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Exploateringskontoret  

– Barns rättigheter  

Kontakt: Jenny  Brolin,  Agneta  Widerståhl 

Kontakt  på Novus: Annelie Önnerud 

Datum: 15 februari 2022 
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Xxxxxxxx

Ålder:
XX XX år

MÅLGRUPP
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Undersökningen har genomförts av Novus på
uppdrag av xxxxx. Syftet med undersökningen är 
att undersöka målgruppens inställning till xxxxx
xxxxx.

Felmarginalen är ett mått på osäkerheten i en 
skattning av en parameter. Felmarginalens
storlek beror på andelen som svarar samt
antalet intervjuer som har genomförts. Nedan 
ses exempel på felmarginaler vid olika utfall i
undersökningen:

Vid 1 000 intervjuer:
Vid utfall 20/80: +/ 2,5%
Vid utfall 50/50: +/ 3,2%

Vid 5000 intervjuer:
Vid utfall 20/80: +/ 1,1%
Vid utfall 50/50: +/ 1,4%

Svarsfrekvensen är andelen av de sökta 
personerna som besvarat undersökningen. I 
denna undersökning var svarsfrekvensen XX%. 

Undersökningen är genomförd via 
telefonintervjuer, som har genomförts av en 
nära samarbetspartner till Novus. Ett arbete 
som vi tar fullt ansvar för. Urvalet har köpts in
av Novus samarbetspartner/Kund XX
tillhandahöll urvalet. Antal kontaktförsök var XX.  

Antal genomförda Svarsfrekvens bland
na:

+/-

Bakgrund & Genomförande 

BAKGRUNDBAKGRU  ND

Undersökningen har genomförts av Novus på 
uppdrag av exploateringskontoret. Syftet med 
undersökningen är att kartlägga de ungas 
delaktighet i att Stockholm växer, vad man 
tycker om att Stockholm växer samt 
kännedomen om att barnkonventionen är en 
lag. 

RESULTAT 

Resultaten för Unga panelen levereras i en 
diagramrapport 

Inbjudan till undersökningen går via 
föräldrarna. 

GENOGENOMFÖRANDEMFÖRAND  E

Antal  genomfördaintervjuer:
intervjuer:X XXXX  
104 st 
Fältperiod  26 januari 
Fältperiod XX - XX 
9 februari 2022 
månad 202X

 Deltagarfrekvens de sökta personer
bland  de  söktaXX%  
personerna: 
58% 

Undersökningen är gjord via webbintervjuer. 
Totalt genomfördes 104 st intervjuer i 
Stockholms stads digitala Unga panel. 
Deltagarfrekvensen är 58% 

En Novus undersökning är en garant för att 
undersökningen är relevant och rättvisande för 
hela gruppen som skall undersökas. 

MÅLGRUPP 
Medverkande i Unga panelen

Ålder:
11 -16  år 

FFELMARGINALELMARGINAL  

Vid 100 intervjuer: 
Vid utfall 20/80: +/- 7,8% 
Vid utfall 50/50: +/- 9,8% 

+/-
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Novus slutsatser och insikter
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Resultat 



      

   

     

  

    
  

Åtta av tio barn känner till att 
barnkonventionen är en lag 

FRÅGA: Känner du till att barnkonventionen är en lag? 
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80% 

13% 

8% 

Ja Nej Har inte hört talas om barnkonventionen 

BAS: Totalt (n=104) 

En tendens till att fler pojkar inte hört talas om barnkonventionen. 
(13% jämfört med flickor 2%) 



      

        

      

  
 

 

 

En majoritet  av barnen tycker det är 

bra att Stockholm stad växer 
FRÅGA: Stadsutveckling handlar om att staden bygger till exempel nya bostäder, skolor, 

idrottsplatser och parker. Vad tycker du om att Stockholm utvecklas och växer? 

En tendens till att fler flickor än pojkar svarar 
vet inte (12% jmf med pojkar 2%) 

Tycker det är mycket bra 26% 

Tycker det är ganska bra 39% 

Varken eller 21% 

Tycker det är ganska dåligt 7% 

Tycker det är mycket dåligt 1% 

Vet inte 7% 

Tycker det är mycket + ganska bra 64% 

Tycker det är mycket + ganska dåligt 8% 

BAS: Totalt (n=104) 
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Majoriteten känner sig inte delaktig, 
endast sju procent gör det 

FRÅGA: Stadsutveckling handlar om att staden bygger till exempel nya bostäder, skolor, 

idrottsplatser och parker. Hur delaktig känner du dig när Stockholm utvecklas och växer? 

Inga signifikanta skillnader mot totalen 

Mycket delaktig 1% 

Ganska delaktig 6% 

Lite  delaktig 23% 

Inte delaktig alls 59%  

Vet inte 11% 
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Mycket + ganska delaktig  7%  

Lite +  inte  alls  delaktig  82%  

BAS: Totalt (n=104) 



1:2 
Spontana förslag på 
påverkan där man 
bor 
FRÅGA: Vad skulle du vilja påverka där du bor 
om du får tänka fritt? 

BAS : Bland de som besvarat vad de skulle du vilja 
påverka där de bor om de fick tänka fritt (n=86) 
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2:2 
Spontana förslag på 
påverkan där man 
bor 
FRÅGA: Vad skulle du vilja påverka där du bor 
om du får tänka fritt? 

BAS : Bland de som besvarat vad de skulle du vilja 
påverka där de bor om de fick tänka fritt (n=86) 
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1:2 
Viktigt för att må 
bra - Spontant 

FRÅGA: Vad är viktigt för dig för att må bra? 

Kompisar/vänner 

Familj 

Trygghet 

Att få röra på sig/träna 

BAS: Bland de som besvarat vad som är viktigt för 
att må bra (n=91) 
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2:2 
Viktigt för att må
bra - Spontant 

 

FRÅGA: Vad är viktigt för dig för att må bra? 

Kompisar/vänner 

Familj 

Trygghet 

Att få röra på sig/träna 

BAS: Bland de som besvarat vad som är viktigt för 
att må bra (n=91) 
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Hälften genomförde undersökningen med en 
vuxen/förälder 

FRÅGA:  Vem  har besvarat  undersökningen  som  du nyss genomförde? 

Jag, tillsammans med 
förälder/vuxen 50% 

Jag, ensam 37% 

Jag som förälder/vuxen 
tillsammans med mitt 

barn/ungdom 
13% 

BAS: Totalt (n=104) 
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En tendens till att fler flickor  besvarat  
undersökningen själv (49% jmf med pojkar 
27%) 

En tendens till att åldersgruppen 14 -16  år 
besvarat  undersökningen själv (47% jmf med 
11 -13  år) 

https://novus.se


      

Novus slutsatser och insikter
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Bakgrundsfrågor 



      

Bakgrund 

KÖN 

51 48 
1 % 

Annat 

Region 

 

 

 

Söderort 

18 % 

26 % 

56 % 

Västerort 

Innerstaden 

Ringområde 

 

 

 

Innerstad 

34 % 

26 % 

Mellanområden 

Ytterområden 40 % 

ÅLDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 år  eller yngre 0 % 
11 år 22 % 

12 år 

4 % 

16 % 

13 år 15 % 

14 år 22 % 

15 år 22 % 

16 år 

Område 

 

Skarpnäck 

5 % 
3 % 
4 % 

8 % 
6 % 
8 % 

3 % 
1 % 

12 % 
5 % 
4 % 
5 % 

16 % 
Enskede-Årsta-Vantör 19  % 

Farsta 
Älvsjö 

Skärholmen 
Hägersten-Liljerholmen 

Bromma 
Hässelby-Vällingby 

Spånga-Tensta 

Rinkeby-Kista 

Södermalm 
Kungsholmen 

Norrmalm 

Östermalm 

Novus slutsatser och insikter

BAS: Totalt (n=104) 
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Vi på Novus älskar frågor 

      

 

  

Novus slutsatser och insikter

Kontakter på Novus 

Konsult 

Annelie Önnerud 

Mobil:  +46  739 403761 

E-post: annelie.onnerud@novus.se 

Projektledare 
Masta Mashouri 

Mobil: 08-12 819 663 

E-post: masta.mashouri@novus.se 
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Publiceringsregler 

Novus varumärke är en garant för att en 
undersökning har gått rätt till och att slutsatserna 
kring densamma är korrekta utifrån målet med 
undersökningen. 

Enligt internationella branschregler (ESOMAR) är Novus som 
undersökningsföretag ansvariga för att våra undersökningar tolkas rätt 
vid första publicering. 

För att säkerställa att våra undersökningar presenteras på ett korrekt 
sätt ber vi alltid att få se den text som skrivs med syfte att publiceras 
där Novus undersökningar omnämns. 

Novus förbehåller sig rätten att korrigera felaktiga siffror och tolkningar 
som har publicerats. 
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