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Vi har ställt en mängd frågor om feedback till drygt 1 300 personer, till exempel: 

 

Vad har vi frågat och vilka har vi frågat?

UNDERSÖKNINGEN

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

 

 

1.Får du feedback i ditt arbete?

 

2.Får du positiv eller negativ feedback?

 

3.Har du sett en kollega få negativ feedback inför dig eller andra?

 

4.Har du verktyg för att hantera feedback?

Kön Ålder Bransch Yrkeskategori
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Om man tittar på vilka som får feedback ofta framträder vissa skillnader. Det är en mindre skillnad mellan 

könen när det gäller hur ofta man får feedback. Män får feedback något oftare än kvinnor. Tydligare är 

att personer under 35 år oftare får feedback än personer över 35 år. Det är troligt att man får mer 

feedback när man är ny i arbetslivet. En hög andel tycker att det är viktigt att få feedback i sitt arbete, 

främst för att själv utvecklas.
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86%
Tycker det är viktigt att få 

feedback i sitt arbete.

80%
Tycker feedback är viktigt för att 

utvecklas i sitt arbete och som 

person.



Det är vanligare med feedback inom privat sektor än i offentlig sektor. En möjlig förklaring är att 

konkurrensutsatta branscher har större behov av kontinuerlig utvärdering och utveckling än offentlig 

sektor.

 

 

Får feedback ofta 
per bransch

Kontor

28%

Service

32%

IT

34%

Vård/Skola

32%

Verkstad/Logistik

28%
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Ledare, män, 
unga, högskole-
utbildade och 

anställda i privat sektor får feedback oftare

Ledare, män, unga, högskoleutbildade och anställda inom privat sektor får feedback oftare. Låt oss titta 

på en sammantagen grupp av de som får feedback oftare. Om man tillhör gruppen under 35 år, med hög 

utbildning och med arbete inom privat sektor får 41 procent feedback ofta. Om man istället tittar på den 

andra ytterligheten där man är över 35 år, utan högskoleutbildning och arbetar inom offentlig sektor så är 

det bara 21 procent som får feedback ofta. Här framträder de stora skillnaderna. Undersökningen visar 

att man i sektorer med fler akademiker ger mer frekvent feedback till varandra. Feedback kan dock 

betyda många olika saker. På nästa sida redogörs för vilken feedback som är vanligast.

 

 

41%
Av personer under 35 år med hög 

utbildning som arbetar inom den 

privata sektorn får 41% feedback ofta.

VS

Samma siffra för äldre (+35 år) utan 

högskoleutbildning och verksam inom 

offentlig sektor är 21%.

21%
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FÅR DU POSITIV ELLER 

NEGATIV FEEDBACK?

I resonemanget nedan används olika begrepp. Med positiv feedback menar vi exempelvis beröm, korta 

kommentarer som “bra jobbat” men även ingående och djup feedback om någons styrkor och prestation. 

Det kan vara generellt och utifrån en viss arbetsprestation. Detta kan även kallas uppskattande feedback.

 

Negativ feedback används med fördel sällan. Om man enbart vill tala om att något varit undermåligt 

utfört är det på ett sätt en negativ feedback. Att istället tala om utvecklande feedback betyder att man 

kan peka på något som inte varit tillfredsställande men att fokus är på vägen framåt- hur personen ska 

agera/utföra uppgiften nästa gång. På så sätt blir det en utvecklande feedback. Konstruktivt blir det när 

man fokuserar på sak och inte person och på delar som kan förändras, såsom ett visst beteende, inte en 

människas personlighet.
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Majoriteten av de tillfrågade får övervägande positiv feedback. När det gäller positiv feedback finns det 

inte någon direkt skillnad mellan ledare och övriga anställda.  Att få positiv feedback är på många sätt 

bra och viktigt. Men det är också viktigt att ge konstruktiv feedback som utvecklar människor. På SkillEd 

möter vi många människor i våra utbildningar och vi upplever att flertalet tycker att det är svårare att ge 

utvecklande feedback om det handlar om brister än om det upplevs som beröm.
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Vi har sett att yngre får mer feedback. Här ser vi att de även får mer negativ feedback eller mindre 

positiv. Det verkar vara så att chefer i högre utsträckning ger negativ feedback till yngre kollegor och 

medarbetare än till äldre.

 

 

Det finns stora skillnader mellan olika yrkesgrupper kring att inte få positiv feedback i arbetet. Inom 

serviceyrken som butik / handel och hotell / resor är det vanligare med negativ feedback. Den grupp som 

får minst negativ eller neutral feedback arbetar på kontor med administration eller marknadsföring. Detta 

stämmer med den tidigare bilden av vilka som får mindre positiv feedback. Hotell och 

restaurangbranschen är den bransch, enligt SCB-statistik, som har flest unga anställda. Det stämmer då 

helt med att de här utmärker sig som den bransch med mer negativ feedback då vi också sett att unga får 

mer negativ feedback.
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Undersökningen ställer frågan om vilka som fått negativ feedback inför andra och hur ofta. En grundregel 

inom konstruktiv feedback brukar vara att ge så kallad negativ feedback enskilt och gärna positiv 

feedback inför andra. Så många som 37 procent har flera gånger fått negativ feedback inför kollegor på 

sitt arbete. Det riskerar att bidra till stress, dålig tillit och sämre självförtroende.

 

 

HAR DU FÅTT NEGATIV 

FEEDBACK INFÖR ANDRA?
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Fler män

Fler yngre



37 procent av deltagarna uppger att de har fått negativ feedback inför andra. Om man studerar vilka det 

är syns det att det är väsentligt fler ledare, män och yngre. Det är också fler inom offentlig än privat 

sektor och betydligt fler med eget personalansvar. En möjlig förklaring är att ledare och chefer i större 

utsträckning har lärt sig att ge negativ feedback i enskilda sammanhang, medan samma kunskap inte är 

lika utbredd bland medarbetarna. Därför upplever cheferna i högre grad negativ feedback inför andra. 

Det är väsentligt fler yngre förutom ledare som får negativ feedback inför andra och där ser vi återigen 

mönstret av att nya i arbetslivet får mer feedback. Här kan vi dock se att den feedbacken inte bara 

består av coachande tips utan även i hög grad negativa bedömningar inför andra kollegor.
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HAR DU VERKTYG OCH 

KUNSKAP FÖR ATT 

HANTERA FEEDBACK?

Majoriteten (65 procent) av deltagarna uppger att de har tillräckligt med verktyg, kunskap eller metoder 

för att ta emot och ge feedback. Det kan framstå som motsägelsefullt att 2 av 3 upplever att de har de 

verktyg, kunskaper eller metoder som behövs för att ge och ta feedback i arbetet, samtidigt som så 

många (69 procent) inte upplever att de får kontinuerlig feedback. En möjlig förklaring är att man inte har 

kunskap om vilka verktyg man skulle kunna ha och vilken skillnad det skulle kunna göra. Vad gäller ledare 

är det något fler (71 procent) än övriga deltagare (57 procent) som upplever sig ha verktyg och kunskap 

om feedback. Detta är naturligt då ledare har ett uppenbart fokus på hur man leder grupper och 

individer. Så många som 35 procent har dock inte verktyg och kunskap om hur de ska ge och ta emot 

feedback på ett bra sätt.

 

 

Majoriteten uppger att de har verktyg, kunskap och metoder för att ge 

och ta emot Feedback
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Det finns skillnader mellan olika yrkesgrupper när det gäller frågan om de har verktyg för att hantera 

feedback. Skillnaderna är relativt små mellan yrkesgrupperna - men IT-sektorn sticker ut positivt där 

betydligt fler anser sig ha verktyg för att ge feedback. Industri och logistik utmärker sig istället negativt 

där få upplever sig ha verktyg och kunskap. IT-sektorn är den bransch där man oftast ger varandra 

feedback. Förklaringen kan vara att konsulter är vana att få återkoppling på sina leveranser.
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Medarbetare inom IT-branschen är de som oftast ger feedback till varandra. De anser sig också i högre 

utsträckning ha kunskap och verktyg som krävs för bra feedback. Men när det gäller att få mest positiv 

feedback är det kontor och vård / skola som utmärker sig. Vad gäller vård och skola ger man också, 

tillsammans med verkstadsbranschen, i minst utsträckning negativ feedback inför andra. Medarbetare 

inom vård- och skolsektorn är också de som oftast ger feedback till sina kollegor.

 

 

UPPDELNING PER 

BRANSCH
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82% inom kontor får positiv 
feedback, att jämföra med 
61% inom serviceyrken.

Även vård / utbildning 
sticker ut med 76% positiv 
feedback.

Både vård / utbildning samt 
verkstad / logistik sticker ut 
med minst negativ feedback 
inför andra på 34% och 33%.

Vård / utbildning sticker 
även ut gällande att ge 
feedback till kollegor vilket 
48% gör, detta kan jämföras 
med industri / logistik på 
33% samt data / IT på 34%.

Data / IT upplever att de har 
tillräckligt med verktyg och 
kunskap för att hantera 
feedback (72%). Verkstad / 
logistik ligger sist på 60%.
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FÖRDJUPAD ANALYS AV 

FEEDBACK

Vi ser en positiv bild av feedbacksamtal på svenska arbetsplatser. Hela 86% anser att det är viktigt eller 

mycket viktigt och det verkar också vara ett relativt vanligt inslag i arbetet. Den feedback man får är 

övervägande positiv.

 

Värdet i feedback är framförallt kopplat till att utvecklas i arbetet eller personlig utveckling. Lite 

förvånande är att en majoritet säger att de har bra verktyg för att ge feedback.  Även om mycket är bra 

så finns tydliga indikationer på att mer kan göras för att stärka en god feedbackkultur. Dels så finns det 

en betydande grupp som inte får feedback i dagsläget och dels ser vi ett stort gap mellan hur ofta man 

får feedback och hur ofta man skulle vilja ha feedback. Hela 72 procent säger exempelvis att de vill ha 

feedback oftare och så många som 92% vill ha feedback minst varje månad.

 

En något alarmerande siffra är att så pass många som 68 procent uppger att de fått negativ feedback 

inför andra vid något tillfälle och hela 36 procent verkar få det vid upprepade tillfällen. Det är också 

många som har sett kollegor få negativ feedback. Vi ser förvisso att många får positiv feedback, kan det 

vara så att man har svårare att ge negativ och utvecklande feedback? Det skulle kunna vara så att den 

stora majoriteten kommer i kontakt med feedback när något gått bra men att man missar många samtal 

som kan vara de mest utvecklande.

 



Att få feedback ofta har ett samband med att ha en positiv attityd till feedback. Det är uppenbart att man 

uppskattar feedback om man brukar få och ge feedback. Kanske vet man inte annars vad man går miste 

om. Det lovar gott för att skapa en positiv feedbackkultur att de som engagerar sig i feedback tycker det 

är viktigt och har en positiv syn på feedback. Motsatsen till denna positiva spiral kan dock vara en 

utmaning. Om man inte får feedback ofta så tycker man det är mindre viktigt och man verkar också ha en 

mer negativ syn på feedback. Exempelvis, bland de som får feedback ofta tycker 46 procent att 

feedback är mycket viktigt. Motsvarande siffra inom gruppen som får feedback sällan är 30 procent. 

Därför är det en förutsättning att chefer och ledare har kunskap om dessa frågor och kan skapa en 

positiv feedbackspiral.
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För att riktigt förstå svaren kring feedback och hur olika grupper svarar behöver man gå lite djupare och 

göra en del korrelationsanalyser. Med det menas att man försöker se hur olika svar är beroende av 

varandra då man analyserar olika frågor och lägger samman svaren. Vi har därför tittat lite närmare på 

vilket samband frågorna om feedback har med frågor vi ställde om effektivitet. Det är intressant att slå 

samman olika frågor om feedback för att jämföra.  Till exempel kan man undersöka om det finns en 

korrelation mellan hur ofta man får feedback och den inställningen man har till feedback. Ledare har en 

avgörande betydelse för att bygga en feedbackkultur och därför är det också intressant att titta på 

ledarnas svar och agerande i fråga om feedback.

 



Det är inte bara så att de som får feedback ofta i högre grad uppskattar feedback. De får också oftare 

positiv feedback. Vi ser i undersökningen en positiv spiral; de som får feedback ofta tycker att det är 

viktigt och får nästan enbart positiv feedback. Men får de tillräckligt ofta utvecklande feedback?

 

Det finns ett samband mellan hur ofta deltagarna får feedback och från vilken källa feedbacken kommer. 

De som får feedback ofta får det från sin chef, medan de som får återkoppling mer sällan får det från sina 

kollegor. Detta ger en indikation på att chefer är viktiga för att skapa en kultur där man ger feedback 

ofta. Det är när chefen har byggt en feedbackkultur och själv ger feedback ofta som feedback upplevs 

positivt och man får mycket feedback. I avsaknad av en chef som ger feedback verkar kollegor fylla upp 

tomrummet och ge varandra feedback.

 

Regelbunden feedback - en ledarskapsfråga?
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Undersökningen ställer också några frågor om effektivitet. Om man upplevde att man arbetade i en 

effektiv organisation på sin arbetsplats eller om man tvärtom upplevde sin arbetsplats som ineffektiv. Det 

är när man studerar dessa svar och analyserar dem bredvid 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 så 

är det betydligt fler som upplever sin organisation som effektiv när de har högre siffror på 

feedbackfrågorna. Detta bekräftas också i svaren om negativ feedback. Av de som fått negativ feedback 

inför andra arbetar långt fler i en ineffektiv organisation.

 







Arbetsplatser som konsekvent och aktivt arbetar med att skapa en positiv feedbackkultur utvecklar en 

öppenhet och en tillit mellan kollegor. Det i sin tur leder till mer kreativitet och mod att dela med sig av 

sin kunskap och sina misstag. Tillsammans får man då ett sammanhang av arbetsglädje, god hälsa, högre 

effektivitet och bättre resultat.

 

För skapa en positiv feedbackkultur i en organisation behöver man som ledare föregå med gott exempel. 

Man bör även sätta upp tid och förhållningsregler kring hur feedback ska ges och framför allt utbilda 

medarbetarna inom, och öva på, de enkla men effektfulla verktyg som finns.

 

VAD BEHÖVER ER 

ORGANISATION GÖRA FÖR 

ATT SKAPA EN POSITIV 

FEEDBACKKULTUR?

Definiera och kommunicera tydligt syfte och mål med feedback

Börja med att analysera verksamhetens förutsättningar och definiera syfte och mål med att arbeta med 

en feedbackkultur. När det är gjort är nästa steg att kommunicera och implementera detta och utbilda 

medarbetarna så att de förstår vad en positiv feedbackkultur kan leda till; för dem, för kollegorna och för 

hela verksamheten. Bland annat kan man nå längre i medarbetarutveckling, få en starkare 

konkurrenskraft och en högre effektivitet.

 

Identifiera utmaningar för att skapa en positiv feedbackkultur

Varje organisation är unik. För att komma vidare behöver du veta var ni står just nu, det vill säga man bör 

analysera nuläget; har ni en bedömningskultur eller en utvecklings- och feedbackkultur? För att utveckla 

en positiv feedbackkultur måste ni utgå från er organisations unika förutsättningar, mål och behov och 

skräddarsy en handlingsplan.

 

 Fråga er vilka era största utmaningar är. Analysera vilka hinder och utmaningar som är mest kritiska i er 

organisation, och förbered strategier för att komma över just era hinder och utmaningar.
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Upplever många att det känns jobbigt att GE feedback?

Vi är ofta rädda för jobbiga reaktioner och svåra samtal. Det är även många som har svårt att 

skilja på sak och person och kritik kan tangera det personliga. Man kanske genomför 

medarbetarsamtal en gång om året och är nöjd så. I värsta fall har man en bedömningskultur 

med fokus på misstag och syndabockar vilket i sin tur leder till en rädsla för att trigga 

försvarsmekanismer.

 

Vår rekommendation

Ta stöd av verktyg och metoder så att du kan känna dig så trygg som möjligt i samtalet. Att 

förflytta en organisation från en bedömningskultur till en utvecklingskultur är möjligt om det 

skapas delaktighet och en tydlig bild av målet och vinsterna.

 

Upplever många att det känns jobbigt att FÅ feedback?

Vi människor är väldigt känsliga och blir lätt blockerade om vi uppfattar negativa signaler i 

feedbacken. Man kanske inte vet hur man ska bemöta och reagera på den feedback man får.

 

Vår rekommendation

Öka din självkännedom och ta stöd av verktyg och metoder för att ta emot feedback. Börja 

med att öva med en kollega som du känner dig trygg med. Testa flera gånger och våga gå lite 

längre och djupare varje gång. Tänk på att feedbacken ska vara aktuell, saklig och sann.

 

Handlar det om bristande kontinuitet, att ni inte jobbar kontinuerligt över 

året med feedback?

Är feedback inte en naturlig och ständigt återkommande del av arbetet? Kanske väntar ni 

med att ge feedback till det ”stora” årliga utvecklingssamtalet?

Vår rekommendation

Definiera och kommunicera tydligt organisationens syfte och mål med feedback. Tänk 

långsiktigt, ha en långsiktig plan, arbeta med delmål och aktiviteter, fira uppnådda delmål och 

ta sedan nästa steg tillsammans. Skräddarsy en plan för att rulla igång kontinuerliga 

feedback-cykler och se alltid till att ha någon i rullning.
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Av central betydelse är hur mottagaren tar emot feedback - det är hur mottagaren tar emot feedbacken 

som avgör om och hur feedbacken kommer till nytta. Ingen är felfri och alla har utmaningar att arbeta 

med.  Trots det tenderar vi att reagera motsatt, ibland till och med aggressivt, när vi får utvecklande 

feedback - av vissa uppfattad som negativ kritik. Forskning visar att endast 30 procent av all feedback vi 

ger leder till ett förändrat beteende. Det beror på att feedback är en aktiv process av 

tvåvägskommunikation. Vad som sker beror alltså både på hur feedbacken ges och tas emot.  Vi 

människor är känsliga för oönskad feedback och kritik. Kritik triggar våra försvarsmekanismer och när 

det händer är vi inte redo att förstå och förändra. Det är djupt mänskligt att reagera så och hur vi gör det 

kan förklaras med den så kallade feedback- eller reaktionstrappan. Den består av fem steg som här 

beskrivs tillsammans med tips om vad du som ger och tar emot feedback kan göra för att komma högre 

upp i trappan.

 

 

Feedbacktrappan - 

hur redo är mottagaren att ta emot din feedback?

Förkasta

Längst ner i trappan har vi det första steget - förkasta. Det är ett 

flyktbeteende där mottagaren helt slår ifrån sig feedbacken och förnekar, 

förminskar och förlöjligar den. Med både kroppsspråk och ord visar 

mottagaren att "Det här rör inte mig!"

 

Försvara

På andra trappsteget finner vi försvara. Här kan mottagaren erkänna felet, 

men inte ansvaret. Oftast följer långa relativt aggressiva försvarstal,"jo, 

men det var ju inte mitt fel..." mottagaren känner sig hotad, trängd och 

orättvist bedömd.

 

Förklara

Här hamnar de flesta av oss - på det tredje trappsteget - vi börjar förklara. 

Även om vi ser relevansen i feedbacken, skyddar vi oss genom 

faktabaserade bortförklaringar. "Jo, fast det berodde ju på att..."
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Du som ger feedback hjälper mottagaren att inte låsa sig i en försvarsposition genom att hantera 

feedbacksamtalet på ett professionellt sätt med stöd av goda feedback-verktyg.

 

Du som tar emot feedback kan träna upp din förmåga att ta emot feedback på ett konstruktivt och 

professionellt sätt. Det är viktigt att öka sin självkännedom och förstå sina egna individuella fallgropar 

och förutsättningar samt att få med sig verktyg för att kunna ta emot feedback. Genom att förstå oss 

själva bättre kan vi lära oss att hantera utvecklande och ibland utmanande feedback, men vi kan inte 

undvika att feedback ibland är smärtsamt att få.

 

Din reaktion som mottagare är således helt avgörande för om lärande och verklig utveckling sker. Enligt 

forskaren Dr David Rock, forskare och chef för NeuroLeadership Institute är det avgörande att 

feedbacken är efterfrågad av mottagaren. Det vi inte vill ha är oönskad feedback, då hamnar vi ofta i 

försvar. Och när vi hamnar i försvar är vi inte mottagliga för att ta till oss den feedback vi får.

 

Förstå

Det här är det första steget där mottagaren verkligen tar till sig av 

feedbacken, trappsteget kallas förstå. Det utmärks av acceptans och att 

båda parter lyssnar och ställer frågor för att förstå vad som behöver 

förändras. Det här ett samtal präglat av trygghet, tillit och omtanke mellan 

jämställda parter.

 

Förändra

Det är först på det sista trappsteget som mottagaren har en vilja att 

förändra. Feedback uppfattas inte som hotfull, men ej heller som en 

sanning. Här finns inga försvarsbeteenden, utan mottagaren tar 

feedbacken till sig och väljer själv förändring.

 

Det är viktigt att vi tränar vår förmåga att ta emot Feedback
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Kommunicera verksamhetens syfte och mål med feedback

 

10 tips - 

så kommer ni igång med en positiv feedbackkultur

1 Definiera och kommunicera verksamhetens syfte och mål med att skapa en positiv 

feedbackkultur; kanske handlar det om medarbetarutveckling, konkurrenskraft, 

effektivitet och så vidare.

 
“Walk the talk”

 Chef och ledare går först - föregå med gott exempel och uppmärksamma både små och 

stora framsteg. Bjud på egna misstag och visa att det är okej att ibland göra fel under en 

utvecklingsresa.

 Tänk på språket

 Ord är viktiga - använd begreppen uppskattande feedback istället för “beröm”, och 

utvecklande feedback i stället för “negativ kritik”.

 
Var generös med uppskattande feedback

 Gödsla med uppskattande feedback! Utvecklande feedback hanteras avskilt - framför alltid 

utvecklande feedback på tu man hand.

 
Ge specifik och konkret feedback

 Konkret, utvecklande feedback fokuserar på förändringsbar utveckling och 

förbättringsmöjligheter, ringa in beteende eller en sak, inte det som personen “är”.

 

Ge feedback också på grupper, projekt och processer

 Utvärdera också grupper, projekt och processer (inte bara personer) med hjälp av 

feedbacksamtal. Ta gärna för vana att avsluta möten med en snabb runda för återkoppling.

 

Sätt mål och planera

 Ha tydliga mål och planer för hur överenskomna förbättringar utifrån feedback ska 

genomföras.
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Utbilda alla medarbetare i feedback

 Ge alla medarbetare utbildning i feedback-verktyg, öva under ordnade och trygga 

förhållanden och sätt regelbundet av tid för aktivt lärande och för att samla och dela tips 

och råd inom hela organisationen.

 Be om att få feedback!

 Har du inte en chef som kan göra det så kan du be en “critical friend” - en kollega som du 

litar på att vara din kritiska vän. Gärna en vän som har utbildning i feedback-verktyg. Ta för 

vana att fråga efter ett råd, till exempel: ”ge mig ett tips på en specifik sak som jag kan göra 

för att förbättra hur jag leder veckomötet”.

 
Håll igång!

 Som med all träning är det viktigt att hålla igång med regelbunden feedback. En positiv 

feedbackkultur arbetar kontinuerligt med feedback, inte bara under utvecklingssamtal en 

gång om året.

 
32





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.

OM UNDERSÖKNINGEN
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