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Resultat av kundundersökning, lagbevakning 2022 

Under sommaren 2022 gjordes en kundundersökning för Lagbevakningen. Totalt 
fick vi 320 svar vilket innebär en svarsfrekvens på 15% Detta är fler svar men 
samma svarsfrekvens som förra året. Vi är glada för alla som har gett oss 
synpunkter och återkoppling på tjänsten. 

Användning av tjänsten 
Cirka 20% av de som svarade på enkäten är den enda användaren som företaget 
har. De flesta företagen har 2-3 användare (46%). När det gäller hur ofta 
tjänsten används så använder 9% den varje vecka och 47% varje månad. 
Jämfört med föregående år så är det en svag tillbakagång.  

Betyg på befintlig tjänst 
När det gäller era betyg på vår tjänst så kunde ni ge oss betyg 1 (instämmer inte 
alls) till 6 (instämmer helt). Resultatet per fråga anges i tabellen nedan. 

Betyg 
Fråga 2022 2021 2020 2019 2018 

Du har ett bra helhetsintryck av 
lagbevakningen 5,2 5,1 4,9 4,9 4,8 

Våra beskrivningar av de förändringar som 
skett är bra och lätta att förstå 5,0 4,9 4,9 4,9 4,9 

Det är lätt att använda lagbevakningen 
 5,1 5,0 4,7 4,7 4,5 

Vår lagbevakningstjänst uppfyller ditt 
behov 5,2 5,2 5,0 5,0 4,9 

Du är nöjd med de funktioner som finns i 
tjänsten 5,1 5,0 4,7 4,7 4,7 

 

Resultatet för 2022 innebär en fortsatt positiv trend och att lyftet som skedde 
2021 därmed fortsätter. Den gången var anledningen lanseringen av den nya 
versionen av tjänsten. Gjorda förbättringar och justeringar under senaste året 
har fortsatt den fina utvecklingen. 

Det kan konstateras att vi nu har samtliga värden på 5,0 eller högre vilket är ett 
mycket bra resultat med tanke på att 6,0 är maxresultatet om samtliga svarande 
ger oss högsta betyg. Extra kul denna gång är att frågan om innehållet i tjänsten 
(beskrivningar av förändringar) går upp till 5,0. Vi jobbar löpande med att 
maximera läsbarheten men det är utmanande att skapa enkla beskrivningar till 
komplicerade förändringar.  

Det är en utmaning att överträffa detta resultat men vi ser fram att tillsammans 
med er kunder fortsätta utvecklingen av Lagbevakningen. 


