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Vi är experter på datainsamling. 

Detta dokument vänder sig till dig som är intresserad av att veta mer om PFM Research i Sverige AB 
och framförallt om yrkespanelen Lärarpanelen.

Vi har sedan 2013 arbetat fram Lärarpanelen. Den består av lärare och skolledare spridda över hela 
landet. De målgrupper vi har är förskollärare, grundskollärare, gymnasielärare, lärare på vuxen- 
utbildning, lärare på folkhögskola, förskolechef, rektor, biträdande rektor, övrig skolledning,  
fritidspedagog, högskolelärare/universitet samt annan befattning inom skola/utbildning.

För att säkerställa högsta kvalitet i vår panel har vi valt att slumpmässigt rekrytera 
panelmedlemmarna. 

Vi genomför årligen ca 200 000 webbintervjuer. För att hålla panelen ajour rekryteras nya  
panelmedlemmar varje vecka.

Om vår
panelbok





Förutom generell bakgrundsinformation som kön, ålder och region har vi även detaljerad  
information om panelmedlemmarna så att vi på bästa och mest effektiva sätt ska kunna rikta 
undersökningen mot en specifik målgrupp.

Tabellen visar hur många lärare och rektorer det finns i respektive län samt hur medlemmarna i 
Lärarpanelen är fördelat i länen.  

Lärarpanelen

  Lärare och                     
             rektorer i riket Lärarpanelen

Blekinge län  2%   2%

Dalarnas län  3%   3%

Gotlands län  1%   1%

Gävleborgs län 3%   2%

Hallands län  3%   4% 

Jämtlands län  1%   2%

Jönköpings län 4%   4%

Kalmar län  2%   2%

Kronobergs län 2%   2%

Norrbottens län 2%   3%

Skåne län  14%   14%

Stockholms län 21%   17%

Södermanlands län 3%   2%

Uppsala län  4%   3%

Värmlands län 3%   3%

Västerbottens län 2%   2%

Västernorrlands län 2%   2%

Västmanlands län 3%   3%

Västra Götalands län 17%   15%

Örebro län  3%   4%



GRUNDSKOLA
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Paneldemogra� & lärare i riket

GYMNASIESKOLA

48% 43%
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Paneldemogra� & lärare i riket

Bild: Fördelning av lärare i riket och paneldemografi i grundskola och gymnasieskola. 



Datainsamlare sedan 1999.

PFM Research i Sverige AB är en heltäckande leverantör av datainsamlingstjänster.  
Vi arbetar alltid med kundens utmaningar i fokus. Vi är experter på att hitta rätt metod, verktyg 
och urval för varje specifikt uppdrag och målgrupp.

Vi är ett sammansvetsat team som sedan 1999 samlat in data via telefonintervjuer,  
webbintervjuer, personliga intervjuer/fokusgrupper, postala enkäter, produkttester och  
användartester. 

Vi tar hand om hela datainsamlingsprocessen. Vi programmerar frågeformulär, samlar in data 
och sammanställer och levererar i det format som passar kunden bäst. Leveransen kan variera 
från enklaste formen av rådata till unikt designade datarapporter. 

All insamlad data verifieras och kvalitetssäkras noggrant innan den levereras till kund.

Våra respondenter är både privatpersoner, företag, kommuner, myndigheter och organisationer.

Våra kunder har anlitat oss sedan 1999 för att utveckla sina verksamheter, och varje år levererar 
vi i snitt 500 säkra beslutsunderlag. 

Vi är medlem i ESOMAR och följer dess internationella regler för marknads- och  
samhällsundersökningar.

Vi är PFM Research i  
Sverige AB

Bild: Grönmarkerade fält visar PFM Research i Sverige ABs kärnverksamhet, medan de gråmarkerade fälten förvaltas av våra kunder.
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Internationell leverantör.

Vi är en komplett leverantör av datainsamlingstjänster och vår kärnkompetens är datainsamling
på många olika språk. 

Vi vet att en undersökning alltid måste vara uppbyggd av högsta datakvalitet. Om inte, kommer 
den inte att spegla verkligheten och blir då inte heller det trygga beslutsstöd som den är tänkt 
att vara.

Oavsett vilken typ av undersökning du vill genomföra så ser vi till att du får rätt insamlingsmetod 
anpassat efter ditt behov.

Våra 
insamlingsmetoder

Bild: Tabellen visar vilken insamlingsmetod vi kan erbjuda på respektive språk.

Telefonintervjuer Fokusgrupper/
Personliga intervjuer 

Webbintervjuer Postala enkäter AnvändartesterProduktutvärderingar

Sverige 

Polen

Norge

Danmark

Finland

Lettland

Litauen

Tyskland

Storbritannien

Frankrike





Våra tjänster

Projektledning:  Våra projektledare har lång erfarenhet, och hittar rätt   
metod, verktyg och relevanta frågor för varje specifikt uppdrag och målgrupp.  
 
Hjälp och stöd vid frågeformulering: Att göra frågeformulär kan de flesta. Men 
att göra frågeformulär med rätt frågeställning och med rätt svarsalternativ för att 
få ut det man verkligen behöver veta är inte lätt. Vi delar med oss av all den  
erfarenhet och de lärdomar vi samlat på oss genom åren. Vi ser detta som en 
självklar service.

Service: Vi är enkla att nå och förstå, och vi fungerar som ett bollplank till dig 
genom hela projektet. Vår ambition är att du som kund ska ha en och samma 
projektledare som håller dig uppdaterad och ger dig full service och support 
genom hela projektet.
 
Dataleverans: Insamlad data sammanställs och levereras i ett format som   
passar kunden bäst. 

Kvalitetskontroll: När det gäller kvalitet har vi en bra måttstock – noll fel i varje 
projekt. 

Uppnå 
projektmål

Rapportering som 
motsvarar kundens

krav och 
förväntningar

Angivna 
tidplaner

följs

Erhållet värde
motsvarar eller

överträ�ar 
erlagt arvode

Service & Support

Bild: Vår strävan är att alla projekt ska uppfattas som framgångsrika. Vi arbetar efter de riktlinjer som anges i bilden ovan.





När det gäller datakvalitet har vi bara en måttstock.

På PFM Research i Sverige AB, lägger vi fokus på kvalitet, det följer oss genom hela vår  
arbetsprocess. All data som levereras ska vara rätt insamlad, minutiöst kontrollerad och levererad 
till uppdragsgivaren på överenskommen tid.

Vi säkerställer vår kvalitet genom en rad olika steg. Kvalitetsansvariga granskar och validerar alla 
projekt, både innan och efter datainsamlingen.

Minutiös
kvalitetskontroll

Bild: Kvalitet är vårt ledord. Vi säkerhetställer kvalitet i alla modellens olika steg. 



Vill du veta vad
vi kan göra för dig?

Kontakta oss direkt

www.pfmresearch.se
kontakt@pfmresearch.se

Huvudkontor PFM Research i Sverige AB
Klammerdammsgatan 2,
302 42 Halmstad
Tel. 035-260 60 00

Stockholm PFM Research i Sverige AB
Gustavslundsvägen 143,
167 51 Stockholm Bromma
Tel. 035-260 60 00

Åre PFM Research i Sverige AB
Årevägen 78,
837 52 Åre
Tel. 0647-48 50 00



Håll dig uppdaterad om vad som händer hos oss. 

FÖLJ OSS PÅ 


