
 

Gröna Plattan 
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Undersökningen har genomförts av Novus på

Resultaten levereras i en diagramrapport. 
Markerade signifikanta skillnader i rapporten 
(kön, ålder, utbildning och region) är i
jämförelse mot totalen. En signifikant skillnad 
innebär att ett värde i en undergrupp, t.ex. kön,
avviker från totalvärdet i så stor utsträckning att
det inte kan ses som slumpmässigt.

Resultatet är efterstratifierat, dvs. i efterhand
viktat mot kända populationstal i syfte att 
korrigera eventuella skevheter i stickprovet 
jämfört med målpopulationen.

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
Vid utfall 50/50

: +/ 1,1%
: +/ 1,4%

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

Undersökningen är genomförd via

Antal genomförda
intervjuer:
X XXXX

Fältperiod XX XX 
månad 202X

Svarsfrekvens bland 
de sökta personerna:
XX%

+/-

Ålder:
XX-XX år

Bakgrund  & Genomförande 

BBAKAKGGRRUNUNDD 
Undersökningen har  genomförts  av Novus på uppdrag  
av upSptdorcakhgo almv s stxxxxxad.  .S Syfytfette mt ed undermed undsöekrnisöngknen inägr  eantt   är 
underatt undesöka r smöåklga ruppens målgruppe kännedons insm  otällningch funder till ingxxxxxar  om  
Sxxxxxtockh.olm  stads hållbarhetsarbete  inför evenemanget  
Gröna  Plattan  i juni 2022. 

RERESSULULTATATT 

Resultaten för medborgarpanelen och unga panelen 
levereras i en diagramrapport. 
Resultatet för medborgarpanelen är vägt på kön, ålder 
och stadsdel. 

Förklaring på ringområden: 
Innerstad: Norrmalm, Södermalm, Östermalm och 
Kungsholmen 
Mellanområden: Bromma, Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen, 
Skarpnäck 
Ytterområden: Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Hässelby-
Vällingby,
Skärholmen, Enskede-Årsta -Vantör och Farsta. 

GGEENNOOMMFÖFÖRRANANDEDE 

Antal genomförda 
intervjuer Stora 
medborgarpanelen: 
2373 

Antal genomförda 
intervjuer Unga 
panelen: 
60 

Fältperiod 
29 april 11 maj 2022 

Deltagarfrekvens 
Stora 
medborgarpanelen: 
52% 

Deltagarfrekvens 
Unga panelen: 
45% 

tDeelletafgaonrifnretekvrevnjuseen r ,ä sor  amnd helean r  geav dneo sömfkötar pts earsov enenr na 
närsoma  bessamvararatbe undertsparsötkneningr teill n.  NI denna ovus.  Eundertt arsböekniteng   
sovar dm evltai tgaarrf freulkvlt aennssven a 5r2 f% ö rf.ö Ur Srtovara le mt edbohar krögaprt-s in 
avpanel Noen vuosch sa4m5% a rföbre Utsngpaa partnneler/Ken. und XX 
tillhandahöll urvalet. Antal kontaktförsök var XX. 
En Novus undersökning  är  en garant för  att  
undersökningen är  relevant  och rättvisande för de 
grupper  som skall  undersökas.  

MMÅÅLLGGRRUPUPPP 
Samtliga i Stora medborgarpanelen  och  Unga Panelen 

 
11+ år 
Ålder:

FFEELLMMARARGGINIALNAL 
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 2 500 intervjuer: 
Vid utfall 20/80: +/- 1,57% 
Vid utfall 50/50: +/-- 1,96% 

- +/-
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Novus slutsatser och insikter Resultat 
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Inledande text i 
undersökningen 

Hej, 
I början av juni har FN ett stort miljö- och klimatmöte i Stockholm, 
Stockholm+50. Det är med anledning av att världens första FN-ledda möte för 
miljöfrågor hölls i Stockholm 1972. Stockholms stad arrangerar samtidigt ett 
miljö- och klimatevenemang på Sergels torg, kallat Gröna Plattan. Evenemanget 
börjar den 2 juni och avslutas med Världsmiljödagen den 5 juni där Sverige är 
årets värdland. 

Gröna Plattan kommer erbjuda många samtal med forskare och specialister, 
workshops för ungdomar och barn om hållbarhet, vetenskap och konst, en 
trädgård att besöka och en hel del annat. Fokus är på barn, unga och på naturen 
- och på att göra under parollen ”Stockholm. Tillsammans gör vi allt möjligt.” 
Programmet kommer också ha teman som kopplar till olika mål i Agenda 2030. 

I samtalen kommer det finnas möjlighet för publiken på plats att ställa frågor. 
Gröna Plattan vill också ge deltagarna i Medborgarpanelen en möjlighet att ställa 
just sin fråga till experterna och ge sitt bästa tips. En redaktion kommer att göra 
ett urval av de frågor och tips som kommer in och lyfta in dem i samtalen på 
scenen. 
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Få har besökt hållbart.stockholm 
FRÅGA:  Känner  du till  att staden har en särskild webbplats  med tips och information om  
hållbarhet;  hållbart.stockholm? 

BAS: Totalt Stora medborgarpanelen (n=2373), Totalt Unga panelen (n=60) OBS! Låg bas, ska tolkas med försiktighet 

 

Ja - har besökt 
den 

Ja men har inte 
besökt den 

Nej 
84% 

6% 

15% 

79% 

3% 

13% 

Stora medborgarpanelen 

Unga panelen 

Signifikanta skillnader mot  totalen inom 
Stora medborgarpanelen 
Följande undergrupper  svarar  i högre  grad:  

Ja - har besökt den (6%) 
• Ålder: 16 -29 år (9%) 

Ja  men har inte besökt  den (15%) 
• Ålder: 50 -64 år (19%) 
• Ålder: 65+ år (24%) 
• Bor i Västerort  (18%) 

Nej (79%) 
• Ålder: 30 -49 år (85%) 
• Bor i villa/radhus  (82%) 
• Bor i Hägersten -Älvsjö (85%) 

https://novus.se
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Stora  medborgarpanelen: 

Miljö- och 
klimatfunderingar
FRÅGA:  Finns det något du brukar  fundera på  när  
det gäller  miljö  och klimat  som du skulle  vilja  
fråga experterna om  som deltar på Gröna 
Plattan? 

Urval av citat 

”Hur får man  politikerna  
att  agera på den  

skrämmande  
forskningen kring 

klimatet?” 

För samtliga öppna svar  se bifogad Excelfil 

”Används 
trängselskatten 

på något sätt 
till grön 

omställning?” 

BAS: Besvarat, (n=915) 

”vilja sortera plast och 
papp i vid egen soptunna. 
Finns det evidens att detta 

är mer resurssnålt än 
sortering på 

återvinningsstation?” 

”Hur behåller ni 
och säkrar 

grönområden i 
stadsmiljö?” 

”Hur kommer ni 
lösa laddning för 

elbilar i 
Stockholm?” 

”Vad händer med alla 
sorterade sopor? Hur

återvinns dom? Övrigt 
avfall var deponeras det?” 

”Var kan jag som 
privatperson göra 
störst skillnad?” 

Politikers ansvar  
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61% 
39% 

Sopsortering och  
återvinning 

Besvarat frågan Vet ej 

Grönområden i  staden 

Transporter/Resor 

https://novus.se


Unga panelen: 

Miljö- och 
klimatfunderingar 
FRÅGA:  Finns det något du brukar  fundera på  när  
det gäller  miljö  och klimat  som du skulle  vilja  
fråga experterna om  som deltar på Gröna 
Plattan? 

Besvarat frågan Vet ej 
För samtliga öppna svar  se bifogad Excelfil 

Urval av citat 

”Är det kört 
nu?” 

”Varför är SL-
kort inte alltid  

gratis?” 

”tycker ni att man ska 
sluta köra bil helt, för 

miljöns skull?.” 

”Kan en cigarett 
förmultna och 
hur lång tid tar 
det i så fall?” 

”Hur snabbt höjs 
havsnivån?” 

”Om vi fortsätter  som nu,  
hur  länge kommer  då 

jorden att  vara beboelig?” 

BAS: Besvarat (n=21) 

66% 

34% 
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”Vad kan  jag göra 
för att  påverka  

miljön positivt?” 

Egen påverkan 

Kommunikationsmedel 

Nedskräpning 

Framtiden 

novus.se 

https://novus.se


Urval av  citat 

Vilka miljö- och  klimattips man  vill dela med sig  av 
FRÅGA: 3. Vilket är ditt bästa miljö- och klimattips som du vill dela med dig av till andra stockholmare? 

 

   

Stora  medborgarpanelen 

64% 
36% 

Besvarat frågan Vet ej 

BAS: Besvarat  (n=1518) 

”Åk kollektivt,  gå och 
cykla. Om  du  måste ha  bil;  
köp en elbil eller gå med i  

en bilpool.” 

”Gör  hållbara  val i din  
vardag, tex välj bort kött,  

köp begagnat i  första  
hand, sluta flyg.  Gör  inte  

bara det enklaste." 

”Sortera sopor. Köpa  
närproducerat. Kasta  inte 

skräp." 

”Ät  närodlat och efter 
säsong,  är upp  allt  det du  

handlar." 

Unga panelen 

Besvarat frågan Vet ej 

BAS: Besvarat  (n=40) 

”Inte äta  kött och åk 
kollektivt  när du kan." ”Bärbar kaffemugg" ”Återvinn mer!” ”Börja  gå och cykla  istället  

för bus och  bil" 
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65% 
35% 



 

Novus slutsatser och

  
 

 
 

Kort 
Sammanfattning av 
de öppna frågorna 

Det finns vissa skillnader gällande 
vilka typer av frågor grupperna vill 
ställa till experterna som deltar på 
Gröna plattan medan klimattipsen i 
stort liknar varandra. 

Gällande  frågan  som handlar om vilka 
funderingar man skulle  vilja fråga 
experterna som deltar  på Gröna Plattan 
finns det några skillnader mellan  Stora 
medborgarpanelen och  Unga  panelen: 
Inom den  stora  medborgarpanelen handlar 

 i
fråg

nsi
orna i större  utsträckning  om  hur staden  

arbetar  kgenttemeort en  ökad hållbarhet. 
Exempelvis  ställs  många frågor kopplade  till 
utvecklingen  av  infrastruktur och  hur 
kollektivtrafiken kommer påverkas  samt  
omställning av  bilflottan från  fossildriven  till 
eldriven.  Inom den  Unga panelen är 
frågorna i större  utsträckning  kopplade  vad  
man  själv  kan  göra för att  hjälpa miljön. 
Sedan handlar deras frågor även om  hur 
framtiden  kommer att  vara kopplat till 
klimatet och  livsstil. 

Sett  till vilka klimattips respondenterna har  
är  både de  äldre respondenterna  och  de  
unga relativt  samspelta. Båda grupperna 
lyfter fram  mer kollektivtrafik,  äta  
klimatvänligare mat  och  ökad återvinning.   
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NBaokgvus slrundutssafråtgseor r och insikter
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Bakgrund Stora  medborgarpanelen 

KÖN 

49 51 

ÅLDER 

16-29 år 22 % 

30-49 år 38 % 

50-64 år 21 % 

65+ år 19 % 

BOSTADSFORM 
Hyreslägenhet 

Bostadsrättslägenhet 

Villa/radhus 

Studentlägenhet 

Andra hand 

Kollektivboende 

20 % 

2 % 

2 % 

0 % 

47 % 

29 % 

BARN I  HUSHÅLLET 

Inget barn 

Ja, ett eller fler 
barn 

71 % 

29 % 

STADSDELSOMRÅDE 

Skarpnäck 

Enskede-Årsta-Vantör 

Farsta 

Skärholmen 

Hägersten-Älvsjö 

Bromma 

Hässelby-Vällingby 

Spånga-Tensta 

Rinkeby-Kista 

Södermalm 

Kungsholmen 

Norrmalm 

Östermalm 

12 % 

8 % 

8 % 

4 % 

5 % 

5 % 

10 % 

6 % 

4 % 

14 % 

8 % 

8 % 

9 % 

BAS: Totalt (n=2373) 



 

Novus slutsatser och insikter

Bakgrund Unga panelen 

KÖN 

51 49 0 % 
Annat 

Region 

ÅLDER 
11 år 10 %
12 år 30 % 
13 år 12 %
14 år 17 % 
15 år 14 %
16 år 17 % 

Ringområde 

Innerstad 22 %

Mellanområden 28 %

Ytterområden 50 % 

STADSDELSOMRÅDE 

SkarpnSäcödk erort 15 % 

Enskede-Årsta-Vantör 15 % 
Västerort 15 %Farsta 16 % 

Älvsjö 4 % Innerstaden 22 %
Skärholmen 5 % 

Hägersten-Liljerholmen 8 % 

Bromma 2 % 

Hässelby-Vällingby 8 % 

Spånga-Tensta 4 % 

Rinkeby-Kista 2 % 

Södermalm 13 % 

Kungsholmen 5 % 

Norrmalm 3 % 

Östermalm 0 % 
BAS: Totalt (n= 104)

BAS: Totalt (n=60) 
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