbehandling

2. Respektfuld behandling

3. Samarbejdet med rådgiver

4. Information

5. Mulighed for at fortælle, hvad der er vigtigt

6. Overblik over muligheder

7. Oplevelse af sammenhæng

Udfordringer

Styrker

Svagheder

Muligheder

To aspekter er placeret under ”Styrker”, nemlig ”Samarbejdet med rådgiver” 

(3) og ”Rådgivning og sagsbehandling” (1). Disse aspekter har stor betydning 

for den samlede vurdering og en relativ høj indeksscore. ”Overblik over 

muligheder” (6) er derudover vigtig at fremhæve, da dette aspekt kan siges 

at være centrets største udfordring, da det har den laveste gennemsnitlige 

vurdering samtidig med, at den har relativ stor betydning for den samlede 

tilfredshed. Et styrket fokus på dette område kan derfor anbefales i arbejdet 

med at højne borgernes samlede tilfredshed med Center for Myndighed.

20
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OM GENNEMFØRSLEN AF UNDERSØGELSEN
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SVARPROCENTER FORDELT PÅ ALDER OG HERKOMST

Antal 
borgere

Antal
svar

Svarprocent

Alder

Under 30 år 850 206 24,2%

30-39 år 585 172 29,4%

40-50 år 636 210 33,0%

Over 50 år 703 232 33,0%

Herkomst

Dansk herkomst 2220 711 32,0%

Anden herkomst end 
dansk

554 109 19,7%

I alt 2774 820 29,6%
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SVARPROCENTER FORDELT PÅ KONTAKTLÆNGDE OG KØN

Antal 
borgere

Antal
svar

Svarprocent

Kontaktlængde

Under et år 516 119 23,1%

1-2 år 571 178 31,2%

3-4 år 424 123 29,0%

5-8 år 585 165 28,2%

Over 8 år 678 235 34,7%

Køn

Mand 1438 352 24,5%

Kvinde 1336 468 35,0%

I alt 2774 820 29,6%
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FRAFALDSANALYSE FORDELT PÅ ALDER OG HERKOMST

Antal borgere Antal svar Andel borgere Andel der har 
svaret Forskel

Alder

Under 30 år 850 206 30,6% 25,1% -5,5 pct. point

30-39 år 585 172 21,1% 21,0% -0,1 pct. point

40-50 år 636 210 22,9% 25,6% +2,7 pct. point

Over 50 år 703 232 25,3% 28,3% +3,0 pct. point

Herkomst

Dansk herkomst 2220 711 80,0% 86,7% +6,7 pct. point

Anden herkomst 
end dansk 554 109 20,0% 13,3%

-6,7 pct. point

24

Note: Andelene bliver præsenteret som afrundede tal, men forskellen bliver beregnet ud fra uafrundede værdier. Derfor kan der være afvigelser på 0,1 procentpoint mellem kolonnen "Forskel" og 
forskellen mellem andelen der har svaret og andel borgere. 
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FRAFALDSANALYSE FORDELT PÅ KONTAKTLÆNGDE OG KØN

Antal borgere Antal svar Andel borgere Andel der har 
svaret

Forskel

Kontaktlængde

Under et år 516 119 18,6% 14,5% -4,1 pct. point

1-2 år 571 178 20,6% 21,7% +1,1 pct. point

3-4 år 424 123 15,3% 15,0% -0,3 pct. point

5-8 år 585 165 21,1% 20,1% -1,0 pct. point

Over 8 år 678 235 24,4% 28,7% +4,2 pct. point

Køn

Mand 1438 352 51,8% 42,9% -8,9 pct. point

Kvinde 1336 468 48,2% 57,1% +8,9 pct. point

25

Note: Andelene bliver præsenteret som afrundede tal, men forskellen bliver beregnet ud fra uafrundede værdier. Derfor kan der være afvigelser på 0,1 procentpoint mellem kolonnen "Forskel" og 
forskellen mellem andelen der har svaret og andel borgere. 



Indsamlingsmetode og –periode

Borgernes tilfredshed er undersøgt gennem en spørgeskemaundersøgelse. Dataindsamlingen er gennemført som en kombination af 
internetbesvarelser, besvarelser ved hjælp af papirskema, telefoninterview og personlige interviews i perioden d. 28. maj til d. 2. juli. Under hele 
indsamlingsperioden har Rambøll stillet en hotline-telefon til rådighed. Borgerne havde desuden mulighed for at tage et billede af deres 
papirbesvarelse, og sende dette billede til Rambøll, som derefter foretog den elektroniske indtastning af besvarelsen. Der har været mulighed for 
at få tolket interview, hvis borgerne havde behov for dette. For borgere tilknyttet Rådgivning og Visitationscentret og Center for Myndighed 
kunne spørgeskemaet udfyldes af borgeren selv eller med hjælp fra pårørende.

Informationsbreve

Forud for undersøgelsen modtog borgerne informationsbreve med posten og i e-Boks (med undtagelse af borgere tilknyttet Handicapcentret for 
Børn som kun fik brev i deres e-Boks). Brevene indeholdt information om undersøgelsen med papirspørgeskema og link til elektronisk 
besvarelse. Efter nogle uger sendte Rambøll en påmindelse i e-Boks til de borgere, der endnu ikke havde deltaget i undersøgelsen. 

Telefonisk opfølgning

I løbet af slutningen af indsamlingsperioden har Rambøll taget telefonisk kontakt til borgere med BPA, bostøtte, i bofællesskab eller botilbud 
samt unge brugere over 18 år, som modtager efterværn. Formålet var at foretage telefoninterview, såfremt borgeren endnu ikke havde 
gennemført en elektronisk besvarelse. I flere tilfælde var telefonisk opfølgning dog ikke mulig, da Rambøll ikke kunne fremskaffe gyldigt 
telefonnummer. Inden påbegyndelsen af den telefoniske opfølgning, modtog de relevante borgere en SMS med advisering om, at Rambøll ville 
kontakte dem med tilbud om et telefoninterview.

Fællesarrangementer

For at højne svarprocenten blev der afholdt 14 fællesarrangementer for beboere på større bofællesskaber og botilbud. Ved 
fællesarrangementerne kunne borgerne frit vælge mellem at udfylde skemaet selv eller blive interviewet af en interviewer fra Rambøll.

KONTAKTEN TIL BORGERNE
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SVAR FORDELT PÅ INDSAMLINGSMETODE

Type Center for 
myndighed

I alt

Telefoninterview 441 53,8%

SMS og E-mail 35 4,2%

Personligt interview 19 2,3%

Tolkeservice 3 0,4%

Internettet 322 39,3%

I alt 820 ..
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INDEKSKONSTRUKTION 

For at give et bedre overblik over resultaterne er de enkelte spørgsmål inddelt i tilfredshedsindeks. To ud af fire tilfredshedsindeks er 
konstrueret ud fra flere spørgsmål. Det drejer sig om henholdsvis ”Tilfredshed med myndighed” og ”Oplevelse af sundhed og 
trivsel”.

Indekset ”Tilfredshed med myndighed” består af følgende seks spørgsmål: 
• Rådgivning og sagsbehandling
• Respektfuld behandling
• Samarbejde med rådgiver
• Information
• Mulighed for at fortælle, hvad der er vigtigt
• Overblik over muligheder

Indekset ”Oplevelse af sundhed og trivsel” indeholder følgende tre spørgsmål: 
• Vurdering af ensomhed
• Vurdering af helbred
• Vurdering af livskvalitet

Indekset ”Samlet vurdering” består af spørgsmålet omhandlende tilfredsheden med myndighedsområdet alt i alt, mens ”Oplevelse 
af sammenhæng” består af spørgsmålet vedrørende sammenhængen i hjælpen fra Aarhus Kommune.

Tilfredshedsindeksene er beregnet på en skala fra 0 til 100, hvor en score på 100 svarer til den mest positive vurdering, mens en 
score på 0 er den mest negative vurdering.  
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SIGNIFIKANSTEST

For at kunne afklare hvorvidt de fundne forskelle på relevante baggrundsparametrene køn, alder, herkomst og kontaktlængde er 
signifikante, og altså ikke skyldes tilfældig variation i data, er der foretaget to forskellige typer af signifikanstests. 

For herkomst og køn er der anvendt t-test, der sammenligner middelværdierne i baggrundsparameterets to adskilte grupper (dansk 
herkomst/anden herkomst end dansk og mand/kvinde). For alder og kontaktlængde, der består af mere end to kategorier, er 
der anvendt multipel lineær regression, hvor der er udvalgt en kategori, som anvendes som referencekategori. Denne 
referencekategori er altid de yngste for alders variablen, og dem med kortest kontaktlængde for kontaktlængde variablen. Vi 
sammenligner middelværdien for baggrundsparameterets reference kategori med de andre kategorier.

I begge typer af signifikanstests inkluderes kun de respondenter, som minimum har besvaret halvdelen af spørgsmålene i analysen.
Med gyldige svar menes, at borgeren ikke har anvendt svar muligheden ”Ved ikke/ikke relevant”. Dette inklusionskriterie er valgt for 
at sikre størst mulig kvalitet i analysens resultater, da man alt andet lige kan antage, at respondenten har forstået og taget stilling 
til spørgsmålene, hvis mere end halvdelen er besvaret.
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METODE TIL UDREGNING AF PRIORITERINGSKORT

På baggrund af spørgerammen er der blevet foretaget en række statistiske beregninger. De aspekter som indgår i beregningerne, er
spørgsmål som relaterer sig til tilfredsheden med Center for Myndighed.

Spørgsmålenes betydning for den samlede vurdering er beregnet via en korrelationsanalyse, hvor det enkelte spørgsmåls betydning 
beregnes i forhold til betydningen af de andre spørgsmål. Metoden, der er anvendt, er en relative weights analyse, hvor det enkelte 
spørgsmåls andel af den totale forklaringskraft udregnes. Fordelen ved denne metode i forhold til eksempelvis regressionsanalyse er, 
at relative weights analysen tager højde for korrelation imellem de forklarende variable (multikollinearitet) i beregningen af det 
enkelte spørgsmåls betydning. Dette medfører at det bliver muligt at sammenligne og tolke på de enkelte spørgsmåls betydning for
den samlede tilfredshed.

Den statistiske analyse af spørgsmålenes betydning er efterfølgende blevet koblet med de enkelte spørgsmåls gennemsnit, hvorved 
de kan placeres i prioriteringskortet. Det betyder, at man kan identificere mulige forbedringspotentialer. Hvis der observeres 
spørgsmål med et relativt lavt gennemsnit og en høj betydning, vil det tyde på, at der er et potentiale for at forbedre den samlede 
tilfredshed.

På samme måde som i rapportens signifikanstests, inkluderer relative weights analysen udelukkende de 
respondenter, som minimum har besvaret halvdelen af spørgsmålene i analysen. Inklusionskriteriet er altså strømlinet på tværs af
rapportens analyser, og en uddybende forklaring kan læses på forrige side under Signifikanstest. 
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SPØRGESKEMA – SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE, UDVIDET

Følgende spørgeskema er tildelt borgere 
med bostøtte, i bofællesskab og botilbud 
tilknyttet Center for Myndighed.

I spørgeskemaet blev der i alt stillet 12 
spørgsmål, hvoraf 11 var lukkede 
spørgsmål. Et spørgsmål var åbent, 
således at de unge brugere havde 
mulighed for at uddybe holdninger 
vedrørende Center for Myndighed. 
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SPØRGESKEMA – SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE, ENKEL

Følgende spørgeskema er tildelt øvrige 
borgere tilknyttet Center for Myndighed.

I spørgeskemaet blev der i alt stillet ti 
spørgsmål, hvoraf otte var lukkede 
spørgsmål, hvor en 5-punktsskala blev 
anvendt ved syv af spørgsmålene og en 
3-punktskala blev brugt på spørgsmålet 
vedrørende sammenhæng i hjælp. To 
spørgsmål var åbne, således at de unge 
brugere havde mulighed for at uddybe 
holdninger vedrørende Center for 
Myndighed og sammenhæng i hjælp.
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