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Ett av Sveriges ledande undersökningsföretag 

Origo Group är ett av Sveriges ledande undersökningsföretag med ca 
100 medarbetare i Göteborg, Linköping och Stockholm. Vårt mål är 
att bli Nordens ledande analys- och undersökningsföretag.

Origo Group bildades juni 2017 och är en sammanslagning av de 
tidigare bolagen CMA Research, Markör Marknad & Kommunikation, 
Scandinfo Marketing Research, MIND Research och Investigo. 

Våra projektledare och analytiker har generellt en akademisk examen 
inom t.ex. statistik, industriell ekonomi eller beteendevetenskap.

Origo Group har egen fält- och systemutvecklingsavdelning som 
driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar för 
svarsinsamling och resultatleverans.

Vår vision

Varje dag ger vi samhälle och näringsliv underlag för kloka beslut, så 
att verklig förändring och utveckling ska kunna ske. Vi har en vision 
om en bättre framtid med ett starkare samhälle och näringsliv.

Origo Group hjälper sina kunder inom bland annat:

• Varumärkesundersökningar
• Medarbetarundersökningar
• Brukarundersökningar/Kundundersökningar
• Medborgarundersökningar/kommunpaneler
• Effektmätningar och kommunikationsuppföljning
• Produktutveckling och produktutvärdering

Origo Group har stor erfarenhet av att arbeta:

• Inom såväl den privata som offentliga och ideella sektorn
• Med olika  kvantitativa och kvalitativa studier
• Med olika insamlingsmetoder såsom web, pappersenkäter, telefon 

och face to face.



Lokala attitydundersökningar för medlemmar hos SBB

Under årsskiftet 2018/2019 genomförde Origo Group en första undersökning 
om befolkningens attityder till badanläggningar på uppdrag av Svenska 
Badbranschen. Undersökningen planeras att följas upp årligen för att 
utvärdera förändringar över tid i befolkningens attityder. 

Som ett komplement till den nationella undersökningen vill Svenska 
Badbranschen ge enskilda kommuner/badanläggningar möjlighet att beställa 
separata undersökningar riktade till just deras målgrupp. Undersökningens 
syfte är dels att undersöka kännedom om och attityder till den enskilda 
anläggningen bland invånarna i närområdet samt och att kartlägga vilka 
anläggningens målgrupper är. Undersökningen ska fånga upp olika 
målgruppers förväntningar och upplevelser av hur verksamheten fungerar 

Resultaten för den enskilda anläggningen jämförs med rikets/övriga 
anläggningars resultat.

De lokala undersökningarna skall anläggningarna ge underlag ör såväl 
strategisk utveckling som förbättrad marknadskommunikation. 
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Förslag på frågeområden

Undersökningens delsyften konkretiseras i samråd och diskussion 
med er. Formuläret har utgångspunkt i den nationella 
undersökningen som genomfördes av Svenska Badbranschen 2018.

Vi har räknat med en omfattning på max 8 min svarstid.

Gästernas upplevelse av anläggning

• Frågeställningarna för gäster som har besökt anläggning det 
senaste året paketeras i en modell enligt:

• Påverkansfaktorer: Områden i verksamheten vilka bedöms vara 
bärande för relationen mellan verksamheten och gästerna. 
Exempel på områden är tillgänglighet, omklädningsrum, 
duschutrymmen, toaletter, bassäng/simhall, personal, trygghet, 
förtäring och välbefinnande.

• Övergripande omdöme: Helhetsintryck och eventuellt andra 
övergripande faktorer

• Framgångsfaktorer: Önskat beteende t.ex. stark lojalitet 
(rekommendationsbenägenhet), image etc.

Målgruppsanalys

• Bakgrundsfrågor vars syfte är att kartlägga anläggnings målgrupp 
mer på djupet – vilka besöker och hur ofta?

• Kön, Ålder, Antal barn, civilstånd, etc.



Genomförande

Datainsamlingsmetod
SBB:s årliga undersökning genomförs via webbenkäter från 
ett panelurval. Denna metod är lämplig på nationella 
undersökningar där det inte finns behov av att bryta ut 
resultaten på små geografiska enheter (t.ex. kommuner). 

Vår rekommendation är av den anledningen att 
datainsamlingen i de lokala undersökningarna sker med  
telefonintervjuer för att säkerställa ett tillräckligt stort antal 
svar och tillförlitliga resultat. 

Ett slumpmässigt urval görs ur befolkningsregistret för att nå 
rätt målgrupp.

Ett alternativ för anläggningar belägna i större städer eller 
upptagningsområden med många invånare (storstäder) är att 
beställa extra webbintervjuer tillsammans med SBB:s årliga 
mätning.

Målgrupp och urval
Undersökningens målgrupp är förslagsvis personer i åldrarna 16–
75 år som bor i anläggningens närområde och som någon gång 
det senaste året har besökt anläggningen. 

Omfattning
Urvalets storlek bestäms av hur säkra resultat som eftersträvas 
eller med andra ord hur stor felmarginal som kan tolereras. Ju 
fler respondenter, desto mindre blir felmarginalerna, samtidigt 
som kostnaden blir högre.

För att resultaten skall vara tillförlitliga i olika målgrupper 
(exempelvis småbarnsfamiljer jämfört med andra grupper) 
rekommenderar vi 500 genomförda intervjuer totalt sett. 

Bland dessa antar vi att ca 200 personer har besökt anläggning 
(baserat på skattning från SBB:s undersökning) och därmed kan 
besvara fördjupande frågor om upplevelsen av anläggningen. 



Analys och rapportering

Våra analyser syftar till att ge er ett handlingsinriktat
resultat med tydliga rekommendationer sammanställda i en 
rapport. 

Rapporten kommer att utgöras dels av resultaten för den 
enskilda anläggningen/ kommunen och dels av jämförelser 
gentemot riket totalt. Allt presenterat i överskådliga diagram.

Resultaten levereras i Power Point-format. Om önskemål finns 
kan resultaten även levereras via inloggning till en s.k. 
”Dashboard” online. I denna portal ges möjlighet att gräva mer 
på djupet i resultaten via filter som t.ex. kön och ålder. 

En enskild anläggning får endast tillgång till de egna resultaten 
samt resultaten på total nivå.

Origo Group analyserar och sammanfattar resultaten och drar 
slutsatser utifrån dessa baserade på vår erfarenhet av den här 
typen av undersökningar. Våra analyser syftar till att ge ett 
handlingsinriktat resultat med tydliga rekommendationer som 
sammanställs i en rapport. 

Origo Group presenterar resultatet muntligen för er. 



Tidplan

Vår bedömning är att projektet kommer att ha en löptid på cirka 8-10 
veckor. Vi föreslår följande generella tidplan för projektet:

Projektfaser Aktivitet Vecka

Fas 1: Förarbete
Syfte och mål
Design av undersökningen
Enkätdesign

1-2

Fas 2: Datainsamling
Programmering
Fältarbete
Kodning och datakontroller

3-5

Fas 3: Analys och rapportering
Dataförberedelser
Analys och rapportframställning
Rapport och presentation

6-8



Kostnad

Vi har i offerten lämnat förslag på lokala attitydundersökningar 
baserade på 500 intervjuer, varav ca 200 beräknas vara 
personer som har besökt den enskilda anläggningen under det 
senaste året. 

Beroende på datainsamlingsmetod uppskattar vi 
totalkostnaden för en lokal undersökning enligt ovanstående 
upplägg till:

I kostnaden ingår rapport och en muntlig presentation av 
huvudresultaten. 

För tillkommande konsultstöd i form av ytterligare 
presentationer, workshops, rådgivning utgår ett timpris av 1.500 
SEK.

• Samtliga kostnader är angivna exklusive moms. 
• Betalning sker mot faktura i tre lika stora delar; när uppdraget inleds, 

när datainsamling inleds och när arbetet slutgiltigt redovisats.
• Betalningsvillkor 30 dagar netto.  
• Extra muntliga presentationer av resultaten debiteras med 6 500 SEK.
• Resekostnader utanför Stockholm är inte medräknat.
• Förändringar i projektets planering som leder till avvikelser från det 

föreslagna kan komma att påverka priset. 

Vi hoppas att ni tycker att offerten motsvarar era förväntningar 
och ser fram emot ett samarbete med er i det föreslagna 
projektet. 
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Upplägg Kostnad (SEK)

Alt 1: Telefonundersökning 120 000

Alt 2: Webbpanelundersökning -
kompletterande intervjuer i SBB:s årliga 
undersökning

27 000
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