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Forord 

Brugerundersøgelser er et godt redskab til at evaluere og vurdere arbejdet i 
den offentlige sektor. Ved at spørge brugerne får vi konkret viden om, hvad 
de synes om den service, som de offentlige institutioner leverer. Brugerne 
giver hermed et vigtigt bidrag til, hvordan den offentlige sektor skal se ud i 
fremtiden. Og viden om brugenes holdninger og forventninger skaber et 
godt grundlag for at udvikle ydelser, der er mere sammenhængende, fleksib-
le og tilpasset den enkelte. 

Denne pjece afdækker brugernes tilfredshed med dagpasnings-, skole- og 
ældreområdet på baggrund af en landsdækkende undersøgelse gennemført 
af KL og Finansministeriet. Undersøgelsen viser, at brugerne er meget til-
fredse med kerneydelserne på alle tre områder og påskønner muligheden for 
frit at vælge mellem forskellige dagpasningsmuligheder, skoler og leverandø-
rer af hjemmehjælp.  

Den store brugertilfredshed med serviceydelserne og opbakningen til det 
frie valg er opløftende. Men som bekendt er ”godt nok” det bedstes værste 
fjende. Vi skal fortsat stræbe efter at blive endnu bedre og de offentlige 
institutioner, der høster den største tilfredshed blandt brugerne, bør optræ-
de som gode eksempler.  

Kommunalreformen betyder nye rammer for servicen på de tre områder 
behandlet i pjecen og er en oplagt anledning til at fremsætte nye visioner for 
den fremtidige service. Men de nye rammer skal udfyldes med omhu. Un-
dersøgelsen viser, at brugertilfredshed skabes i mødet mellem brugerne og 
de kommunale medarbejdere. Fokus bør derfor være på den fortsatte kvali-
tetsudvikling af det daglige arbejde, som udføres af pædagoger, lærere og 
hjemmehjælpere.  
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1. Om undersøgelsen 

Denne pjece bygger på en landsdækkende undersøgelse, som er gennemført 
af KL og Finansministeriet. Undersøgelsen viser brugernes tilfredshed med 
serviceydelserne på dagpasnings-, skole- og ældreområdet og er baseret på 
KL’s benchmarkingsredskab – KL-Kompasset

1
 – og på en række spørgsmål 

om brugernes holdninger til det frie valg. En tilsvarende undersøgelse er 
gennemført i 2003.  

Dataindsamlingen er foretaget i januar 2005 blandt et repræsentativt udsnit 
af brugerne på hvert af de tre serviceområder. Den samlede svarprocent er 
56 pct

2
.

Undersøgelsesresultaterne er baseret på det følgende antal brugere: 

Dagpleje 527
Vuggestue  296
Integreret institution 428
Børnehave  1.393
Folkeskole  947
Fri grundskole3  149
Fritidsordning 551
Hjemmehjælp  801
Madordning 270

Der benyttes i undersøgelsen en tilfredsheds- og vigtighedsskala fra 1 til 5, 
hvor bedømmelserne er: 

1 = meget utilfreds/slet ikke vigtigt 
2 = utilfreds/ikke vigtigt 
3 = hverken utilfreds eller tilfreds/hverken ikke vigtigt eller vigtigt 
4 = tilfreds/vigtigt 
5 = meget tilfreds/meget vigtigt. 

I brugerundersøgelser er det vigtigt at holde sig for øje, hvad der forstås ved 
kvalitet, og hvad der bestemmer brugernes tilfredshed. Denne brugerunder-
søgelse afdækker brugernes oplevede kvalitet. Kvalitet kan også måles på 
andre måder. Der kan foretages en professionel vurdering af serviceydelsens 
faglige kvalitet, eller der kan laves analyser af kvaliteten af de processer, der 
finder sted i forbindelse med produktion af serviceydelserne.  

1 Se www.kl.dk for mere information om KL-Kompasset.   
2 Se også kapitel 7 for uddybende metodiske bemærkninger. 
3 Frie grundskoler dækker over privat skoler og friskoler. Se www.uvm.dk for mere information herom.  
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2. Brugertilfredshed – generelle tendenser4 

Stor overordnet tilfredshed med den kommunale service 
Landsundersøgelsen viser, at der er en meget stor tilfredshed blandt bruger-
ne af serviceydelser på dagpasnings-, skole- og ældreområdet. Mindst 4 ud 
af 5 brugere er enten tilfredse eller meget tilfredse med serviceydelsernes 
kvalitet på de tre områder.  

Figur 1 
Samlet tilfredshed med servicen på dagpasnings-, skole- og  ældreområdet

4,43 4,30 4,44
4,21 4,26

3,95

4,50
4,01 3,89 3,90

1

2

3

4

5

D
ag

p
le

je

V
ug

g
es

tu
e

In
te

g
re

re
t 

in
st

it
ut

io
n,

 0
-2

 å
r

In
te

g
re

re
t 

in
st

it
ut

io
n,

 3
-6

 å
r

Bø
rn

eh
av

e

Fo
lk

es
ko

le

Fr
i g

ru
nd

sk
ol

e

Fr
it

id
so

rd
ni

ng

H
je

m
m

eh
jæ

lp

M
ad

o
rd

ni
ng

1

2

3

4

5

4 I kapitel 4, 5 og 6 findes analyserne for hvert af de tre serviceområder. 
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Tilfredsheden er størst, når der sættes ansigt på serviceydelsen 
For alle tre serviceområder gælder det, at der er størst tilfredshed med de 
kommunale serviceydelser, hvor brugeren kan sætte ansigt på ydelsen. Med 
andre ord skabes brugertilfredsheden i mødet mellem brugerne og medar-
bejderne.  

Således er tilfredsheden med daginstitutionen, skolen eller hjemmehjælpen 
større end tilfredsheden med den service, som leveres af kommunens cen-
trale administration, så som kommunens information om ydelsen og mulig-
heden for valg af forskellige tilbud.  

Figur 2 
Samlet ti lfredshed med den kommunale institution og gennemsnitlig ti lfredshed 
med kommunens centrale administration 
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Den kommunale institution Den centrale kommunale administration

Note: Indikatorerne for tilfredsheden med den centrale kommunale administration fremgår af kapitel 
 4, 5 og 6. 

Betydningen af den direkte kontakt med institutionernes personale viser sig 
også ved, at der er en større tilfredshed med den service, der leveres af det 
faglige personale i daginstitutionen og skolen end med de fysiske rammer 
ude og inde. På ældreområdet er tilfredsheden ligeledes større med den per-
sonlige pleje end med den praktiske hjælp. Kun for dagplejen er tilfredshe-
den med de fysiske forhold størst.  
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Figur 3 
Gennemsnitlig tilfredshed med henholdsvis de faglige og sociale forhold og de fysiske 
rammer på dagpasnings- og skoleområdet. Gennemsnitlig tilfredshed med henholdsvis 
den personlige pleje og den praktiske hjælp på ældreområdet 

3,90
3,62 3,70

4,05
3,72

3,24
3,57 3,78

4,23 4,27

1

2

3

4

5

D
ag

in
st

it
u

ti
on

D
ag

pl
ej

e

Fo
lk

es
ko

le

Fr
it

id
so

rd
n

in
g

H
je

m
m

eh
jæ

lp

1

2

3

4

5

Faglige og sociale forhold/den personlige pleje

Fysiske rammer/den praktiske hjælp

De faglige og sociale forhold vejer mest, når den samlede tilfredshed  
vurderes 
De faglige og sociale forhold betyder mest, når brugerne vurderer den sam-
lede tilfredshed med serviceydelsen. De fysiske rammer har derimod en 
noget mindre betydning. Det gælder for såvel dagpasnings-, skole- som æl-
dreområdet.  

Forældre til børn i daginstitutioner ligger eksempelvis langt større vægt på 
børnenes trivsel og personalets engagement end på lokaler og legetøj, når de 
vurderer den samlede tilfredshed med institutionen. Ligeledes vægter hjem-
mehjælpsmodtagere den personlige pleje (personlig hygiejne, påklædning 
mv.) højere end den praktiske hjælp (rengøring, tøjvask, indkøb mv.), når de 
skal vurdere deres samlede tilfredshed med deres hjemmehjælp.   
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Figur 4 
Hvad påvirker brugernes samlede tilfredshed?  

Faglige og 
sociale forhold

Fysiske rammer

Samlet tilfredshed

Stor tilfredshed med det, som betyder mest 
Sammenholdes figur 3 og 4, ses det, at de forhold, som brugerne er mest 
tilfredse med – nemlig de faglige og sociale forhold – også er de forhold, 
som betyder mest for den samlede tilfredshed.  
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Figur 5 
Sammenhæng mellem brugernes samlede tilfredshed og de forhold, der betyder mest 
for brugerne 

Stor 
betydning

Lille
betydning

Lille tilfredshed Stor tilfredshed

Fysiske
rammer

Faglige og
sociale forhold

Flere ressourcer betyder ikke nødvendigvis højere kvalitet  
På hverken dagpasningsområdet eller skoleområdet er der nogen sammen-
hæng mellem brugernes tilfredshed og kommunens udgiftsniveau til service-
ydelserne.  

Endvidere har normeringen
5
 på daginstitutionsområdet ingen betydning for 

hverken den samlede tilfredshed med daginstitutionen eller for tilfredsheden 
med den tid, der er til det enkelte barn. På samme måde viser det sig, at 
antallet af elever pr. lærer hverken har betydning for den samlede tilfreds-
hed med skolen eller med tilfredsheden med den tid, der er til det enkelte 
barn. 

Samlet set er flere ressourcer således ikke en garanti for højere kvalitet. Som 
ovenfor nævnt er det derimod medarbejdernes faglige og sociale indsats, der 
er afgørende for brugernes oplevede kvalitet af serviceydelserne. 

5 Normering = personale per barn.  
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Jo yngre børn desto mere tilfredse forældre 
Både på dagpasnings- og skoleområdet er forældrene mest tilfredse med 
servicen, når deres børn er små. Forældre til børn mellem 0-2 år er mere 
tilfredse med dagpasningen end forældre til børn mellem 3-6 år. Tilsvarende 
er forældre med børn i skolernes små klasser (0.-4. klasse) mere tilfredse end 
forældre med børn i de store klasser (5.-10. klasse). 

Der er flere mulige forklaringer på denne sammenhæng. For det første kan 
det skyldes, at forældrenes kontakt til pædagoger og lærere er større for de 
små børn end for de store børn. For daginstitutionerne er også normerin-
gerne højere i vuggestuen end i børnehaven, hvilket alt andet lige giver mere 
tid til forældrekontakt.  

For det andet kan det skyldes, at brugernes forventninger til serviceydelsen 
bliver større jo længere tid, de har været brugere. Et øget kendskab til ser-
viceydelsen kvalificerer med andre ord brugerne til at forholde sig kritisk til 
ydelsen.  

For det tredje kan det skyldes, at sandsynligheden for, at man har haft en 
dårlig oplevelse med institutionen stiger, jo længere tid ens barn har benyttet 
tilbuddet.  

Størst tilfredshed i region Midtjylland og region Nordjylland  
Generelt er tilfredsheden størst i region Midtjylland og region Nordjylland. 
Region Syddanmark har den mindste tilfredshed med fritidsordninger, men 
den største tilfredshed med hjemmehjælpen. Region Hovedstaden har en 
relativ lille tilfredshed med folkeskolen, hjemmehjælpen og madordningen.  

Tabel 1 
Samlet tilfredshed på serviceområderne fordelt på regioner 

Region 
Hoved-
staden Sjælland 

Syd-
danmark 

Midt-
jylland 

Nord-
jylland 

Hele 
landet 

Dagpleje 4,41 4,42 4,38 4,49 4,42 4,43 
Daginstitution 4,25 4,27 4,27 4,3 4,29 4,27 
Folkeskole 3,86 3,82 3,97 4,05 4,05 3,94 
Fritidsordning 4,01 3,87 3,73 4,04 4,15 3,97 
Hjemmehjælp 3,77 3,90 4,01 3,94 3,98 3,89 
Madordning 3,79 3,84 3,95 4,00 3,93 3,91 

Note: Der er i tabellen anvendt den nye regionsinddeling, som træder i kraft efter kommunalrefor-
men den 1. januar 2007. 
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Få sociale karakteristika har betydning for tilfredsheden 
Brugernes tilfredshed med den kommunale service på daginstitutionsområ-
det og ældreområdet har stort set ingen sammenhæng med brugernes sociale 
karakteristika – som for eksempel alder, uddannelse, indkomst og erhverv. 
På ældreområdet har hverken uddannelse eller boligtype betydning for bru-
gernes tilfredshed med hjemmehjælpen.  

På daginstitutionsområdet har hverken alder, køn, indkomst eller uddannel-
se betydning for den samlede tilfredshed. Det viser sig dog, at forældre, der 
ikke taler dansk hjemme generelt er mindre tilfredse end de forældre, der 
taler dansk i hjemmet.   

På skoleområdet viser det sig, at samlevende og gifte personer generelt er 
mere tilfredse end enlige forældre. Endvidere viser det sig, at forældre med 
længere uddannelse er mere tilfredse end forældre med kortere uddannelse.  

Stabil tilfredshed – samme tilfredshed som i 2003 
Resultaterne for tilfredsheden på de tre serviceområder ligger meget tæt på 
resultaterne fra den tilsvarende undersøgelse fra 2003. Kun hjemmehjælpen 
har en gennemsnitlig score i 2005, der er en smule lavere end niveauet i 
2003. Når der ses på de enkelte kvalitetsindikatorer for tilfredsheden, er der 
også stor overensstemmelse mellem de to sæt af resultater. 
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Figur 6 
Den samlede tilfredshed med de kommunale serviceydelser i henholdsvis 2003 og 2005 
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Variation i brugertilfredshed mellem institutionerne i den enkelte  
kommune 
Selvom brugertilfredsheden med serviceydelserne generelt er stor på de tre 
områder, er der alligevel mulighed for forbedringer af servicen i de enkelte 
kommuner. Tilfredsheden med serviceydelserne kan meget vel variere fra 
institution til institution internt i kommunen.  

Mange kommuner har gennemført brugerundersøgelser, der viser, at der 
ofte er stor variation i tilfredshedsniveauet mellem de enkelte daginstitutio-
ner, skoler og ældredistrikter i kommunen.  



Det mener brugerne! 

 
 
  

17 

Boks 1 
Hjørring Kommune – ”de gode eksempler”

Hjørring Kommune gennemførte i 2003 en KL-kompas brugerundersøgelse på daginstituti-
ons- og skoleområdet. Særligt på daginstitutionsområdet skilte enkelte institutioner sig 
mærkbart ud i både positiv og negativ retning. Undersøgelsen indgår i et evalueringspro-
jekt, der sammenkobler forældretilfredshed, ressourceforbrug og børnenes sociale og 
faglige færdigheder. 
 
 ”Hvor tilfreds er du med personalets tid til det enkelte barn?”.   
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Note: Tilfredsheden er fordelt på de enkelte daginstitutioner i Hjørring Kommune. Daginstitutio-
nerne er anonymiseret med bogstaver. 

Brugerundersøgelser i en sammenlægningstid  
Flere af de kommuner, der har gennemført brugerundersøgelser, anvender 
dem strategisk i forhold til den sammenlægningsproces, som de står midt i 
på grund af den kommende kommunalreform. Brugerundersøgelserne kan 
bruges som et afsæt, når de nye kommuner skal fastlægge serviceniveau og 
udvikle visioner.   



Det mener brugerne! 

 
 
 

18 

Boks 2 
Hashøj Kommune – synliggøre professionel og veldrevet kommune

Hashøj Kommune gennemførte i 2004 en brugerundersøgelse på dagpasnings- og skoleområ-
det. Formålet med undersøgelsen var at give et retvisende og repræsentativt billede af brugernes 
synspunkter og holdninger. Brugerundersøgelser skulle fungere som fundament for løbende 
dialog og styring mellem forvaltning og institutioner/skoler og samtidig synliggøre, at Hashøj er 
en velfungerende og professionelt drevet kommune. 
 
Undersøgelsen gjorde det muligt for Hashøj Kommune, at opstille konkrete resultatmål for den 
enkelte institution og skole. Endvidere afdækker undersøgelsen forældrenes vurdering af "Has-
høj-modellens" helhedstænkning med tæt samspil mellem skole og dagtilbud.  
 
Hashøj Kommune bruger undersøgelsen som dokumentation for, at de bringer serviceydelser af 
høj kvalitet med ind i den kommende sammenlægningskommune. 

Tilfredse medarbejdere fremmer tilfredse brugere 
En undersøgelse fra 2004

6
 viser, at der er en positiv sammenhæng mellem 

de kommunale medarbejders tilfredshed med deres arbejde og brugernes 
tilfredshed med de kommunale serviceydelser. Tilfredse medarbejdere frem-
mer med andre ord brugertilfredshed. 

For den enkelte kommune betyder dette, at vejen mod større brugertilfreds-
hed kan gå via personalepolitiske og ledelsesmæssige tiltag i de kommunale 
institutioner – tiltag der motiverer medarbejderne og skaber øget trivsel på 
arbejdspladsen.  

Boks 3 
Undersøgelse af betydningen af medarbejdertilfredshed

Sammenhængen mellem medarbejder- og brugertilfredshed er påvist i en undersøgelse af 
36 daginstitutioner og 36 skoler gennemført af KL og Gallup i forbindelse med Det Persona-
lepolitiske Forum 2004.  
 
I de kommunale institutioner, hvor medarbejderne havde den største tilfredshed med kol-
legaer, ledelse, arbejdsmiljø og arbejdsopgaver, var brugernes tilfredshed med institutio-
nerne størst. Sammenhængen var både at finde på dagpasnings- og skoleområdet, men var 
dog størst på skoleområdet. 

6 Se boks 3 for information herom.  
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3. Brugertilfredshed og frit valg – generelle tendenser 

Hvorfor valgfrihed mellem kommunale ydelser?  
Borgernes muligheder for frit at vælge mellem kommunale serviceydelser er 
blevet udvidet i de senere år. På alle større velfærdsområder har borgerne 
fået nye og flere valgmuligheder

7
.

Større valgfrihed mellem kommunale serviceydelser øger borgernes selvbe-
stemmelse, idet mødet med den kommunale institution ikke bliver pålagt 
borgeren, men tilvalgt af borgeren.  

Tilmed giver det frie valg mere variation og fleksibilitet i de kommunale 
serviceydelser. Borgerne får dermed mulighed for at søge mod de tilbud, der 
passer dem bedst. Når forældre for eksempel skal vælge skole, giver et frit 
valg dem mulighed for at vælge en fri grundskole med et bestemt religiøst 
grundlag eller en folkeskole i nabodistriktet, der har særlig vægt på musiske 
aktiviteter.   

Opbakning til frit valg-ordninger 
Generelt set er der opbakning til frit valg-ordningerne blandt brugerne på 
skole- og dagpasningsområderne. Et flertal af brugerne mener, det er vigtigt, 
at de har et frit valg mellem forskellige daginstitutioner, mellem dagpleje og 
daginstitution, mellem forskellige folkeskoler, og mellem folkeskoler og frie 
grundskoler.  

7 Få mere information om frit valg-ordningerne på dagpasnings-, skole- og ældreområdet i kapitel 4, 5 og 6. 



Det mener brugerne! 

 
 
 

20 

Figur 7 
Gennemsnitlig vurdering af vigtigheden af forskellige frit valg-ordninger på  
dagpasnings-, skole-  og ældreområdet  
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skoler (folkeskoler og frie grundskoler)

At de ældre kan vælge mellem forskellige
leverandører af hjemmehjælp

At de ældre har mulighed for at købe sig til ekstra
hjælp

1 2 3 4 5

På ældreområdet mener omkring 1/3 af brugerne, at det er vigtigt eller me-
get vigtigt, at de kan vælge mellem forskellige leverandører af hjemmehjælp. 
Det skal ses i sammenhæng med, at de fleste brugere allerede modtog 
hjemmehjælp, da det frie leverandørvalg blev indført. En undersøgelse tyder 
på, at de ældre, som første gang skal vælge en leverandør af hjemmehjælp, er 
mere tilbøjelige til at vælge en privat leverandør end de ældre, som i mange 
år har modtaget ydelser fra den kommunale hjemmehjælp

8
.

Moderat efterspørgsel efter tilkøbsydelser  
På dagpasningsområdet har kommunerne siden 2003 haft mulighed for at 
tilbyde forældrebetalte madordninger. Kun 32 pct. af brugerne i undersøgel-
sen er positive over for, at det skal være muligt at købe sig til ekstra ydelser 
som f.eks. tøjvask, indkøb og madpakker i forbindelse med dagpasningen. 

På ældreområdet kan brugere få tilkøbsydelser hos de private leverandører, 
mens de ikke kan det hos kommunen. 34 pct. af de ældre mener det er vig-

8 ”Frit valg i ældreplejen – erfaringer fra landets kommuner”, Ankestyrelsen 2004. 
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tigt eller meget vigtigt, at kunne få tilkøbsydelser. Det svarer cirka til op-
bakningen til tilkøb på daginstitutionsområdet.  

I en undersøgelse fra 2004 gennemført af Ankestyrelsen
9
, vurderer kommu-

nerne, at tilkøb er den væsentligste årsag til, at brugerne af hjemmehjælp 
vælger en privat leverandør. Blandt brugerne i denne undersøgelse, der 
overvejer at skifte leverandør, angiver 18 pct., at de håber at få mulighed for 
at købe ekstra hjælp.  

Få borgere vælger at skifte tilbud undervejs 
Når brugerne først har valgt et servicetilbud holder de fast i deres valg. Kun 
6 pct. af forældrene i undersøgelsen har flyttet deres barn fra folkeskolen til 
en fri grundskole. Ses der på landstal er der fra årgang 93/94 fra 1. til 7. 
klasse kun forsvundet 2 pct. af eleverne i folkeskolen. Herefter stiger frafal-
det. Dette skyldes fortrinsvis tilgang til efterskoler

10
.

På ældreområdet har kun 4 pct. af hjemmehjælpsbrugerne i undersøgelsen 
skiftet leverandør inden for det seneste år. Ikke alle har dog haft mulighe-
den for at vælge en privat leverandør. Landstal fra 2004 fra Ankestyrelsen 
viser, at 9 pct. af brugere med mulighed for frit valg anvender en privat 
leverandør til praktisk hjemmehjælp (ekskl. Københavns Kommune) og kun 
2 pct. af brugerne med mulighed for frit valg anvender et privat firma til 
personlig pleje. 
     
På daginstitutionsområdet er forældrene ikke blevet spurgt om de har skiftet 
institution. Undersøgelsen viser imidlertid, at kun 4 pct. af brugerne i høj 
grad overvejer at skifte tilbud.  

De få skift af servicetilbud bør ses i sammenhæng med den generelt store 
tilfredshed, der er blandt brugerne. 

Det kan konkluderes, at det frie valg først og fremmest spiller en rolle, når 
brugeren for første gang skal tage stilling til, hvilken dagpasning, skole eller 
hjemmehjælpsleverandør, som de ønsker at benytte. Herefter er der kun få 
brugere, der vælger at skifte til et andet tilbud.  
 
Fra utilfredshed til overvejelser om skifte af tilbud 
På både dagpasnings- og skoleområdet er der lidt over 1/3 af de utilfredse 
brugere, der i høj grad overvejer at skifte tilbud. På ældreområdet er det 
derimod knap 10 pct. af de utilfredse brugere, der i høj grad overvejer at 

9 ”Frit valg i ældreplejen – erfaringer fra landets kommuner”, Ankestyrelsen 2004. 
10 ”Folkeskolen i tal, Planlægningstal 2001/02”, Undervisningsministeriet 2003. 
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skifte leverandør. De utilfredse ældre overvejer således i mindre grad end de 
utilfredse forældre, at skifte tilbud. En del af forklaringen kan være, at det 
ikke er alle ældre, der har mulighed for at vælge en anden leverandør. 

Figur 8 
Andel brugere,  der ”i  høj grad” ønsker at skifte daginstitution, skole og  
hjemmehjælp, opdelt på graden af ti lfredshed 
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På dagpasningsområdet er det barnets trivsel, og daginstitutionens persona-
le, der er de vigtigste årsager til, at forældre overvejer at skifte institution.  

På skoleområdet er trivsel også en vigtig faktor. Den vigtigste begrundelse 
for, at forældre overvejer skoleskifte, er dog manglende faglighed. Endvide-
re angiver mange forældre manglende disciplin i klassen som en vigtig årsag. 

På ældreområdet er den vigtigste årsag til overvejelser om skift af leverandør 
et håb om at få større indflydelse på den hjælp, der modtages. Der er også 
mange, der håber at få en bedre personlig kontakt med hjemmehjælpen. 
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4. Dagpasningsområdet 

Tilfredse forældre uanset tilbud 
Uanset hvilket dagpasningstilbud forældrene bruger viser landsundersøgelsen en 
meget stor tilfredshed blandt forældrene. I såvel dagpleje, vuggestuer, børneha-
ver og integrerede institutioner er 9 ud af 10 forældre enten tilfredse eller meget 
tilfredse med servicen.  

Forældre med små børn er mest tilfredse 
Der er en tendens til, at tilfredsheden er størst blandt forældre med helt små 
børn. Forældrenes gennemsnitlige tilfredshed er således størst for dagpleje og 
den integrerede institution, 0-2 år. 

Tabel 2 
Tilfredsheden med dagpasningstilbud 

 
Gennemsnitlig  

tilfredshed 

Andel af positive  
besvarelser  

(pct.) 
Antal 

besvarelser 

Dagpleje 4,43 92,6  527 

Vuggestue 4,30 88,7 283 

Integreret institution, 0-2 år 4,44 93,1 130 

Integreret institution, 3-5 år 4,30 86,2 270 

Børnehave 4,26 88,4 1.364 

Forældrene er lige så tilfredse med den integrerede institution for de 0-2-
årige, som de er med dagplejen. Tilfredsheden med vuggestuer er dog lidt 
mindre.  

Dagpleje – trivsel og god forældrekontakt 
Dagplejen scorer højt på de forhold, der direkte vedrører den enkelte dag-
pleje (jf. de blå søjler i figur 9). Især er forældrene tilfredse med dagplejerens 
evne til at skabe trivsel og den daglige kontakt med forældrene. På disse 
kvalitetsindikatorer scorer dagplejen generelt højere end daginstitutionernes 
tilbud til små børn.  
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Figur 9 
Tilfredshed med dagplejen opdelt på kvalitetsindikatorer 
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Aktiviteterne i dagplejen

De fysiske rammer indendørs

Dagplejerens tid til det enkelte barn

Dagplejerens pædagogiske indsats
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Inddragelse af forældrene i beslutninger vedr. dagplejen

Ventetiden på en dagpasningsplads

Vælge mellem forskellige pasningsformer

Information om pasningsmulighederne

Størrelsen af forældrebetaling for dagpasning
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Note: De grønne søjler gælder forhold ved den kommunale administration af serviceydelsen, mens de blå 
søjler gælder forhold ved den kommunale institution. 

Institutionstilbud til de mindste børn – trivsel og engagement 
Vuggestuen og den integrerede institution, 0-2 år kan sammenlignes med dag-
plejen, da der er tale om tilbud til børn i samme aldersgruppe. 

Forældrenes tilfredshed med de faglige og sociale forhold er en smule mindre 
for institutionstilbuddene end for dagplejen. Tilfredsheden med de fysiske 
rammer i institutionstilbuddene – rengøring, udendørsfaciliteter og indendørs-
faciliteter – er mærkbart mindre end for dagplejen. Tilfredsheden med åbnings-
tiderne i institutionstilbuddene er derimod lidt større end for dagplejen.  
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Figur 10 
Tilfredshed med vuggestuen og den integrerede institution,  0-2 år opdelt  på  
kvalitetsindikatorer  
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Indeklima og rengøring

De fysiske rammer indendørs

Personalets tid til det enkelte barn

Mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer

Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner

Kommunens information om pasningsmulighederne

Ventetiden på en dagpasningsplads i din kommune

Størrelsen af forældrebetaling for dagpasning
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Note: De grønne søjler gælder forhold ved den kommunale administration af serviceydelsen, mens de blå 
søjler gælder forhold ved den kommunale institution. 

Trivsel betyder mest for forældrenes tilfredshed med daginstitutionen 
Forældrenes tilfredshed med daginstitutionen samler sig i to forskellige grupper. 
Den ene gruppe vedrører de faglige og sociale kvalitetsaspekter, dvs. den pæda-
gogiske indsats, pædagogernes engagement i hverdagen, børnenes trivsel m.v. 
Hvis forældrene har stor tilfredshed på en af disse indikatorer vil de fleste også 
have stor tilfredshed på de andre indikatorer. Den anden gruppe vedrører de 
fysiske rammer for institutionen, dvs. indendørsfaciliteter, udendørsfaciliteter, 
indeklima og rengøring.  

Det viser sig, at det overvejende er de faglige og sociale forhold, der har betyd-
ning for forældrenes tilfredshed. De faglige og sociale forhold betyder 7 gange 
så meget som de fysiske rammer for den samlede tilfredshed. 
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Figur 11 
Kvalitetsindikatorer med betydning for den samlede tilfredshed med  
daginstitutionen, standardiserede betakoefficienter  
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Dyr er ikke altid bedst 
Det generelle billede er, at der ikke er nogen klar sammenhæng mellem udgifts-
niveau og tilfredshed – heller ikke selvom enhedsudgiften i de dyreste kommu-
ner faktisk er over 50 pct. større end i de billigste.  

Tabel 3 
Samlet tilfredshed med daginstitutionen opgjort efter udgiftsniveau 

Bruttodriftsudgifter pr.  
indskreven 0-5-årig (kr.) 

Gennemsnitlig 
tilfredshed 

Andel af positive 
besvarelser  

(pct.) 
Antal 

besvarelser 

<49.999 4,27 88,1 428 

50-59.999 4,23 88,9 379 

60-69.999 4,27 87,9 667 

70-79.999 4,26 86,7 285 

80-89.999 4,31 93,2 176 

90.000+ 4,27 86,7 203 
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Det viser sig endvidere, at normeringen hverken har betydning for den sam-
lede tilfredshed med daginstitutionen eller for tilfredsheden med den tid, 
der er til det enkelte barn. 

Få forældre overvejer at skifte dagpasningstilbud  
Kun få forældre overvejer at skifte dagpasningstilbud. De fleste forældre 
udnytter altså kun det frie valg i forbindelse med det første valg af dagpas-
ning. Resultatet er ikke overraskende set i lyset af den generelt store til-
fredshed med dagpasningen. 

Figur 12 
Forældre, der overvejer at skifte dagpasningstilbud 
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Blandt de forældre, der overvejer at skifte institution, overvejer 65 pct. at 
skifte til en daginstitution, mens 8 pct. overvejer at skifte til en dagpleje. 
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Boks 4 
Muligheder for frit valg på børnepasningsområdet 

Børnefamilier har i  dag muligheder for fr it valg på en række områder: 
 
Tilskud til pasning af egne børn. Fra den 1. juli 2002 har den enkelte kommune haft mulighed for 
at give forældre tilskud til pasning af egne børn. På den måde kan forældrene frit vælge, om 
børnene skal passes hjemme eller i en institution. 
 
Mulighed for madordninger. Den 1. juli 2003 blev der åbnet mulighed for, at kommunerne kan 
tilbyde forældrebetalte madordninger i dagtilbuddene.  
 
Ret til privat pasning. Fra den 1. august 2003 har forældre haft ret til et økonomisk tilskud til en 
privat børnepasser eller til at benytte en privat pasningsordning i stedet for en plads i et dagtil-
bud. Kommunen kan beslutte, at der kun gives tilskud til forældre med børn i en bestemt del af 
aldersgruppen. 
 
Frit valg af dagtilbud over kommunegrænser. Fra den 1. januar 2004 har forældrene både kunnet 
skrive deres børn op til dagtilbud i deres egen kommune og i andre kommuner. Det betyder, at 
børnene for eksempel kan blive passet tættere på forældrenes arbejdsplads. 
 
Landsdækkende pasningsgaranti. Kommuner uden pasningsgaranti forpligtes til senest den 1. 
juli 2005 at tilbyde pasningsgaranti til alle børn i aldersgruppen fra 9 måneder og indtil skole-
start. Endvidere forpligtes kommunerne til senest den 1. juli 2006 at tilbyde pasningsgaranti til 
alle børn i aldersgruppen 26 uger og indtil barnets skolestart.  
 
Private leverandører af dagtilbud. Private leverandører af dagtilbud vil fra den 1. oktober 2005 få 
lettere adgang til at oprette daginstitutioner, hvis de lever op til de kvalitetskrav, der stilles til 
dagtilbud. 

 
Den pædagogiske indsats og børnenes trivsel er vigtigste årsager til  
overvejelser om institutionsskifte 
De hyppigst angivne begrundelser for at overveje at skifte pasningstilbud er 
den pædagogiske indsats (37 pct.) og manglende trivsel i dagpasningen (22 
pct.). Igen viser det sig, at det er kerneydelsen – pasningen af det enkelte 
barn – der er vigtigst. 

Kun ganske få angiver den etniske eller sociale sammensætning i dagpasnin-
gen (4 pct.) eller ideologiske eller religiøse årsager (2 pct.) som forklaring. 

Brugerne lægger stor vægt på det frie valg på dagpasningsområdet 
Muligheden for at vælge mellem daginstitutioner vurderes som enten vigtig 
eller meget vigtigt af stort set samtlige forældre (96 pct.). Det samme gælder 
muligheden for at vælge mellem daginstitution og dagpleje (92 pct.).  

Blandt forældre i de kommuner, der har en valgmulighed mellem daginstitu-
tion og dagpleje, er der flere, der finder valgmuligheden meget vigtig (64 
pct.) i forhold til de forældre, som i deres kommune kun har mulighed for at 
vælge dagpleje (51 pct.).  
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Forældre har siden 2003 haft ret til privat pasning
11

. De fleste forældre læg-
ger vægt på, at de frit kan vælge mellem offentlig og privat børnepasning. 
Det bliver dog ikke vurderet som så vigtigt, som de to andre valg.  

For alle tre spørgsmål gælder, at det særligt er forældre, der overvejer at 
skifte institutionsplads, der lægger vægt på muligheden for at vælge. 

Tabel 4 
Frit valg på dagpasningsområdet. Hvor vigtigt er det på en skala fra 1-5? 

 
Gennem-

snitlig  
vigtighed 

Andel af  
positive  

besvarelser 
(pct.) 

 
Antal  

besvarelser 
At forældre frit kan vælge mellem  
daginstitution og dagpleje 4,51 92,1 2.611 
At forældre frit kan vælge mellem offentlig 
børnepasning og privat børnepasning med 
tilskud 4,06 75,8 2.575 
At forældre frit kan vælge mellem  
forskellige daginstitutioner 4,60 95,7 2.625 

De brugere, som aktivt har valgt dagpleje er mere tilfredse 
I mange kommuner har brugerne ikke mulighed for at vælge vuggestue eller 
integreret institution for de helt små børn (0-2 år). I 155 – overvejende 
mindre - kommuner er dagplejen den eneste valgmulighed. Der er en svag 
tendens til, at tilfredsheden med dagplejen er størst i de kommuner, hvor 
dagplejen er et aktivt valg (56 pct. meget tilfredse) i forhold til de kommu-
ner, hvor dagplejen er det eneste tilbud (49 pct. meget tilfredse)

12
.

Mulighed for at købe sig til ekstra ydelser – delte holdninger blandt 
brugerne 
Der er delte holdninger blandt brugerne, når det gælder muligheden for at 
tilkøbe ekstra ydelser i forbindelse med dagpasningen. Kun 32 pct. er posi-
tive over for, at det skal være muligt at købe sig til ekstra ydelser som f.eks. 
tøjvask, indkøb og madpakker. Brugernes skepsis kan skyldes, at hverken 
tøjvask eller indkøb er en del af en daginstitutions kerneydelser.  
 
Forældres ønske til dagpasning imødekommes i vidt omfang  
78 pct. af forældre med børn i daginstitution har fået plads i den institution, 
der var deres 1. prioritet, 11 pct. har fået deres 2. prioritet og 6 pct. har fået 
deres 3. prioritet eller lavere. 80 pct. af de forældre, der ikke fik deres 1. 
prioritet imødekommet, angiver at de i stedet havde foretrukket plads i en 
anden daginstitution. 

11 Se boks 4 for mere information herom.  
12 Se Danmarks Statistik – www.dst.dk - for oplysninger om, hvilke kommuner, der har et institutionstilbud til 
de små børn (0-2 år).   
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Figur 13 
Forældre med børn i  daginstitution, der har fået deres 1. prioritet, 2. prioritet eller 
3. prioritet  
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For dagplejen har 3 ud af 5 forældre fået deres 1. prioritet, mens 7 pct. hav-
de fået 3. prioritet eller lavere. Blandt de brugere, der ikke fik deres ønske 
imødekommet, angiver 42 pct., at de i stedet havde ønsket en plads i en 
daginstitution. 

Forældre, hvis ønsker imødekommes er mere tilfredse 
Forældre er mere tilfredse med daginstitutionen, hvis de har fået opfyldt 
deres 1. prioritet ved valg af institution. Den generelt store tilfredshed med 
daginstitutionerne kan ses i sammenhæng med, at langt størstedelen af for-
ældrene faktisk har fået deres 1. prioritet (se figur 13). 
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Tabel 5 
Samlet tilfredshed med daginstitutionen blandt forældre der har fået opfyldt  
henholdsvis 1. prioritet, 2. prioritet og 3. prioritet 

 Forældre hvis børn bliver passet i den 
daginstitution, der var deres 

 1. prioritet 2. prioritet 3. prioritet 
Samlet tilfredshed med  
daginstitutionen 

 
4,35 

 
4,00 

 
3,90 
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5. Skoleområdet 

5.1 Folkeskoler og frie grundskoler 

Stor tilfredshed med de danske skoler 
Undersøgelsen viser en stor forældretilfredshed med de danske skoler, uanset 
om forældrene har et barn i en folkeskole eller en fri grundskole.  

I 4 ud af 5 tilfælde er forældre med et barn i folkeskole eller fri grundskole såle-
des enten tilfredse eller meget tilfredse med skolernes service.   

Større tilfredshed med frie grundskoler end med folkeskoler 
Forældre med et barn i en fri grundskole er generelt mere tilfredse med skolen 
end forældre med et barn i en folkeskole. På en skala fra 1 til 5 er den gennem-
snitlige tilfredshed for forældre med et barn i en folkeskole 3,95, mens den er 
4,50 for forældre med et barn i en fri grundskole.

Andelen af meget tilfredse forældre er over dobbelt så stor blandt forældre med 
et barn i en fri grundskole set i forhold til gruppen af forældre med et barn i en 
folkeskole (henholdsvis 59 pct. og 24 pct.).  
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Figur 14 
Samlet tilfredshed med folkeskolen 
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Figur 15 
Samlet ti lfredshed med de frie grundskoler 
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Jo yngre børn, jo mere tilfredse forældre 
Forældrenes samlede tilfredshed med skolen er større jo yngre deres 
barn er. Således er tilfredsheden større blandt de forældre, der har et 
barn i 0.-4. klasse end blandt de forældre, der har et barn i 5.-10. klasse.  
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Størst tilfredshed med barnets trivsel – mindst tilfredshed med 
kommunernes information 
Både de forældre, der har et barn i en folkeskole og de forældre, der har et barn 
i en fri grundskole er mest tilfredse med deres barns trivsel i skolen. Omvendt 
udtrykker forældrene mindst tilfredshed med kommunens evne til at give in-
formation om folkeskolerne i kommunen. 

Figur 16 
Tilfredsheden med folkeskolen opgjort på kvalitetsindikatorer 
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Lærernes lydhørhed over for dine synspunkter

Lærernes indsats for at skabe ro og orden i klassen

Skolens evne til at udvikle elevernes sociale færdigheder

Elevernes indflydelse på undervisningen

Undervisningsmaterialets kvalitet

Skolens evne til at udfordre den enkelte elev

De udendørs faciliteter og arealer

Mulighederne for som forældre at påvirke undervisningen

De fysiske rammer indendørs

Lærernes tid til den enkelte elev

Muligheden for at vælge mellem forskellige folkeskoler

Trafiksikkerheden mellem skole og hjem

Kommunens information om folkeskoler i kommunen

1 2 3 4 5

Note: De grønne søjler gælder forhold ved den kommunale administration af serviceydelsen, mens de blå 
søjler gælder forhold ved den kommunale institution.
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Figur 17 
Tilfredshed med fri grundskoler opgjort på kvalitetsindikatorer 
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Note: De grønne søjler gælder forhold ved den kommunale administration af serviceydelsen, mens de blå 
søjler gælder forhold ved den kommunale institution.

Sammenholdes figur 16 og 17 ses det, at tilfredsheden med alle de kvalitetsindi-
katorer, der handler om forhold ved den kommunale institution (jf. de blå søj-
ler), generelt er højere for de private skoler end for folkeskolen.   

Tilfredshed med faglighed og pædagogik – uanset skoletype 
Forældre, der har et barn i en folkeskole er generelt set tilfredse med de kvali-
tetsindikatorer, der vedrører lærernes faglige niveau og pædagogiske evner samt 
barnets faglige udbytte af undervisningen. De er mindre tilfredse med folkesko-
lens indendørs og udendørs faciliteter samt med deres mulighed for at påvirke 
undervisningens indhold.  

Forældre med et barn i en fri grundskole, er ligesom forældre med et barn i en 
folkeskole, tilfredse med barnets faglige udbytte af undervisningen og lærernes 
pædagogiske evner. Desuden er disse forældre i høj grad tilfredse med samar-
bejdet mellem skole og hjem samt skolens lydhørhed overfor for deres syns-
punkter. Forældre med et barn i en fri grundskole er derimod mindre tilfredse 
med muligheden for at vælge mellem forskellige folkeskoler og trafiksikkerhe-
den mellem skole og hjem.  
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Folkeskolens sociale og faglige forhold betyder mest 
Kvalitetsindikatorerne på skoleområdet samler sig i to grupper. Den første 
gruppe vedrører det sociale og faglige forhold i folkeskolen, mens den anden 
gruppe relaterer sig til de fysiske rammer i folkeskolen.  

Sammenholdes de to grupper af kvalitetsindikatorer med forældrenes samlede 
tilfredshed med deres barns skole viser det sig, at forældrenes samlede tilfreds-
hed altovervejende afhænger af folkeskolens sociale og faglige forhold. Foræl-
drenes samlede tilfredshed afhænger derimod kun i ringe grad af forældrenes 
tilfredshed med skolens fysiske rammer.  

Gruppen af kvalitetsindikatorer, der relaterer sig til skolens sociale og faglige 
forhold betyder 9 gange så meget som de fysiske rammer for forældrenes sam-
lede tilfredshed med folkeskolen.  

Dette understreges af, at de 5 kvalitetsindikatorer, der har størst betydning for 
forældrenes samlede tilfredshed vedrører folkeskolens sociale og faglige for-
hold:

1) barnets faglige udbytte, 
2) skolens evne til at udvikle elevernes sociale færdigheder,  
3) samarbejde mellem skole og hjem, 
4) barnets trivsel og  
5) lærernes indsats for at skabe ro og orden i klassen.    
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Figur 18 
Kvalitetsindikatorer med betydning for forældrenes samlede tilfredshed med folkeskolen, 
standardiserede beta-koefficienter 
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Dyre folkeskoler er ingen garanti for større tilfredshed  
Selvom der er store forskelle i kommunernes udgifter til folkeskolen, er der ikke 
en direkte sammenhæng mellem folkeskolernes udgiftsniveau pr. elev og foræl-
drenes samlede tilfredshed med folkeskolen. Dyre folkeskoler betyder altså ikke 
nødvendigvis mere tilfredse forældre. 
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Tabel 6 
Samlet tilfredshed med folkeskolen opgjort efter udgiftsniveau 

Nettodriftsudgift pr. 
folkeskoleelev (kr.) 

Gennemsnitlig  
tilfredshed 

Andel af positive  
besvarelser  

(pct.) 
Antal  

besvarelser 
<49.999 4,00 83,7 98 
50-53.999 3,86 79,9 188 
54-57.999 3,95 80,8 239 
58-61.999 4,03 81,4 198 
62-65.999 3,97 82,3 79 
66-69.999 3,79 71,7 39 
70.000+ 3,92 77,9 86 

Der er heller ingen sammenhæng mellem antallet af elever pr. lærer og hen-
holdsvis den samlede tilfredshed med skolen og tilfredsheden med den tid, 
der er til det enkelte barn. 

Boks 5 
Muligheder for frit valg på skoleområdet 

Der eksisterer i dag en række muligheder for frit valg på skoleområdet. Fra 1. august 2005 
udvides mulighederne for frit skolevalg indenfor og på tværs af kommunegrænserne desuden 
med en ny lovgivning. 

Frit valg af folkeskole inden for kommunen efter gældende lovgivning – indtil 1. august 2005. 
Forældrene har ret til at få deres barn optaget i en anden skole end distriktsskolen, hvis den 
søgte skole erklærer sig villig til at modtage eleven, og hvis det kan ske inden for de rammer, 
der er fastsat af kommunalbestyrelsen. Dette krav gælder også ved skoleskifte. De enkelte 
kommunalbestyrelser kan efter folkeskolelovens bestemmelser endvidere beslutte, at der skal 
være frit valg blandt enkelte eller alle kommunens folkeskoler. 

Frit valg af folkeskole over kommunegrænser – indtil 1. august 2005. Forældre kan i dag søge 
om at få deres barn optaget i en folkeskole i en anden kommune end i bopælskommunen. Det 
er imidlertid en forudsætning, at der indgås en frivillig aftale mellem de pågældende kommu-
ner. Skolekommunen har i sådanne tilfælde mulighed for at opkræve refusion fra bopælskom-
munen for eleven. Det er dog stadig en forudsætning, at den ønskede skole erklærer sig villig til 
at optage eleven, og at det kan ske inden for kommunens overordnede økonomiske retningsli-
nier. 

Frit valg af folkeskole - efter 1. august 2005. Fra 1. august 2005 får forældre ret til frit at vælge, 
om deres barn skal optages i en folkeskole i deres bopælskommune eller i en anden kommune, 
hvis der er plads i den pågældende skole. Den ønskede skole skal ikke længere erklære sig villig 
til at optage barnet. Der kan alene gives afslag på optagelse, hvis kommunalbestyrelsens ram-
mer for skolens kapacitet umuliggør optagelse.  

Få forældre overvejer for alvor at skifte skole 
Godt 1/3 af forældre med et barn i en folkeskole eller fri grundskole overvejer i 
en eller anden grad at flytte deres barn til en anden skole. Heraf overvejer 7 pct. 
i høj grad et skoleskifte.  
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Figur 19 
Forældre, der overvejer et skoleskifte 
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De forældre, der overvejer et skoleskifte er generelt mindre tilfredse med deres 
barns skole end tilfældet er for gruppen af forældre, der ikke overvejer et skole-
skifte.  

Frie grundskoler – et alternativ til folkeskolerne  
De forældre, der overvejer at flytte deres barn til en anden skole, er typisk for-
ældre, hvis barn går i en folkeskole. 2 ud af 5 forældre, hvis barn går i en folke-
skole, overvejer at skifte skole, mens kun 1 ud af 7 forældre med et barn i en fri 
grundskole overvejer at flytte deres barn til en anden skole.    

Størstedelen af de forældre, som har et barn i en folkeskole og som overvejer at 
flytte deres barn til en anden skole, overvejer at flytte deres barn til en fri 
grundskole (80 pct.). 21 pct. af forældrene med et barn i en folkeskole overvejer 
at flytte deres barn til en anden folkeskole. 

De forældre, der har et barn i en fri grundskole og som overvejer et skoleskifte, 
overvejer næsten ligeligt en fri grundskole (58 pct.) og en folkeskole (42 pct.).  
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Hvorfor overvejelser om skoleskifte og hvorfor skoleskifte?  
De forældre, der overvejer at skifte skole, angiver et lavt fagligt niveau i klassen 
som hovedårsagen til deres overvejelser. Mange forældre peger dog også på, at 
manglende trivsel og disciplin i klassen danner grobund for deres overvejelser 
om et skoleskifte.  

De forældre, der har flyttet deres barn til en fri grundskole, peger på en række 
personlige grunde hertil. Over halvdelen af forældrene (55 pct.) nævner, at an-
dre forhold er årsager til deres skoleskifte. Barnets manglende trivsel og et util-
fredsstillende fagligt niveau i klassen har også spillet en rolle hos de forældre, 
der har skiftet deres barn til en anden skole.  

Figur 20 
Årsager til forældrenes overvejelser om et skoleskifte og årsager til et skoleskifte 
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Note: Brugerne er blevet bedt om ikke at medtage årsager, der skyldes flytning af bopæl eller naturlige skift 
som for eksempel skift til en centralskole med overbygning.  

Både forældre, der overvejer et skoleskifte, og forældre, der har skiftet skole, 
tillægger skolens etniske eller sociale sammensætning en mindre betydning. 
Ligeledes er skolens etiske, sociale, ideologiske og/eller religiøse forskelligheder 
kun i få tilfælde årsager til et skoleskifte eller til overvejelser herom.   
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Stor vægt på det frie valg  
Det frie valg på skoleområdet er generelt set vigtigt for forældrene. Mu-
ligheden for at vælge mellem forskellige folkeskoler i kommunen vurde-
res som enten vigtigt eller meget vigtigt af langt de fleste forældre (86 
pct.).  

Det samme gælder muligheden for at vælge mellem forskellige typer af 
skoler (90 pct.). Forældrene synes det er vigtigere at kunne vælge mellem 
forskellige typer af skoler end at kunne vælge frit mellem folkeskoler i 
kommunen.  

Tabel 7 
Vigtigheden af det frie valg på skoleområdet 

 

Gennemsnitlig 
vigtighed 

Andel af  
positive  

besvarelser  
(pct.) Antal besvarelser 

At forældre kan vælge frit mellem 
folkeskoler i kommunen 4,26 85,8 1.046 
At forældre frit kan vælge mellem 
forskellige typer af skoler (folkeskole 
eller fri grundskole) 4,37 89,7 1.068 

5.2 Fritidsordninger 

Bred opbakning til fritidsordninger 
Mere end 3 ud af 4 forældre hvis barn går i en fritidsordning (skolefri-
tidsordning/SFO, fritidshjem eller fritidsklub) er enten tilfredse eller 
meget tilfredse med fritidsordningen (79 pct.).  
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Figur 21 
Samlet tilfredshed med fritidsordninger 
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Forældrenes generelle tilfredshed med fritidsordningerne er således på 
det samme høje niveau som forældrenes samlede tilfredshed med skoler-
ne under et (81 pct.).    

Stor tilfredshed med kapaciteten 
Forældre med et barn i en fritidsordning er mest tilfredse med ventetiden på en 
plads i en fritidsordning. Tilfredsheden med ventetiden tyder på, at kapaciteten 
på området for fritidsordninger er tilfredsstillende.  

Forældrene udtrykker også en stor tilfredshed med kvaliteten af pasningen i 
fritidsordningen. Særligt er forældrene tilfredse med de aktiviteter, der afholdes 
i fritidsordningen og fritidsordningernes evne til at skabe trivsel for børnene.  
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Figur 22 
Tilfredshed med fritidsordninger opdelt efter kvalitetsindikatorer 
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Note: De grønne søjler gælder forhold ved den kommunale administration af serviceydelsen, mens de blå 
søjler gælder forhold ved den kommunale institution. 

Flere valgmuligheder og information herom efterlyses 
Forældre med et barn i en fritidsordning efterlyser bedre muligheder for 
frit at vælge mellem fritidsordninger i kommunen.   

Forældrene ønsker også flere og mere fyldestgørende informationer om 
de forskellige fritidsordninger i kommunen.  
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Trivsel og aktiviteter har en særlig betydning  
Fritidsordningens evne til at skabe trivsel for børnene har den største betydning 
for forældrenes samlede tilfredshed. Også fritidsordningens aktiviteter for bør-
nene betyder forholdsvis meget for forældrenes samlede tilfredshed.  

Størrelsen af forældrebetalingen i fritidsordningen har den mindste effekt på 
forældrenes samlede tilfredshed. Forældrene værdsætter barnets trivsel knap 7 
gange så meget som størrelsen af forældrebetaling og fritidsordningens aktivite-
ter betyder knap 5 gange så meget som spørgsmålet om forældrebetalingens 
omfang.
 
Figur 23 
Kvalitetsindikatorer med betydning for forældrenes samlede tilfredshed med fritidsordnin-
gerne, standardiserede beta-koefficienter  
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6. Ældreområdet 

6.1 Hjemmehjælp 

Stort flertal af tilfredse hjemmehjælpsmodtagere 
Brugerne udtrykker en meget stor tilfredshed med den hjemmehjælp, som de 
modtager i eget hjem. Mere end 3 ud af 4 brugere er tilfredse med hjemmehjæl-
pen og heraf er en tredjedel meget tilfredse.  

Figur 24 
Samlet tilfredshed med hjemmehjælpen 
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Hjemmehjælpen – god til personlig og fleksibel service  
Ifølge brugerne formår hjemmehjælperen at give en personlig og fleksibel ser-
vice, der tager udgangspunkt i de ældres individuelle behov.  

Dette understøttes af, at mere end 4 ud af 5 brugere er tilfredse med den per-
sonlige pleje, og at 3 ud 4 brugere er tilfredse med hjemmehjælperens imøde-
kommenhed over for individuelle ønsker.  
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Figur 25 
Tilfredsheden med hjemmehjælpen opgjort på kvalitetsindikatorer 
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Note: De grønne søjler gælder forhold ved den kommunale administration af serviceydelsen, mens de blå 
søjler gælder forhold ved den kommunale institution. 

Hjemmehjælpen udmærker sig særligt ved de opgaver, der kræver tæt personlig 
kontakt til brugeren. Den enkelte hjælpers indsats opnår hermed stor anerken-
delse.

Derimod er brugerne i mindre grad tilfredse med administrationen af hjemme-
hjælpen. Særligt peger brugerne på, at kommunerne kunne forbedre planlæg-
ningen i forhold til antallet af forskellige hjemmehjælpere i hjemmet. 35 pct. af 
alle brugere finder antallet af hjemmehjælpere i hjemmet utilfredsstillende.    



Det mener brugerne! 

 
 
  

53 

Personlig pleje og praktisk hjælp er vigtigst  
Den personlige pleje og den praktiske hjælp i hjemmet har langt den største 
betydning for brugernes samlede tilfredshed med hjemmehjælpen.   

Brugerne vurderer, at hjemmehjælperens personlige pleje er knap 4 gange så 
vigtig som antallet af forskellige hjemmehjælpere på besøg i hjemmet. Samtidig 
er kvaliteten af den praktiske hjælp over dobbelt så vigtig som at hjemmehjæl-
peren overholder de aftalte tidspunkter for besøg.   
 
Figur 26 
Kvalitetsindikatorer med betydning for brugernes samlede tilfredshed med hjemmehjælpen, 
standardiserede beta-koefficienter 
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Boks 6 
Muligheder for frit valg på ældreområdet 

Frit valg af ældrebolig m.v. Fra den 1. juli 2002 har ældre og personer med handicap haft mu-
lighed for frit valg af ældrebolig inden for og på tværs af kommunegrænserne. Det betyder, at 
ældre, der har behov for en ældrebolig, frit kan vælge mellem kommunens boligtilbud, uanset 
om de er ejet af kommunen, en almen boligorganisation eller en selvejende institution. Det frie 
boligvalg betyder også, at ægtepar og samlevende får ret til at blive boende sammen, når den 
ene får anvist en ældrebolig, plejebolig eller plejehjemsplads. 

Frit leverandørvalg i hjemmeplejen. Fra den 1. januar 2003 har ældre haft frit valg af leverandør 
af hjemmehjælp. Det betyder, at ældre selv kan bestemme, om de ønsker at modtage et kom-
munalt eller privat tilbud om hjemmehjælp. Hjemmehjælpen er gratis for den ældre, uanset 
om det er en kommunal eller privat leverandør, som leverer servicen. 

Mere medbestemmelse til den ældre. Der er samtidig indført mere fleksible regler for hjem-
mehjælpen. Det betyder, at ældre har fået større frihed til selv at bestemme hvilke opgaver, 
hjemmehjælpen skal udføre – fx kan den ældre vælge en gåtur, hvis det er mere påtrængende 
end gulvvask.  

Frit valg af plejehjem. Regeringen ønsker fortsat at øge de ældres valgmuligheder. Derfor vil 
regeringen fremlægge et forslag om frit valg mellem kommunale plejehjem, selvejende insti-
tutioner og private plejehjem. Samtidig sikres de ældre en garanti for plejehjemsplads. Det 
betyder, at borgere, der er visiteret til plejehjem, højest skal vente to måneder på at få en 
plads.   

Udbredelse af private leverandører af hjemmehjælp   
En undersøgelse fra Ankestyrelsen viser, at 22 pct. af brugerne med mulighed 
for et frit valg anvender et privat firma som leverandør af deres praktiske 
hjemmehjælp, mens 2 pct. af brugerne anvender private firmaer som leverandør 
af den personlige pleje. Således vælger brugerne med mulighed for et frit valg 
langt oftere private leverandører til levering af den praktiske hjælp set i forhold 
til levering af personlig pleje.  

Da Københavns Kommune udgør en stor andel af det samlede antal brugere, 
og tilmed har en udbudsordning på dele af den praktiske hjælp, som alene leve-
res af private leverandører, bliver antallet af brugere af private leverandører af 
praktisk hjælp markant højere, hvis Københavns Kommune medtages i opgø-
relsen. Derfor er opgørelsen også lavet eksklusiv Københavns Kommune.  

Hvis Københavns Kommune tages ud af analysen falder andelen af brugere, 
der modtager praktisk hjemmehjælp fra private leverandører fra 22 pct. til 9 pct.  
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Tabel 8 
Antal modtagere med mulighed for frit valg af leverandør til henholdsvis personlig pleje og 
praktisk hjælp, i alt og heraf med privat leverandør 

 
Antal af  

brugere, der har 
mulighed for et 

frit valg 

Heraf brugere med 
privat leverandør 

(pct.) 

Antal af brugere, der 
har mulighed for et 

frit valg, ekskl. 
Københavns Kom-

mune 

Heraf brugere med 
privat leverandør, 
ekskl. Københavns 

Kommune (pct.) 
Modtagere 
af personlig 
pleje 52.474 2,1 45.374 2,3 
Modtagere 
af praktisk 
hjælp 106.473 22,4 91.173 8,8 
Modtagere i 
alt1 158.947 15,7 136.547 6,7 

Note: Opgørelsen af antallet af brugere, der har mulighed for at vælge mellem flere leverandører kan 
være omfattet af en usikkerhedsfaktor. Det skyldes, at enkelte kommuner er opdelt i distrikter, 
som ikke nødvendigvis tilbyder denne valgfrihed, mens kommunen som helhed gør. 

1) Modtagere i alt er en sammenlægning af modtagere af henholdsvis personlig pleje og praktisk 
hjælp. Modtagere, der modtager begge typer hjælp kan derfor indgå i optællingen flere gange. 

Kilde: Ankestyrelsen (2004): ”Frit valg i ældreplejen – erfaringer fra landets kommuner” 

 
Brugerne er lige tilfredse med offentlige og private leverandører 
Der er ingen nævneværdig forskel på brugernes samlede tilfredshed med 
de private og de kommunale leverandører af hjemmehjælp. Dette gælder 
for både den praktiske hjælp og den personlige pleje.  

Brugere af såvel private som kommunale hjemmehjælpsordninger er i 
vidt omfang tilfredse med den hjælp de modtager. På en skala fra 1 til 5 
ligger deres gennemsnitlige tilfredshed mellem 3,87 og 4,02.    

Få brugere overvejer at skifte leverandør  
15 pct. overvejer at skifte leverandør af hjemmehjælp. Heraf overvejer knap 2 
pct. i høj grad at vælge en anden leverandør. 
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Figur 27 
Brugere der overvejer at skifte leverandør af hjemmehjælp 
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De brugere, der overvejer at skifte leverandør af hjemmehjælp er gene-
relt mindre tilfredse med hjemmehjælpen sammenlignet med de brugere, 
der ikke gør sig overvejelser om alternative leverandører af hjemme-
hjælp.

På en skala fra 1 til 5 har de brugere, der overvejer at skifte leverandør, 
en gennemsnitlig tilfredshed på 3,09, hvorimod de brugere, der ikke 
overvejer et leverandørskifte har en gennemsnitlig tilfredshed på 4,05.  

 
En lille andel af brugerne benytter sig af det frie valg 
Andelen af hjemmehjælpsmodtagere, der har skiftet leverandør af hjemmehjælp 
inden for det seneste år er meget lille – kun 4 pct. har benyttet sig heraf. Denne 
lille andel skal dog ses i lyset af, at ikke alle ældre har mulighed for at vælge frit 
mellem leverandører af hjemmehjælp.  

De brugere, der aktivt har valgt en anden leverandør af hjemmehjælp, har typisk 
fravalgt en kommunal leverandør til fordel for en privat leverandør.  
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Håber på større indflydelse og en mere effektiv hjemmehjælp 
Den væsentligste årsag til, at brugerne overvejer at skifte leverandør af hjem-
mehjælp, er et ønske om, at få større medindflydelse på egen hjemmehjælp. 49 
pct. af brugerne hævder, at dette er årsagen til deres overvejelser.  

Hernæst håber brugerne, at et leverandørskifte kan give anledning til en mere 
effektiv hjemmehjælp. I alt 45 pct. af hjemmehjælpsbrugerne peger på øget 
effektivitet som en grund til at overveje et leverandørskifte.  

Figur 28 
Årsager til overvejelser om leverandørskifte af hjemmehjælp og årsager til leverandørskifte 
af hjemmehjælp 
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73 pct. af de brugere, der har skiftet leverandør af hjemmehjælp, har 
skiftet leverandør i håb om at modtage en mere effektiv hjemmehjælp. 
Denne årsag er hermed hovedårsagen til et leverandørskifte.   

Anbefalinger fra andre hjemmehjælpsmodtagere spiller den mindste rolle 
for både brugere, der overvejer et leverandørskifte af hjemmehjælp og 
brugere, der har skiftet leverandør. Henholdsvis 5 pct. og 8 pct. af bru-
gerne peger på dette som en årsag.   
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Delte meninger om vigtigheden af det frie valg 
Muligheden for at vælge mellem forskellige leverandører af hjemmehjælp vur-
deres som vigtigt af knap 31 pct. af brugerne. Samtidig vurderer 34 pct. af bru-
gerne, at det er vigtigt at have mulighed for at købe ekstra hjælp.  

Brugerne vurderer vigtigheden af det frie valg på ældreområdet betydeligt lavere 
end tilfældet er på dagpasnings- og skoleområdet. På såvel dagpasnings- som 
skoleområdet vurderer mellem 86 pct. og 96 pct. af brugere det frie valg som 
vigtigt.

Tabel 9 
Vigtigheden af det frie valg på ældreområdet 

 
Gennemsnitlig 

vigtighed 

Andelen af  
positive besvarelser 

(pct.) 
Antal  

besvarelser 
At De kan vælge mellem leverandører 
af hjemmehjælp 3,31 30,8 586 
At De har mulighed for at købe Dem 
ekstra hjælp 3,64 34,4 543 

Det gælder for begge spørgsmål om frit valg på ældreområdet, at det er de bru-
gere, der overvejer at skifte leverandør af hjemmehjælp, som lægger størst vægt 
på muligheden for at vælge. Denne gruppe af brugere prioriterer det frie valg 
højere end brugere, der ikke overvejer at benytte det frie valg på ældreområdet.  

Tilmed vurderer de brugere, der har skiftet leverandør af hjemmehjælp indenfor 
det seneste år generelt vigtigheden af det frie valg højere end de brugere, der 
ikke har benyttet sig af muligheden for at skifte leverandør. Dette gælder for 
såvel muligheden for at vælge mellem leverandører af hjemmehjælp som mulig-
heden for at købe ekstra hjælp.  

6.2 Madordninger 

Stor tilfredshed med kommunens madordning 
Mere end 3 ud af 4 brugere af den kommunale madordning er enten tilfredse 
eller meget tilfredse med madordningen. Cirka hver fjerde bruger er meget 
tilfreds med madordningen.  
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Figur 29 
Samlet tilfredshed med madordningen 
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Brugerne værdsætter en fleksibel madordning 
Brugerne af den kommunale madordning er mest tilfredse med madordningens 
fleksibilitet - dvs. muligheden for at tilpasse madordningen til deres personlige 
behov. Således udtrykker brugerne stor tilfredshed med muligheden for at afbe-
stille måltider efter behov og muligheden for at vælge mellem forskellige menu-
er. Brugerne er også tilfredse med portionernes størrelse.     
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Figur 30 
Tilfredshed med kommunernes madordning opgjort på kvalitetsindikatorer 
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Note: De grønne søjler gælder forhold ved den kommunale administration af serviceydelsen, mens de blå 
søjler gælder forhold ved den kommunale institution. 

En god madoplevelse skaber tilfredshed  
De kvalitetsindikatorer, der vedrører brugernes madoplevelse viser sig at have 
størst betydning for brugernes samlede tilfredshed med den kommunale mad-
ordning. Særligt madens smag, portionernes størrelse samt muligheden for at få 
sund mad har betydning for brugernes tilfredshed.  
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Figur 31 
Kvalitetsindikatorer med betydning for brugernes samlede tilfredshed med kommunens 
madordning, standardiserede beta-koefficienter  
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Begrænset efterspørgsel efter andre madleverandører  
17 pct. af brugerne overvejer, at finde en anden leverandør af mad. Heraf over-
vejer 5 pct. i høj grad at skifte madleverandør.  

Fordelingen af brugere, der overvejer at skifte madordning er stort set den 
samme som fordelingen af brugere, der overvejer at skifte leverandør af hjem-
mehjælp (se figur 27 og 32).  
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Figur 32 
Brugere der overvejer at skifte madordning 
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Der er en betydelig forskel i tilfredshedsniveauet for brugere, der overvejer at 
skifte madordning set i forhold til de brugere, der ikke går med overvejelser 
herom.

På en skala fra 1 til 5 har brugere, der overvejer at skifte madordning en 
gennemsnitlig tilfredshed på 2,81, hvorimod brugere der ikke overvejer et 
leverandørskifte har en gennemsnitlig tilfredshed på 4,12.   
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7. Metode 

Spørgeskemaerne på såvel dagpasnings-, skole- som ældreområdet er opdelt 
i tre dele: 

1) brugerens tilfredshed med den kommunale serviceydelse,  
2) brugerens holdninger til frit valg mv. og  
3) brugerens baggrundsoplysninger.   

Spørgeskemaerne er udsendt med post til et repræsentativt udsnit af brugere 
på hvert af de tre serviceområder. Den samlede svarprocent er 56 pct. og 
besvarelserne fordeler sig som følgende: 

 
Antallet af  

besvarelser  
modtaget 

Antallet af udsendte 
spørgeskemaer Svarprocent 

Dagpasningsområdet  2.733  4.500  60,7 
Skoleområdet  1.126  2.000  56,3 
Ældreområdet  2.602  5.000  52,0 
I alt  6.461  11.500  56,2 

Der er lavet en frafaldsanalyse, der sammenligner gruppen af brugere, der 
deltog i undersøgelsen med gruppen af brugere, der ikke deltog i undersø-
gelsen (dem der faldt fra). Analysen viser, at der ikke er betydelige forskelle 
mellem de to grupper på nogen af de tre serviceområder med hensyn til 
brugernes bopæl, køn og alder.    

Kvalitetsindikatorernes betydning for brugernes samlede tilfredshed samt 
kvalitetsindikatorernes relative vægt i forhold til hinanden er bestemt ved 
estimering af lineære regressionsmodeller. Insignifikante kvalitetsindikatorer 
er taget ud efter det hierarkiske princip. Det hierarkiske princip betyder, at 
de insignifikante variable tages ud af regressionsmodellen en efter en be-
gyndende med den variabel, der er mest insignifikant.    

For nogle analyser gælder det, at kvalitetsindikatorerne er inddelt i grupper 
ud fra bagvedliggende dimensioner i brugerens svar. Grupperne er identifi-
ceret ud fra faktoranalyser.   

Der er foretaget signifikanstest for såvel de bivariate som de multivariate 
sammenhænge. Desuden er der foretaget signifikanstest ved sammenligning 
af gennemsnitlig tilfredshed og gennemsnitlig vigtighed mellem forskellige 
grupper af brugere.   



Det mener brugerne! 

 
 
 

64 

Signifikansniveauet er fastsat til 0,05. Der omtales ikke sammenhænge i 
pjecen, der ikke opfylder dette signifikansniveau.  

Pjecens resultater bygger på ikke-vægtede data. 


