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VARFÖR EN RAPPORT OM
EFFEKTIVA MÖTEN?
Möten kan vara väldigt bra och givande,
men de kan också vara energitjuvar som
tar tid från andra viktiga arbetsuppgifter.
Möten är ofta helt nödvändiga för att
utbyta information, diskutera och
utveckla en verksamhet. Men det gäller
att ha effektiva möten där vi ägnar tiden
åt det vi ska, fattar tydliga beslut och där
bara de som är berörda av ett möte
deltar. Genom att hitta verktyg för mer
effektiva möten har vi lättare att nå våra
mål i en organisation.
På SkillEd arbetar vi varje dag med att
öka våra kunders effektivitet.
Medarbetare i organisationer behöver
hela tiden utvecklas och lära sig enkla,
konkreta verktyg som gör vardagen och
rutinerna lättare.

Inom SkillEd fokuserar vi på
kompetensutveckling som hjälper
organisationer att bli mer effektiva och
öka affärsnyttan.
I den här rapporten har vi valt att
fokusera på effektiva möten, men vi har
också velat sätta in mötens effektivitet i
ett större sammanhang. Vi har frågat
över 1 000 personer om effektivitet i
allmänhet och om effektiva möten i
synnerhet. Vi har också tittat närmare på
om det finns skillnader baserat på
ledare, ålder, kön eller bransch.
Resultaten är mycket spännande.
Trevlig läsning!

Mikaela Valtersson
Verksamhetsansvarig
SkillEd

Om undersökningen
Enkäten genomfördes av Cint under perioden 5 november – 5 december 2018 som en kvantitativ
studie med 1 322 respondenter. Enkäten riktades till yrkesverksamma personer i åldrarna 18-65 år,
varav cirka 60 procent är ledare.
För mer information om undersökningen, se slutet av denna rapport.
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EFFEKTIVA MÖTEN EN INTRODUKTION
SkillEds syn på effektiva möten och varför effektivitet i organisationer blir allt viktigare

Effektivitet och produktivitet är ord som
vi ofta använder, men vad betyder de
egentligen? Här beskriver vi vad vi
menar med dessa begrepp:

Produktivitet = att göra saker rätt
Produktivitet innebär att vi tittar på
tillförda resurser (t ex arbetskraft,
råvaror, kapital mm) i förhållande till det
som produceras. Ibland pratar man om
produktivitet som ”inre effektivitet”.
Men inre effektivitet säger inte
någonting om vi har ägnat våra resurser
åt att producera rätt saker.

Effektivitet = att göra rätt saker
Effektivitet handlar om att använda
resurser på bästa sätt för att uppnå de
mål som finns för verksamhetens
produkter och tjänster. För att en
organisation ska bli framgångsrik måste
den fungera effektivt, dvs den måste på
bästa sätt använda resurser för att
producera de varor och tjänster som
fyller mottagarnas behov.
Att hålla bra och konstruktiva möten är
en viktig del av en effektiv organisation.
Ineffektivitet innebär höga kostnader.

Om vi räknar på ett enkelt exempel med
400 kr per timme standardkostnad i en
organisation med 100 personer som
lägger 8 timmar i veckan var på
ineffektiva möten eller fel
arbetsuppgifter under 45 arbetsveckor,
så innebär detta en kostnad på
14 400 000 per år. Och då har vi bara
tittat på kostnader, inte på minskad
kreativitet, arbetsglädje och fokus som
kunde ha ägnats åt arbetsuppgifter eller
möten som lett till större kreativitet och
affärsnytta.
Forskning visar att när personer får
ranka vad som gör en arbetsplats
attraktiv att arbeta på så hamnar
gemenskap och en bra teamkänsla
högst. Annan forskning visar också att
personer som känner varandra väl har
lättare att snabbt lösa komplicerade
uppgifter tillsammans än personer som
bara känner varandra ytligt.
Arbetsplatser som vill attrahera de mest
kompetenta medarbetarna och som
också vill vara så effektiva som möjligt
gör alltså rätt i att satsa mycket på sin
företagskultur. En viktig del i
företagskulturen är vilken möteskultur
man har.
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Möten ska vara effektiva, relevanta för
alla som deltar och ha ett tydligt syfte
och ett strukturerat genomförande för
att vara bra möten. Att hålla bra möten
är dock inte alltid lätt, det kräver tid till
planering och tid till efterarbete. I
längden kommer den tiden att tjänas in
då medarbetare inte spenderar sin
arbetstid på möten de inte känner sig
delaktiga i. Arbetet kommer också att
effektiviseras då det blir tydligt vilka
beslut som fattats och vem som ska
genomföra vilka arbetsuppgifter.
I den här undersökningen behandlas
“ledare” som en grupp. Däremot
används båda begreppen ledare och
chef. Man kan vara chef med
personalansvar eller man kan vara ledare
på andra sätt som t ex projektledare,
arbetslagsledare och annat.

Effektivitet har inte definierats för
enkätens deltagare. Det kan tolkas dels
som att göra rätt saker, dels som att
göra saker på rätt sätt. När man svarar
på frågor i en enkät bygger svaren på en
subjektiv uppfattning och visar hur
deltagaren har uppfattat och tolkat
effektivitet.

SkillEds definition av effektiva möten:
Effektivt möte = att uppnå mötets syfte och mål genom att på
bästa sätt använda resurser i form av tid, miljö, material och
människor
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Hållbarhet i fokus inom alla områden

Nya generationer ställer nya krav

Hållbarhet behöver vara vår högsta
prioritering på alla plan. Då är det viktigt
att hushålla med alla typer av resurser;
miljö, personal, material, tid, etc. Att
minimera fysiska möten för att hålla nere
antalet resor och hushålla med arbetstid
är en naturlig del av det arbetet. Att
jobba effektivt i våra organisationer är
också en investering i hållbar och
långsiktig hälsa hos medarbetarna.

Forskning visar att dagens unga vill ha
mer av personlig utveckling och
kompetensutveckling i sitt professionella
liv. Brist på kompetens leder till en kamp
om unga välutbildade på
arbetsmarknaden. Generellt sett
uppfattas yngre generationer som mer
otåliga, de vill inte fortsätta verka inom
en organisation som de uppfattar som
ineffektiv.

Effektiva möten i
organisationer blir
allt viktigare

Förändringstakten är konstant hög
Förändringstakten är hög i en omvärld
med stark global konkurrens och hög
komplexitet. Dagens organisationer
behöver vara snabbrörliga och kunna
ställa om snabbt, något som ställer
stora krav på effektivitet och flexibilitet.
Vi har inte råd att slösa bort dyrbar tid
på ineffektiva möten och ineffektiva
organisationer.

Effektiv kommunikation och
samarbete är centralt
Ibland behöver man tänka om i hur vi
interagerar med varandra för att verka så
effektivt som möjligt. Det fysiska mötet
har av tradition varit formen för många
olika typer av syften. Men allt behöver
inte lösas via fysiska möten. Använd
dessa när det är relevant och
nödvändigt, t ex för diskussion och
brainstorming. Envägskommunikation
kan ske via t ex digitala möten.
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UNDERSÖKNINGEN
Vad har vi frågat och vilka har vi frågat?

Vi har ställt en mängd frågor om effektivitet till drygt 1 300 personer, t ex:

Arbetar du i en effektiv organisation?
Vad är ineffektivt på din arbetsplats?
Är du effektiv i ditt arbete?
Vad är din syn på möten?
Är du med på möten som inte berör?
Sysslar du med andra arbetsuppgifter under möten?
Lägger du tid på fel saker i ditt arbete?
Vad är viktigast för att göra ditt arbete mer effektivt?

Vi har sedan analyserat svaren och brutit ned frågorna i olika kategorier.

Kön

Ålder

Bransch

Yrkeskategori
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ARBETAR DU I EN EFFEKTIV
ORGANISATION?
Undersökningen ställer frågor om effektiva möten och frågor om hur deltagarna upplever sina
organisationers effektivitet generellt. Detta gjordes för att kunna analysera samband och skillnader
mellan grupper för upplevd effektivitet i organisationen med hur effektivt deltagarna upplever att möten
fungerar.

48%
arbetar i effektiva
organisationer

20%
arbetar i ineffektiva
organisationer

Hälften arbetar i en effektiv organisation - men en av fem arbetar i en
ineffektiv organisation
Undersökningen visar att 48 procent upplever att man arbetar effektivt i organisationen. 13 procent
upplever sig arbeta i en mycket effektiv organisation. En av fem, dvs 20 procent, uppger att man arbetar
ineffektivt på arbetsplatsen.
En av tre (32 procent) upplever att organisationen varken fungerar effektivt eller ineffektivt.
Det är inte förvånande att majoriteten upplever sig arbeta i en organisation som är effektiv eller varken
effektiv eller ineffektiv. En ineffektiv organisation har rimligen svårt att behålla sin konkurrenskraft i
längden. Det blir även svår att behålla kompetens om kritiska medarbetare väljer andra arbetsgivare.
Men det är ändå anmärkningsvärt att var femte person upplever att de arbetar i ineffektiva
organisationer.
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Arbetar i effektiva
organisationer

Arbetar i ineffektiva
organisationer

64%
ledare

52%
ledare

Ledare och chefer tycker att arbetet fungerar effektivt
Jämför man dem som uppger att de arbetar i en organisation som fungerar effektivt med dem som anser
att deras organisation fungerar ineffektivt visas intressanta mönster. Då blir det tydligt att det är fler
ledare (64 procent vs 52 procent) och fler chefer (40 procent vs 25 procent) som upplever att arbetet i
organisationen fungerar effektivt.
En förklaring till att ledare och chefer har en annan bild av effektiviteten i organisationen kan vara att
olika delar av organisationen fungerar mer eller mindre effektivt. Att chefer och ledare upplever
organisationen som effektiv kan ha ett samband med att chefer och ledare i större utsträckning påverkar
organisationens inriktning, arbetssätt och agenda och skapar strukturer och kultur utifrån sin ledarstil. En
annan förklaring kan vara att ledare och chefer inte känner till alla delar av organisationen. Kanske nås de
inte av återkoppling från medarbetare som jobbar ute i organisationen och som har den djupaste
kunskapen om verksamhetens olika delar?

Upplever sin organisation
som effektiv
Ledare
Chefer
IT-yrken
Egenföretagare

Inga skillnader
Offentlig / Privat
sektor
Kön
Ålder

Upplever sin organisation
som ineffektiv
Lägre utbildningsnivå
Mer transport / logistik
Mer industri

Inga skillnader baserat på kön, ålder eller mellan privat och offentlig
sektor
Det är intressant att notera att upplevelsen av organisationens effektivitet inte skiljer sig nämnvärt
beroende kön, ålder eller om personen arbetar i privat eller offentlig sektor. Det visar att deltagarna
verkligen har svarat utifrån sin organisations effektivitet, och då bör inte deltagarens upplevelse påverkas
av kön eller ålder. Att deltagarna inte upplever någon skillnad mellan privat och offentlig sektor visar att
effektivitet inte handlar om vem som driver en verksamhet utan om hur organisationen och ledarskapet
på själva arbetsplatsen är.
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VAD ÄR INEFFEKTIVT PÅ
DIN ARBETSPLATS?
Undersökningen ställer även en fråga om vad det är som deltagarna upplever som ineffektivt på sin
arbetsplats, man kunde välja upp till tre områden.
Vad upplever du som ineffektivt på din arbetsplats? Välj upp till tre områden.
Tid används på fel sätt

Mycket administration

Man är dålig på att sprida kunskap och information

Otydligt ledarskap

Slöseri med resurser

För långa möten

Onödiga misstag upprepas

För många möten

Annat
0%

10%

20%

30%

40%

Tid används på fel sätt, mycket administration och bristande
kommunikation
På frågan vad som leder till ineffektivitet på arbetsplatsen har flest svarat att de upplever att tid används
på fel sätt (38 procent), för mycket administration (36 procent) och att man är dålig på att sprida kunskap
och information på arbetsplatsen (29 procent).
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Fler inom offentlig sektor upplever mycket administration som orsak till
ineffektivitet
Det är fler inom offentlig sektor (45 procent) jämfört med inom privat sektor (32 procent) som upplever
att mycket administration leder till ineffektivitet på arbetsplatsen.
Inom privat sektor är man däremot sämre på att sprida information (35 procent vs 24 procent ) och
"onödiga misstag" upprepas (27 procent vs 17 procent).
Vad upplever du som ineffektivt på din arbetsplats? Välj upp till tre områden.

Mycket administration

45%

32%

27%

Tid används på fel sätt

39%

36%

43%

För långa möten

26%

20%

För många möten

25%

20%

Slöseri med resurser

21%

Man är dålig på att sprida kunskap och information

24%

Onödiga misstag upprepas

Otydligt ledarskap

17%

22%

20%
14%
27%

35%
27%

22%

27%

15%
15%
14%

Annat
0%

25%

Offentlig

50%

75%

Privat

100%

125%

Egenföretagare

Bekräftade fördomar om privat och offentlig sektor
Svaren från deltagarna kring vad som gör deras organisation ineffektiv bekräftar mångas föreställningar
om hur privata och offentliga arbetsplatser skiljer sig åt. Att offentlig sektor är mer tyngd av byråkrati
och administration medan man samtidigt har en öppnare dialog mellan chefer och medarbetare. Privat
sektor är däremot inte fullt lika administrativt betungande men istället finns det mindre tid till att dela
viktig information med varandra. Ett skäl till att det ser ut så här kan vara att administrativa krav och
byråkratiska regler inom den offentliga sektorn visserligen är betungande, men samtidigt borgar de för
för ett strukturerat arbetssätt där det är tydligt vad som ska delas med vem. Den privata sektorn försöker
istället effektivisera genom att skära ner på administration och byråkrati men riskerar att missa att
strukturera upp och tydliggöra informationsflöden på ett tillräckligt välfungerande vis.

11

ÄR DU EFFEKTIV I DITT
ARBETE?
Vidare ställdes frågan till undersökningens deltagare hur de upplevde sin egen effektivitet i
arbetet.

Mycket effektiva i
sitt arbete

27%

Inte så effektiva
i sitt arbete

22%

Majoriteten upplever att de själva arbetar effektivt
Undersökningen visar att majoriteten (78 procent) av deltagarna upplever att de arbetar mycket effektivt
eller relativt effektivt. Här är det intressant att jämföra med att 48 procent upplever att de arbetar i en
effektiv organisation; dvs en stor grupp upplever att de själva arbetar effektivt, men i en ineffektiv
organisation. Dock uppger bara 27 procent att de är mycket effektiva.
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Fler kvinnor och personer över 45 år upplever att de är effektiva
Kvinnor och personer över 45 uppger att de är effektiva i högre grad. Desto äldre man är, desto längre tid
har man varit på arbetsmarknaden och därmed har man också ofta erfarenhet av fler arbetsplatser och av
hur man kan hantera arbetsbelastningen på bästa sätt. Det är därmed rimligt att anta att äldre
medarbetare har fler verktyg för att effektivisera och underlätta för sig själva i arbetslivet. Samtidigt kan
också konstateras att kvinnor ofta tidigt lär sig jonglera arbetsliv och familjeliv. Därmed har kvinnor lärt
sig hur de ska göra för att kunna leverera på arbetet men samtidigt hämta och lämna på förskolan.
Kvinnor projektleder ofta även hem och hushåll och den vanan bidrar troligen till att effektivisera ens
arbetsliv.
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VAD ÄR DIN SYN PÅ
MÖTEN?
För att undersöka deltagarnas syn på möten är svaren indelade i en negativ grupp och en positiv grupp.

14% av svaranden har
en negativ inställning
till möten

17% av svaranden har
en positiv inställning
till möten

De upplever
möten inom
organisationen
som tråkiga
och ineffektiva

De upplever
inte möten inom
organisationen
som tråkiga och
ineffektiva

Har positiv inställning
till möten
Ledare
Chef
Arbetar inom hälsa

Inga skillnader
Kön
Ålder

Har negativ inställning
till möten
Offentlig sektor
Lägre utbildningsnivå

Inga samband mellan ålder eller kön och inställning till möten
Ålder och kön ger inga tydliga signaler om syn på möten, men ledare, högutbildade personer och
personer inom privat sektor är mer positivt inställda till möten.
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Fler ledare inom den
positiva gruppen
+ 15%

Fler inom offentlig
sektor i den negativa
gruppen
+ 9%

Ledare har en mer positiv syn på möten
63 procent inom den grupp som har en mer positiv syn på möten är ledare, medan andelen ledare inom
gruppen med negativ inställning till möten är 48 procent.
Att ledare och chefer är mer positiva till möten kan troligen förklaras av att dessa grupper ofta håller i
möten själva. Det är sannolikt att den som har förberett agenda, syfte och mål med mötet, är ajour med
ämnet och har makt att fördela ordet har en mer positiv attityd till möten. Medarbetare, som oftare
deltar i än leder möten, kan ha andra förväntningar på mötets innehåll och upplägg.

Fler i offentlig sektor är negativt inställda till möten
42 procent i den grupp som är negativt inställda till möten arbetar inom offentlig sektor, medan samma
siffra för dem med en positiv syn är 33 procent. Baserat på de resultaten framstår det som att offentlig
sektor har fler möten som upplevs som ineffektiva. Möjligen kan lönsamhetskrav i en privat organisation
medföra större krav på hur medarbetarna använder sin tid. En annan möjlig tolkning är att organisationer
inom offentlig sektor har en mer komplex styrning, organisation och beslutsprocess med fler aktörer som
kan påverka mötens effektivitet.
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ÄR DU MED PÅ MÖTEN
SOM INTE BERÖR DIG?
För att vidare undersöka mötens effektivitet har även undersökningens deltagare fått ta ställning till hur
ofta de är med på möten som inte berör dem själva.

Över hälften med på möten som inte berör dem
Över hälften (55 procent) av deltagarna uppger att de ofta eller ibland är med på möten som inte berör
dem.
Det är inte förvånade. Samtidigt innebär det att många medarbetares tid inte används effektivt. Enligt vår
erfarenhet är det vanligt att man från gång till gång kallar samma deltagare till möten, istället för att
tänka igenom och planera vilka som verkligen behöver vara med.
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63%

52%

45%

är ofta eller ibland
med på möten som
inte berör dem

är ofta eller ibland
med på möten som
inte berör dem

är ofta eller ibland
med på möten som
inte berör dem

Offentlig

Privat

Egenföretagare

Offentlig sektor oftare med på möten som inte berör dem
Det är vanligare att medarbetare och ledare inom offentlig sektor är med på möten som inte berör dem.
Samtidigt anser fler inom privat sektor att det som gör deras organisation ineffektiv är bristen på
informationsspridning, vilket konstaterats tidigare i den här rapporten. Även om medarbetarna upplever
att deras tid slösas bort på möten som inte berör dem är det sannolikt att offentlig sektors mötestunga
verksamhet bidrar till att medarbetarna i högre utsträckning delar information med varandra.

Inga skillnader i deltagande på möten mellan offentlig och privat sektor
Undersökningen frågar deltagarna om samtliga mötesdeltagare brukar vara aktiva på möten och om
samtliga mötesdeltagare blir sedda och lyssnade på under möten. Svaren visar att det inte är några stora
skillnader mellan offentlig och privat sektor. Två av tre (60 procent inom offentlig sektor och 58 procent
inom privat sektor) anser att samtliga mötesdeltagare är aktiva på möten. Men det innebär också att var
tredje upplever att de oftast deltar i möten där inte alla deltagare bidrar aktivt till mötet.
Samma mönster syns också när det gäller om alla deltagare blir sedda och lyssnade på i möten. Både
inom offentlig och privat sektor anser 76 procent att alla mötesdeltagare blir sedda och lyssnade på.

85%

74%

73%

för alltid eller ofta
protokoll eller
minnesanteckningar
på möten

för alltid eller ofta
protokoll eller
minnesanteckningar
på möten

för alltid eller ofta
protokoll eller
minnesanteckningar
på möten

Offentlig

Privat

Egenföretagare

Offentlig sektor bäst på dokumentation
För att kunna följa upp vad som beslutats eller sagts på ett möte är det viktigt med protokoll eller
minnesanteckningar från mötet. I offentlig sektor svarar 85 procent att det alltid eller ofta förs protokoll
eller minnesanteckningar på möten. Motsvarande siffra för privat sektor är 74 procent, även det en hög
siffra. Ett skäl till att siffrorna skiljer sig åt kan vara att det finns fler formella krav på dokumentation inom
offentlig sektor. Det kan i sin tur leda till en mer formell mötestradition även när det inte är nödvändigt.
Trots detta är det inte tydligt när besluts fattas. Knappt var tredje (27 procent) inom privat sektor anser
att det sällan eller aldrig är tydligt när det fattas ett beslut på möten. För offentlig sektor är det nästan
var fjärde (23 procent) som anser att beslutsfattandet är otydligt.
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Är i större utsträckning med på möten som inte berör
Ledare
+ 16%
Män
+ 9%
Arbetar inom offentlig sektor
+ 12%

Chefer
+ 13%

Arbetar inom
administration / juridik / ekonomi
+ 7%

Ledare, yngre och högutbildade är oftare med på möten som inte berör
Ledare och män är också överrepresenterade bland de som är med på möten som inte berör.
Yrkesgrupper som sticker ut är administration / juridik / ekonomi.

31 procent av ledare inom offentlig sektor är med på möten som inte
berör jämfört med 13 procent inom privat sektor
En betydande grupp ledare är ofta med på möten som inte berör och
sysslar också oftare med annat under möten. Dessutom svarar 27
procent av ledarna att de lägger minst 12 timmar per vecka på fel
arbetsuppgifter. Det talar för att många hade kunnat vara bättre
ledare om de inte lade energi på saker de inte borde.
Det kan också handla om en “konsensuskultur” där ledare bjuds in till
möten för att säkra att beslut som fattas är okej. Men det kan också
vara ett uttryck för bristande ledarskapsförmåga, detaljstyrning eller
oförmåga att delegera.

27% av ledarna
lägger minst 12
timmar per vecka på
fel arbetsuppgifter

Tidigare i rapporten framkommer att det är vanligare att ledare har en mer positiv syn på möten och att
ledare i större utsträckning uppger att de deltar på effektiva möten. Samtidigt uppger över hälften av
ledarna att de är med på möten som inte berör dem. Något som kan tyckas vara lite motsägelsefullt. Men
ledare har ofta fler möten än andra. Både möten de själva kan styra och upplever som effektiva samt fler
möten som de bara deltar i.
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SYSSLAR DU MED ANDRA
ARBETSUPPGIFTER UNDER
MÖTEN?
För att få en uppfattning om deltagarnas fokus och grad av närvaro på möten ställdes frågan till
deltagarna om de sysslar med andra arbetsuppgifter under möten.

Sysslar ofta eller ibland
med andra arbetsuppgifter
under möten

Sysslar sällan eller aldrig
med andra arbetsuppgifter
under möten

52%

48%

I undersökningen uppger över hälften (52 procent) av deltagarna att de sysslar med andra
arbetsuppgifter under möten.
Låt oss titta vidare på hur det ser ut för olika grupper bland de som sysslar med annat under möten.

Sysslar i större utsträckning med annat under möten
Ledare
+ 15%
Yngre
+ 13%
Högutbildade
+ 11%

Arbetar inom
administration / juridik / ekonomi
+ 13%

Arbetar inom
data / IT
+ 7%
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Ledare, under 45 år och högutbildade sysslar i högre grad med annat
under möten
Undersökningen visar att det är vanligare bland ledare, yngre och högutbildade att syssla med annat
under möten.
När det gäller personer under 45 år har många lärt sig att vara uppkopplade i flera olika kanaler
samtidigt, och är vana att “multitaska”.
Chefer och ledare blir kallade till många möten, samtidigt som de har många bollar i luften och ofta har
en ström av meddelanden och beslut som pockar på uppmärksamhet. Här anser nog flera att det vid
vissa möten, där de själva inte känner sig berörda, är okej att försöka få undan annat arbete som de
finner viktigare än det möte de för tillfället deltar i.
Vad gäller högutbildade kan en förklaring vara att de arbetar i sammanhang som innebär fler möten. I
kombination med en hög arbetsbelastning innebär det kanske att vissa uppgifter utförs under mötestid.
Det är inte förvånande att hälften sysslar med annat under möten, men det är ändå en anmärkningsvärd
siffra. Forskning visar att “multitasking” eller parallellarbete har en negativ inverkan på vår produktivitet
och effektivitet. Vi kan i princip bara hålla fokus på en uppgift i taget. Ju mer vi växlar mellan uppgifter
får vi allt svårare att slutföra arbetsuppgifter och våra hjärnor blir uttröttade och tappar fokus. Att syssla
med annat under ett möte riskerar att leda till att personen inte uppfattar viktig information, eller inte
fullt ut deltar i diskussioner eller beslut. Det kan leda till irritation från andra deltagare och göra mötet än
mer ineffektivt.

Hälsa och sjukvård har färre som sysslar med annat under möten
Inom hälsa och sjukvård är det betydligt färre som sysslar med annat under möten. Det handlar troligen
om branschens arbetssätt. Inom denna grupp hålls ofta kortare avstämningsmöten, med karaktär av
överlämningar och avstämningar, längre möten hålls inte i samma utsträckning som i andra branscher.
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LÄGGER DU TID PÅ FEL
SAKER I DITT ARBETE?
Nu lämnar vi frågor om möten, och tittar i stället närmare på om deltagarna lägger tid på saker som de
inte borde i sitt arbete.

Hälften lägger minst en dag i veckan på saker de inte borde
En av tre (29 procent) lägger ca 20 procent av sin arbetstid på saker som de inte borde. 14 procent av
deltagarna lägger ca 30 procent, dvs motsvarande en och en halv dag per vecka för en heltidsanställning.
Det är anmärkningsvärt höga siffror på saker som inte upplevs vara relevanta för arbetet. En fundering är
vem som styr och beslutar om vilka arbetsuppgifter som ska utföras. Det är möjligt att medarbetarnas
syn på vad som borde läggas tid på inte överensstämmer med chefens eller ledningens. Men det kan
också vara så att man ärligt svarat att man själv lägger tid på fel saker.
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De flesta fokuserar på rätt saker
De flesta av deltagarna uppger ändå att de är fokuserade (49 procent), eller hyfsat fokuserade (29
procent), på rätt saker i sitt arbete. Det är en hög andel, i princip 8 av 10.

Ledare lägger oftare tid på fel saker
I undersökningen konstateras att det är vanligt att ledare oftare lägger tid på fel saker. Även här kan det
handla om vilken syn ledaren har på sina arbetsuppgifter och vad hen ska utföra jämfört med vad hen
faktiskt lägger tid på. Att vara ledare eller chef är komplexa roller och mycket av det arbete man utför är
inte nödvändigtvis det man såg framför sig i förväg. Det skulle till exempel kunna handla om att
tidskrävande personalärenden som inte kan lämnas över till någon, administration man inte anser bör
ligga på ens bord eller andra ledare och chefers möten och verksamhet som man måste vara delaktig i.
Man kan heller inte bortse ifrån att vissa lägger arbetstid på rent privata saker. Chefer och ledare har ofta
mer flexibla arbetstider och kanske därför anser att de kan ägna arbetstid åt att till exempel sociala
medier eller privata ärenden.
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Kvinnor lägger mer tid på rätt saker
Kvinnor uppger i högre utsträckning att de arbetar med rätt saker än med fel saker. Detta stämmer även
med slutsatsen som tidigare presenterats att kvinnor i högre utsträckning anser sig vara mer effektiva.

Personer under 45 år lägger mer tid på fel saker
Inom den grupp som lägger mycket tid på fel saker är 61 procent under 45 år. En förklaring till detta kan
vara att ju yngre man är, desto kortare tid har man varit ute i arbetslivet och därmed lär man sig
fortfarande nya strategier för att effektivisera sitt arbete. Men det kan också vara en generationsfråga
där yngre medarbetare idag är mer benägna att fråga “what’s in it for me?”. Med en mer individualistisk
syn på samhället och sig själv följer också ett större ifrågasättande av den organisation man verkar inom
och de arbetsuppgifter man har tilldelats.
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VAD ÄR VIKTIGAST FÖR
ATT GÖRA DITT ARBETE
MER EFFEKTIVT?
I undersökningen ställdes även en fråga till deltagarna om vad som är viktigast för att göra deras arbete
mer effektivt.

Utbildning och kunskap och att lägga mindre tid på fel sak är viktigast
Var femte deltagare (20 procent) uppger att mer utbildning och kunskap är viktigast medan lika många
(20 procent) uppger att lägga mindre tid på fel saker är viktigast för att arbeta mer effektivt.
Vad tror du skulle göra ditt arbete mer effektivt?
Mer utbildning och kunskap
Lägga mindre tid på fel saker
Bättre metoder / resurser / redskap i mitt arbete
Mer arbete tillsammans med andra
Färre möten
Få tydligare information från min chef
Mindre arbete tillsammans med andra
Fler möten
Lägga mindre tid på möten
Annat
Få tydligare information från kollegor
0%

5%

10%

15%

20%
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Om man undersöker i vilken bransch deltagarna arbetar inom finns det skillnader mellan vilken åtgärd
som deltagarna anser är viktigast för att göra arbetet mer effektivt.

21 - 24%

Inom kontor, service och data / teknik efterfrågas i
första hand mer utbildning och kunskap
Dessa branscher är kunskapsintensiva och därmed kan kompetenshöjande
insatser och fortbildning upplevas som det som viktiga för att höja
effektiviteten på arbetsplatsen.

Inom vård / utbildning valde deltagarna i första
hand att lägga mindre tid på fel saker
26%

Inom skolsektorn finns idag en stor diskussion om att “låta lärare vara
lärare” och att minska lärarnas administrativa börda. Samtidigt har de
administrativa kraven höjts under lång tid. Inom både vård-, och
utbildningssektorn finns det dessutom ett återkommande behov av att
löpande fortbilda sig och hålla sig ajour med de senaste kunskaperna.

Inom industri efterfrågas i första hand bättre
metoder, resurser eller redskap i arbetet
28%

Arbete inom industrin sker ofta med hjälp av redskap och maskiner och
därför blir förbättringar av dessa verktyg avgörande för ökad effektivitet.
Det speglar behoven i den dagliga verksamheten.
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FÖRDJUPAD ANALYS AV
EFFEKTIVITET
För att förstå och tolka svaren om effektivitet och hur olika grupper har svarat kan man gå djupare och
göra korrelationsanalyser. Med det menas att vi undersöker vilka samband som finns och hur olika svar är
beroende av varandra.

Låg effektivitet ett problem på många arbetsplatser
En låg grad av effektivitet är ett problem på många arbetsplatser. Bara varannan (48 procent) uppger att
de arbetar på en effektiv arbetsplats. Tittar man närmare på anledningar till detta sticker tre områden ut:
hög grad av administration, dålig kunskapsspridning inom organisationen samt att mycket tid läggs på fel
saker. Ungefär 30-40 procent lyfter dessa som de största problemområdena. Inte långt efter kommer
otydligt ledarskap (24 procent) och ineffektiva möten (22 procent).

En majoritet anser att möten kan förbättras
Tittar man närmare på just möten framgår att en stor majoritet (77 procent) anser att möten kan
förbättras och enbart 38 procent tycker att möten är effektiva. Inte förvånande men ändå en
alarmerande hög siffra. Mycket tid och energi går till spillo för att möten inte fungerar som de ska.
Det finns mycket att göra för att förbättra mötesstrukturer. Det som sticker ut mest är längden på möten;
50 procent anser att möten är för långa och 36 procent tycker att de är tråkiga. Detta stämmer väl
överens med att över hälften av mötesdeltagare (55 procent) är med på möten som inte berör dem själva.
Ungefär lika många uppger att de sysslar med andra arbetsuppgifter under möten (52 procent).
Knappt varannan anser att de arbetar på en effektiv arbetsplats. En betydligt större grupp (78 procent)
anser att de själva arbetar effektivt. Det är troligen lättare att vara positiv till det man själv gör kontra
organisationen. Den grupp som ändå uppger att de arbetar ineffektivt (22 procent) verkar lägga mycket
tid på fel arbetsuppgifter. Drygt var femte medarbetare säger att de lägger 30 procent av sin arbetstid
eller mer på saker de inte borde.
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Ledare är positiva till möten - men är oftare med på möten som inte
berör och sysslar oftare med annat under möten
Undersökningen kommer fram till att ledare oftare är positiva till möten, något som kan tolkas som en
effekt av att ledare är de som ofta äger mötets syfte, agenda och upplägg. Samtidigt är ledare oftare
med på möten som inte berör dem och de sysslar oftare med annat under möten. En förklaring kan vara
att ledare ofta är kallade till många möten, och att de har många bollar i luften samtidigt.

På frågan ”hur stor andel av din arbetstid lägger du på fel saker” svarade 27 procent av ledarna att de
lägger minst 30 procent av tiden på fel saker (samma siffra för icke-ledare är 16 procent).

Starkt samband mellan organisationens effektivitet och feedback
I undersökningen har även frågor om feedback ställts och sambandet mellan dem och frågorna om
effektivitet ska nu presenteras lite närmare.
Ledare har en avgörande roll för att bygga en feedbackkultur, och därför kommer också ledarnas svar
analyseras litet närmare när det gäller effektivitet.
Deltagarna tillfrågades om de upplevde att de arbetade i en effektiv organisation på sin arbetsplats eller
om de tvärtom upplevde sin arbetsplats som ineffektiv. Det är när man studerar dessa svar och
analyserar dem tillsammans med svaren om feedback som den riktigt intressanta bilden kommer fram.
Det finns ett mycket starkt samband mellan att ha en utvecklad feedbackkultur och effektivitet. Vare sig
man får feedback ofta eller har verktyg att hantera feedback är det betydligt fler som upplever sin
organisation som effektiv när de upplever sig få feedback ofta. Detta bekräftas också i svaren om negativ
feedback. Av de som fått negativ feedback inför andra arbetar långt fler i en ineffektiv organisation.
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Starkt samband mellan egen effektivitet och feedback
I undersökningen finns som sagt ett starkt samband mellan feedback och effektivitet; närvaro av
feedback korrelerar starkt med hur effektiv en organisation upplevs vara.
I gruppen som svarat att de är effektiva i sitt arbete uppger också majoriteten att de har verktyg för
feedback och att de får positiv och tydlig feedback. De som är mer effektiva i sitt arbete tenderar att i
högre utsträckning få och ge feedback till kollegor och chefer.

Fler med positiv
inställning till möten
uppger att de får
feedback ofta

48% av de med
positiv inställning
uppger att de får
feedback ofta. 17%
inom negativ grupp.

Färre med negativ
inställning till möten
ger feedback till
kollegor eller chef

21% av de med
negativ inställning
uppger att de inte
ger feedback till
kollegor 5% inom
positiv grupp.

Stark koppling mellan feedback och positiv attityd till möten
Återigen syns ett starkt samband mellan närvaro av feedback och positiv attityd, i detta fall till möten. En
hög närvaro av feedback hittas också inom gruppen som är mer positivt inställd till möten.

28

Att ha bra och konstruktiva möten är en del av en effektiv organisation. När man kopplar samman
resultaten kring vilka som har en positiv attityd till möten på sin arbetsplats och vilka som har en mer
negativ attityd, med resultaten kring feedback får man fram intressanta slutsatser. De som ofta både får
och ger feedback är långt mer positiva till möten än de som inte har en vana av feedback. Av de som är
positivt inställda till möten får 48 procent feedback ofta, medan bara 17 procent i gruppen som är
negativt inställd till möten får feedback ofta. Deltagare som är positivt inställda till möten får också mer
positiv feedback (86 procent) medan samma siffra för negativa är 64 procent.
I den grupp som är negativt inställd till möten är det 21 procent som inte ger feedback till kollegor. För
gruppen med en positiv inställning är motsvarande siffra 5 procent. 47 procent av dem med en negativ
inställning till möten ger inte heller feedback till sin chef. Men för dem med en positiv inställning är det
bara 24 procent som inte ger feedback till chefen.

Övriga skillnader mellan grupperna
Upplever organisationen som
effektiv

Upplever organisationen som
ineffektiv

Får konkret och tydlig feedback

Upplever otydligt ledarskap

Får positiv feedback

Vill ha mer feedback

Har verktyg för att ge och ta emot
feedback

Upplever organisationen dålig på att
sprida kunskap och information

Har lätt att ge feedback
Får feedback ofta
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Effektiva organisationer

Ineffektiva organisationer

Tydligt ledarskap och feedback har ett samband med effektiva
organisationer
Det finns intressanta skillnader mellan de grupper som upplever sin organisation som effektiv eller inte. I
undersökningen syns ett samband mellan ett tydligt ledarskap, konkret och tydlig feedback samt att
organisationen upplevs som effektiv.
Bland deltagare som upplever organisationen som effektiv uppger hela 94 procent att de får konkret och
tydlig feedback. Samma grupp får även i hög utsträckning positiv feedback (82 procent). Bland
deltagare som upplever sin organisation som ineffektiv uppger en majoritet att de vill ha mer feedback
(78 procent).
Det finns en mognadsgrad kopplat till organisationer som är duktiga på att arbeta med feedback. De som
har en mer utpräglad feedbackkultur är också organisationer som är mer effektiva och där anställda
känner sig mer effektiva i sitt arbete. Denna mognadsgrad kopplar också tillbaka till ledarskap. I den
grupp som uppger att de arbetar i en ineffektiv organisation anser 43 procent att det finns ett otydligt
ledarskap i organisationen. I effektiva organisationer är motsvarande siffra endast 14 procent. Sett till
vad dessa grupper efterfrågar så är det tydligt att de som kommit längre i sin mognadsgrad upplever
administration som ett problem medan de som inte kommit så långt i sin mognadsgrad mer ser
bristfälligt ledarskap och dålig informationsspridning som de största utmaningarna.
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Det finns ett starkt samband mellan
feedback och effektivitet

Ledare och chefer uppger att de arbetar
mer effektivt

Vår undersökning bekräftar vad tidigare forskning
har visat; det finns ett starkt samband mellan
feedback i en organisation och organisatorisk och
personlig effektivitet. Dessa organisationer är också
bättre på att hålla effektiva möten.

Ledare och chefer uppger att de själva arbetar
effektivt i högre utsträckning än andra grupper.
Ledare har oftare möjlighet att påverka inriktning,
mål och agenda för organisationen vilket kan
påverka deras inställning till effektiviteten..

Sammanfattning

Många är med på möten som inte berör,
och sysslar med annat under möten

Kvinnor mer effektiva och lägger mer tid på
rätt saker

Många är med på möten som inte berör, och sysslar
med annat under möten. Detta gäller särskilt för
ledare.

Undersökningen visar att kvinnor upplever att de är
mer effektiva och de uppger också att de lägger mer
tid på rätt saker. Detsamma gäller personer som är
över 45 år.

Ett positivt samtalsklimat är grunden för effektiva möten
Ett möte kan bara vara effektivt om kommunikationen mellan deltagarna i mötet fungerar på ett bra sätt.
Forskning har visat att grundläggande för effektiv kommunikation är att det finns ett positivt och uppmuntrande
samtalsklimat i gruppen. Exempelvis har Losada och Heapy (2004) i sin forskning visat att det finns ett positivt
samband mellan ett positivt samtalsklimat och dynamiska och effektiva grupper. Birgitta Södergren vid Uppsala
Universitet menar att forskning visar att bättre kommunikation kan göra möten mer utvecklande, meningsfulla
och leda till ett ökat lärande. Bra möteskommunikation kan också vara en psykosocial friskfaktor. Det bekräftas
av vår erfarenhet inom SkillEd. Genom att få kunskap om och öva på goda samtalsverktyg, t ex att ställa öppna
frågor, kan mötesdeltagare och kollegor hitta nya kreativa och utvecklande sätt att arbeta och kommunicera med
varandra.
Konstruktiv feedback är en viktig del av ett positivt samtalsklimat. Forskning har visat att en positiv
feedbackkultur leder till en positiv utveckling och högre effektivitet. Detta bekräftas av SkillEds undersökning.
Att feedback korrelerar starkt med hur effektiv en organisation upplevs ser vi i vår undersökning. Och när vi
kopplar samman frågorna med hur deltagarna i undersökningen ser på möten och effektivitet framkommer de
stora skillnaderna mellan de som har en utvecklad feedbackkultur och de som inte har det. Det finns ett starkt
samband mellan en utvecklad feedbackkultur och en positiv syn på möten.
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VAD BEHÖVER NI GÖRA
FÖR ATT HÅLLA
EFFEKTIVA MÖTEN?
Möten kan vara väldigt bra och givande och alldeles nödvändiga, men de kan också vara energitjuvar
som stjäl tid från andra viktiga arbetsuppgifter. Hur säkrar man att man har effektiva möten i en
organisation?
Effektiva möten har tre faser - förbereda, genomföra och följa upp. Av erfarenhet vet vi hur lätt det är att
förbise att ett effektivt möte inte bara handlar om genomförande, utan också om att förbereda och följa
upp mötet på ett bra sätt.

Förbereda
Ett effektivt möte börjar med goda förberedelser. Fundera först på om mötet är nödvändigt och väl
använd tid av dig och dina kollegor. Möten måste inte vara fysiska och alla behöver inte delta i samtliga
möten. Kanske kan mötets syfte lösas på annat sätt?
Variera mötesmetoder mellan olika tillfällen. Att delge information kanske bättre hanteras via e-post eller
telefon. För att stämma av status kanske ett digitalt möte kan hållas via till exempel Skype eller Google
Hangouts? Kanske fungerar ett promenadmöte utanför kontoret bra? Forskning visar att vi tänker bättre
när vi rör på oss. Om ni behöver brainstorma och diskutera mer komplexa beslut är förmodligen ett
fysiskt möte i en passande möteslokal det bästa formatet.
När du kommit fram till att ni behöver ha ett möte och i vilken form är det viktigt att säkerställa att mötet
har ett tydligt syfte med en tydlig agenda. Nu behöver du också bestämma dig för vilka du ska bjuda in
till mötet. Kanske det bara är några få personer, och vissa kanske bara behöver delta under utvalda
punkter? Skicka alltid ut agenda och mötesdokument i god tid så alla hinner läsa igenom innan och
fundera innan de kommer till själva mötet. Var tydlig med vilka förväntningar du har på vad deltagarna
ska förbereda innan mötet?
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Genomföra
Säkerställ att du som mötesledare har kunskap och verktyg för att genomföra mötet på ett effektivt sätt.
Se till att alla är delaktiga och får säga sin åsikt. Variera gärna metoderna för att skapa delaktighet.
Genom att till exempel ha rundor där alla får säga sin åsikt i en fråga undviker ni att samma personer
alltid pratar mest på möten.
Se till att fatta tydliga beslut och var konkret med vad som är en beslutspunkt och vad som kanske är en
information. Upprepa på slutet och sammanfatta tillsammans vilka beslut ni fattade så alla går ifrån
mötet med samma bild av vad som hände. Utvärdera och sammanfatta era möten löpande.
Var aktiv på mötet och bidra med dina tankar. Tänk dock som mötesledare på att det är viktigt att du styr
mötet och fördelar ordet utan att för den sakens skull ta över hela mötet. Alla deltagare behöver bidra för
att skapa ett bra möte, det är inte bara mötesledarens ansvar.
Dokumentera alltid vad ni kom fram till och beslutade på mötet, och vilka punkter som ni behöver följa
upp. Var tydlig med vem som fick ansvar för de olika besluten, vad som ska göras och när det ska vara
klart. Avsluta gärna med att utvärdera mötet.

Följa upp
Möten behöver följas upp och det ni beslutade behöver ni återkoppla till så att det genomförs. Säkerställ
att de åtgärds- och uppföljningspunkter som kom fram på mötet hanteras inför nästa möte.
För att följa upp och hålla ordning på mötets besluts- och åtgärdspunkter behövs tydlig dokumentation
och gärna digitala verktyg som stödjer uppföljningen. Det finns flera olika typer av digitala verktyg utöver
minnesanteckningar eller protokoll för att hantera och följa upp åtgärdspunkter, till exempel
onlineverktyg för projekt- och aktivitetsstyrning. Kontakta ansvariga via e-post, telefon eller håll extra
möten eller genomgångar med vissa deltagare för att säkerställa att uppföljningspunkter hanteras och
förbereds inför nästa möte.
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Råd till dig som leder mötet:
Avsätt tid i din kalender för att förbereda dig inför mötet.
Ange tydligt mötets syfte och skriv och skicka ut agenda i förväg.
Ha inte samma upplägg på alla möten utan försök att variera plats och metod.
Ha ett tydligt syfte och mål med mötet.
Låt alla känna sig delaktiga - välkomna alla och titta alla i ögonen i början av mötet.
Bestäm hur mötet ska dokumenteras och vem som ska göra det.
Se till att allas synpunkter kommer fram. Om bara några få begär ordet så använd exempelvis
metoden “runda” där ni går laget runt och alla säger sin åsikt.
Sammanfatta era viktigaste beslut i slutet av mötet.
Avsluta mötet med att utvärdera och reflektera. Vad var bra? Vad kunde varit bättre? Vad tar ni
med till nästa möte?
Kom ihåg att följa upp uppföljningspunkter med deltagarna mellan möten, så att alla är så
förberedda som möjligt inför nästa möte.

Råd till dig som deltar i ett möte:
Förbered dig inför mötet genom att läsa igenom mötets agenda och genom att förbereda de
uppföljningspunkter eller uppgifter du ansvarar för till mötet.
Avsluta det du håller på med i god tid så att du kan fokusera på mötet.
Fundera på vad du kan bidra med innan du går in i mötet.
Försök att inte ta med din telefon - den kan störa din koncentration.
Var aktiv och säg vad du tycker och tänker.
Lyssna aktivt och noga på vad andra har att säga.
Ställ öppna och nyfikna frågor till den som pratar.
Reflektera över din egen insats efter mötet.
Avsätt tid i kalenderna för eventuella uppgifter du fick.
Tänk på om du kan bidra till agendan till nästa möte.

34

För att möten ska bli mer effektiva
krävs ständig utvärdering och
utveckling. Några tips på hur:
Ställ frågor innan och efter mötet. Innan: Var är vi idag? Vart ska vi?
Efter: Hur gjorde vi? Hur blev det?
Ställ frågor utifrån en skala: Hur effektivt var mötet idag? Bedöm 1-5. Man kan
skriva siffran på en lapp, man kan blunda och hålla upp antal fingrar och man kan
säga siffran högt tillsammans med en motivering.
Gå laget runt och låt alla fylla på meningen: "Något vi kan förbättra på mötet är
att..." eller utifrån positiv feedback: "Idag var det extra intressant att..."
Använd 3-3-3-metoden. Den betyder att alla skriver tre post it-lappar var med
tre bra saker med mötet, tre förslag på förbättringar och tre saker man lärt sig
Använd dig av PMI-modellen och skriv ned vad som var plus, minus och vad som
var intressant. Försök även komma med ett konstruktivt förslag hur ett minus kan
bli ett plus.
Använd en checklista och fyll i den tillsammans efter mötet utifrån exempelvis:
Uppfylldes syftet med mötet? Var alla här berörda av mötet? Saknades någon roll
på mötet? Var alla förberedda? Är besluten som fattades tydliga? Tog mötet oss
närmare målet för x?
Använd "2 stars and a wish". Lägg även gärna till "a reflection". Det betyder att du
ger två stjärnor (muntligt eller skriftligt) på hur du tyckte mötet var utefter
effektivitet. Sedan lägger du till en önskan för ännu högre effektivitet till nästa
gång. Med "reflection" menas att du även noterar vad du själv kan bidra med
nästa gång för ännu bättre möten.
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10 tips för effektiva möten
1

Ha ett tydligt syfte och mål med mötet

2

Börja och sluta mötet i tid

3

Ha en agenda och håll er till den

4

Ha en positiv ton och inspirera varandra

5

Gör alla delaktiga och fördela ordet

6

Sortera mötet i olika delar, beslutspunkter,
informationspunkter och diskussionspunkter

7

Lyssna aktivt på varandra

8

Undvik distraktion och stäng av mobiler

9

Skriv mötesanteckningar

10

Utvärdera mötet tillsammans
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OM SKILLED
Vi skräddarsyr kompetensutbildning för företag, organisationer
och myndigheter.
SkillEd är experter inom ledarskap och kommunikation och
erbjuder kurser i feedback, coachande förhållningssätt,
medarbetarsamtal, det svåra samtalet, grupputveckling,
effektiva team, ledarskapsutveckling och mycket mer.
Vi är lyhörda för kundens behov och skapar utbildningar med
stor träffsäkerhet som leder till ökad affärsnytta.
SkillEd förenar digital finess med fysiska utbildningar.
Vi arbetar alltid med interaktiva, kreativa och engagerade
metoder som får kunskaperna att verkligen stanna kvar i
organisationen.

KONTAKT
info@skilled.se
www.skilled.se
FÖLJ OSS PÅ
linkedin.com/company/skilled_sweden/
facebook.com/SkillEd.Sweden/
skilled_sweden
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OM UNDERSÖKNINGEN
Undersökningen har genomförts av Cint via en så kallad "panelpool" där ett flertal paneler (från till
exempel TV4, Aller Media med flera) har sammanförts till en panel. Panelen består av över
300 000 självrekryterade panelister. Totalt svarade 1 657 personer på denna enkät. Enkäten
rensades från 335 personer (20%) då de ansågs oseriösa (svarade för snabbt, under 2,5 min). 1 322
respondenter utgör underlaget i denna rapport.
För att få in tillräckligt många ledare samt arbetsföra gjordes riktade utskick:
Ledare: 525 utskick och 317 svarade (60% svarsfrekvens. Dessutom kom 182 ytterligare svar via
Optimizer.* Arbetare och egenföretagare: 1 837 utskick och 723 svar (40% svarsfrekvens).
Dessutom kom 178 svar in via Optimizer.*
Enkätutskicket har riktats mot människor som svarat på bakgrundsfrågor rörande deras arbete
och vad de jobbar med. För ”ledare” har vi använt följande urvalskriterier:
“Primary role in organization: CEO/Chairperson/President, Chief Financial Officer (CFO), Chief
Technical Officer (CTO), HR manager, Facilities manager/director”
För arbetare/egenföretagare: “Occupation: Full-time work, Own business / Self-employed /
Freelance.”
*Optimizer är en funktion hos CINT som möjliggör att nå ut till respondenter/panelister som inte
matchar urvalet för andra undersökningar. Till exempel om en panelist får en undersökning som
riktar sig mot bilägare, personen i fråga äger dock ingen bil och svarar således nej på frågan om
de äger en bil. De skickas då ut (screen out) men har de en bakgrund som matchar en annan
beställning via CINT får de en fråga om de vill svara på en annan undersökning istället. Tackar de
ja till det och tillhör vårt urval så får de svara på undersökningen och räknas då som svar via
Optimizer. Således behöver inte vi göra ett utskick för att nå dem.
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