
En undersökning  
kan ge dig svar  
som är guld värda

SWECOS UNDERSÖKNINGAR



ATT KUNNA NAVIGERA RÄTT i en föränderlig värld krä-
ver både insikt och förståelse. Undersökningar kan 
vara svaret på just era verksamhetskritiska frågor. 

Vi statistiker på Sweco tillhör de som är experter 
på att hjälpa er att navigera rätt. Genom att ställa 
rätt frågor får man också givande svar. Styrkan med 
undersökningar är att de kan ge svar på frågor som 
det inte redan finns svar på.

Så här jobbar vi:

Vi börjar med att förstå era utmaningar och problem 
samt vad ni önskar uppnå med undersökningen. 
Här har ofta huvudsyftet med undersökningen en 
nyckelroll för att förstå. Därefter tittar vi på själva 
designen av undersökningen utifrån era unika behov 
och förutsättningar. Vi går noggrant igenom era un-
derlag som register och frågor för att kvalitetssäkra 
undersökningarna. Undersökningen genomförs sedan 

med vetenskapliga metoder i samförstånd med kun-
den. Resultatet presenteras och vi går igenom analys 
och insikter utifrån materialet. Vidare analys och 
bearbetningar av materialet kan senare genomföras 
enligt önskemål. 

Varför ska du välja att arbeta med Sweco?

Våra undersökningar är vetenskapligt underbyggda, 
faktabaserade, kvalitetssäkrade och säkrade enligt 
GDPR. Att vi dessutom på Sweco har en bred bas av 
experter inom en stor variation av ämnesområden är 
en enorm fördel eftersom vi då med stor sannorlik-
het förstår ert verksamhetsområde och därmed kan 
formulera rätt frågor.

Urbanisering, digitalisering, demografisk 
utveckling, klimatutmaningar och oändligt 
många andra faktorer ställer nya komplexa 
krav på utvecklingen. Vad är det ni skulle 
vilja veta som ni inte vet idag? Med hjälp  
av faktabaserade undersökningar får ni  
värdefulla insikter.

VILL DU VETA MER? HÖR AV DIG TILL:
Pernilla.Melin@sweco.se, +46 (0)72 530 32 14
Bo.Thyden@sweco.se +46 (0)70 786 07 45

SWECOS  
FAKTABASERADE  

BESLUTS- 
UNDERLAG

SWECOS ERBJUDANDE  
INOM UNDERSÖKNINGAR:

Vi utför faktabaserade total- och/eller  
urvalsundersökningar som;

• Bas- och uppföljningsundersökningar

• Attitydundersökningar

• Resvaneundersökningar

• Medarbetarundersökningar

• Nöjdkundundersökningar

• Eller den unika undersökning  
som ni vill ha

Med människan i centrum stöttar vi  
våra uppdragsgivare strategiskt i att 

planera, utveckla och utforma morgon-
dagens hållbara samhällen – socialt, 

ekonomiskt och miljömässigt.


