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Kontakt på stadsdelsförvaltningen Rinkeby-Kista: Annika Ström
Kontakt på Novus: Annelie Önnerud
Datum: 30 juni 2022

Medborgarpanelen om 
stadsmiljön i Rinkeby-Kista
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BAKGRUND
Undersökningen har genomförts av Novus på 
uppdrag av xxxxx. Syftet med undersökningen är 
att undersöka målgruppens inställning till xxxxx
xxxxx.

RESULTAT
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.

FELMARGINAL
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%

GENOMFÖRANDE

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 
intervjuer:
X XXXX

Fältperiod XX - XX 
månad 202X

Svarsfrekvens bland 
de sökta personerna:
XX%

+/-

MÅLGRUPP
Xxxxxxxx

Ålder:
XX-XX år

FELMARGINAL
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 100 intervjuer:
Vid utfall 20/80: +/- 8,0%
Vid utfall 50/50: +/- 10,0%

Vid 200 intervjuer:
Vid utfall 20/80: +/- 5,7%
Vid utfall 50/50: +/- 7,1%

RESULTAT
Resultaten levereras i en diagramrapport. 
Markerade signifikanta skillnader i rapporten 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.

MÅLGRUPP
Medverkande i Stockholms panel - som bor & 
vistas i Rinkeby och Kista.

GENOMFÖRANDE

Deltagarfrekvensen är andelen av de sökta 
personerna som besvarat undersökningen. 
I denna undersökning var deltagarfrekvensen 
54%. 

Undersökningen är genomförd via webb-
intervjuer i Stora medborgarpanelen. 

Bakgrund & Genomförande

BAKGRUND
Undersökningen har genomförts av Novus på 
uppdrag av stadsdelsförvaltningen Rinkeby-
Kista. Syftet med undersökningen är att 
undersöka målgruppens inställning till 
stadsmiljön i Akalla, Husby, Kista och Rinkeby.

Antal genomförda 
intervjuer:
220

Fältperiod 13 - 21 
juni 2022

Deltagarfrekvens 
bland de sökta 
personerna:
54%

Ålder:
16+ år

+/-
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Novus sammanfattning
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Kort sammanfattning

Resultat - Information

 Drygt fyra av tio (43%) brukar ge synpunkter i Tyck till-
appen.

 Drygt sex av tio (62%) tar del av information som rör 
förvaltningens arbete via olika digitala sätt.

Resultat - Skräp

 Nära åtta av tio (79%) känner till att det är olagligt att 
slänga småskräp på marken och att brottet kan leda till 
böter.

 Fler, bättre papperskorgar/frekventare renhållning, samt 
information och utbildning, böter och möjlighet till 
återvinning nämns när man frågar vad som kan göras 
för att minska nedskräpningen.

 Fler askkoppar, bötfällning, samt information och 
kampanjer nämns som insatser som kan minska 
mängden fimpar på marken.

Resultat - Grillplatser

 Nästan sju av tio (68%) svarar att de inte använder 
någon av grillplatserna som finns i Rinkeby-Kista 
stadsdelsområde.

 Vad som är viktigt för att man ska vilja använda en 
offentlig grillplats är bland annat att det är rent och 
fräscht, att det finns gott om sittplatser, möjlighet att 
kasta skräp, samt att det är en trevlig/bra miljö.

 Drygt en av fyra (27%) upplever inte att man saknar en 
grillplats i stadsdelsområdet. 

Resultat - Parker

 Sittplats är för tre av tio (30%) viktigast för att man ska 
trivas i en park.

 De mest omtyckta parkerna är Akalla by, Husby gård, 
Järvafältet och Järva discgolfpark.
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BAS: Totalt (n=220)

FRÅGA: I vilket stadsdelsområde bor du?

Vilket stadsdelsområde man 
är boende i

33%

De 220 respondenter har svarat ja på frågan om man bor och/eller vistas i 
området Rinkeby-Kista.
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Novus slutsatser och insikterResultat - Information
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Drygt fyra av tio brukar ge synpunkter i Tyck 
till-appen
FRÅGA: Brukar du ge synpunkter på utemiljön i Tyck till-appen?

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad: 

BAS: Totalt (n=220)

Ja (43%)
• Tar del av information om förvaltningens 

arbete med att utveckla stadsmiljön 
digitalt (sociala medier, internet) (50%)

Nej (54%)
• Boende i Rinkeby – Kista (64%) – Låg bas 

(n=95)
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Drygt sex av tio tar del av 
information som rör 
förvaltningens arbete via 
olika digitala sätt

FRÅGA: På vilket sätt tar du del av information 
om förvaltningens arbete med att utveckla 
stadsmiljön? Flera svar möjligt

11

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad: 

BAS: Totalt (n=220)

Tryck (tidningar, annonser, affischer) (58%)
• Har inga barn i hushållet (64%)

Andra sätt:
• ”Det man stöter på, skyltar och annat, när 

man är ute och går.”
• ”egna observationer”
• ”Grannstöd”
• ”Kompisar som har koll bättre än mig.”
• ”Känner inte till något annat sätt att få lokal 

information.”
• ”Media”
• ”Mötes protokoll, mail to registrator”
• ”Nyhetsbyrån Järva”
• ”samtal med ledamot i stadsdelsnämnden”
• ”Via pensionärsrådet”
• ”Vänner”
• ”Webbsidor”
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Novus slutsatser och insikterResultat - Skräp
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Nära åtta av tio känner till att det är olagligt att 
slänga småskräp på marken och att brottet kan leda 
till böter
FRÅGA: Känner du till att det sedan den 1 januari 2022 är olagligt att slänga småskräp (exempel: 
fimpar, tuggummi, glasspapper) på marken och att du kan få betala böter för det brottet?

Det finns inga signifikanta skillnader mot 
totalen

BAS: Totalt (n=220)
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Novus slutsatser och insikter

Vad som kan göras 
för att minska 
nedskräpningen 
FRÅGA: Stadsdelsförvaltningen arbetar med 
renhållning i stadsdelsområdet för att du och 
dina grannar ska trivas. Vad tycker du kan 
göras för att ännu mindre skräp ska hamna 
på marken? 

BAS: Totalt (=220)

Urval av citat Fler, bättre papperskorgar 
& frekventare renhållning

Böter

Möjlighet till återvinning 

Information 
& utbildning

För samtliga öppna svar se bifogad Excelfil

”Bötfälla de som gör 
det. Tvinga dem att 

plocka upp sin egen skit. 
Skyltar på världens alla 

språk om hur man 
ansvarar för ett rent 

samhälle och ren miljö.”

”Informera i olika 
kanaler dels om böter, 

men trycka på att vi 
vill ju ha en fin 

närmiljö. Samarbeta 
med lokala 

föreningar.”

”Driva kampanj med 
annonser, reklamfilmer, 

information i skolor mm”

”Fler 
återvinningsstationer, 
gärna containers för 

grövre sopor.”

”Bötfällning”

”Större och fler sopkorgar, 
samt tätare tömning av dessa 
under sommaren och helger, 
speciellt de som står i parker 

och vid badplatser.”

”Tätare tömning 
av 

papperskorgar”

”Gäller att 
satsa på 

utbildning 
och 

attitydföränd
ringar hos 

barn, 
ungdomar 

och vuxna.”
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Novus slutsatser och insikter

Vilka insatser som kan 
minska mängden fimpar på 
marken

FRÅGA: Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning 
gjorde en skräpmätning i Rinkeby sommaren 
2021. Det vanligaste skräpet på marken var 
fimpar. Vilken insats tror du kan minska 
mängden fimpar på marken och i utemiljön? 

Urval av citat*

Fler askkoppar 

Bötfällning

Information & kampanj 

*Samtliga öppna svar finns i den bifogade 
Excelfilen. 

” Informationskampanj om på vilket sätt fimpar 
förstör naturen. Papperskorgar för fimpar på 
ställen där det ligger mycket fimpar på marken.

BAS: Totalt (n=220)

”sätt upp askkoppar där fimpar finns inte där ni vill 
att folk ska röka i nån oklar skuggig vrå. sätt dem 
där folk sitter eller står, på soliga platser, längs 
husväggar och där det är lä.”

”Att folk förstår att de inte bryts ner.|Att det finns 
tätt med ställen att fimpa på och att platserna är 
tydligt markerade så de syns lätt, kanske i glad färg.”

”Utöver information - tydligare och fler ställen att 
fimpa på. Det ska vara enkelt.”

”Behållare för fimpar, och info om att fåglar mm kan 
skadas av att äta dem..”

”Bötfäll rökare, fler stationer för att fimpa, roliga 
initiativ ”rösta med fimpen” exempelvis för att 
uppmuntra till att man kastar på rätt ställe.”

”Askkoppar och antirökkampanjer”
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Novus slutsatser och insikterResultat - Grillplatser
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Nästan sju av tio svarar 
att de inte använder 
någon av grillplatserna 
som finns i Rinkeby-Kista 
stadsdelsområde
FRÅGA: I Rinkeby-Kista stadsdelsområde finns 
flera grillplatser. Vilka av följande grillplatser 
använder du? Flera svar möjligt
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BAS: Totalt (n=220)

Exempel på annan grillplats:
• ”Ursvik motionsområde.”
• ”Spånga by”
• ”Spånga IP.”
• ”I naturreservat ( är friluftsmänniska mer än 

parkmänniska)”
• ”Har använt en i naturområdet järva”
• ”Grillen på landet”
• ”grill på min kolonilott”
• ”Grillar i vår brfgård med egen grill, då de grill 

som finns i olika platser är så äckliga.”

Exempel på ingen av ovan, därför att:
• Anser att de inte är särskilt trevliga.
• Använder inte grillplatserna, det är väldigt 

otryggt i området
• Bor ej där jobbar där
• Brukar bara grilla hemma på gården
• Brukar inte grilla ute i Kistaområdet
• Det finns andra närmre där vi bor och vi har för 

övrigt en egen grill
• Det ser smutsigt ut, ofta uteliggare samlas där
• Det är stökigt snarare än gemytligt
• Grillar inte
• Grillar hemma eller i skogen
• Grillar på egen tomt.
• Ohygieniskt! Det eldas sopor på dom och 

rengöringen är dålig.

Signifikanta skillnader mot totalen –
Boende i Rinkeby – Kista svarar i högre grad Akalla 
by (18%) och Husby gård (15%)
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Akalla by och Husby gård 
är de vanligaste 
grillplatserna bland 
boende i Rinkeby-Kista

FRÅGA: I Rinkeby-Kista stadsdelsområde finns 
flera grillplatser. Vilka av följande grillplatser 
använder du? Flera svar möjligt

18

BAS: Boende i Rinkeby-Kista (n=95)

Exempel på ingen av ovan, därför att:
• Anser att de inte är särskilt trevliga.
• Det ser smutsigt ut, ofta uteliggare samlas där
• Det är oftast upptaget. Och folk använder 

tändvätska i mängder så det osar lång väg.
• Är vegetarian och vill inte grilla där kött legat

Av de som svarar ingen av ovan därför att: 69% 
svarar att de inte grillar. Om de grillar så har de egen 
plats.
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Novus slutsatser och insikter

Viktigt för att vilja 
använda en 
offentlig grillplats
FRÅGA: Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning 
ska rusta upp de offentliga grillplatserna i 
stadsdelsområdet under 2022. Vad är viktigt 
för dig om du ska vilja använda en offentlig 
grillplats? 

BAS: Totalt (n=220)

Urval av citat
Rent & fräscht 

Möjlighet att kasta 
skräp

En trevlig/bra miljö

Gott om sittplatser

För samtliga öppna svar se bifogad Excelfil

”Fräscht och 
städat.|Sopkorg.|Bra, 

hela och fräscha, 
sittplatser och bra 

bord.|Möjlighet till 
skugga.|Ett grillgaller 

som är lätt att 
rengöra.”

”Bra sittplatser, 
stora ytor kring 

grillarna|Kärl för 
återvinning|Vatten

|Solskydd”

”Bra grill|Bra
sittplatser |Rent och 

snyggt |Bra 
papperskorgar”

”Fräscht 
omkring. Bra 

galler. Fin plats 
med mkt grönt. 
Bra bänkar att 

sitta på.””Mysigt och rent  
område i naturen”

”En grillplats behöver ha 
soptunnor, gärna vatten 

och nånstans att gå på toa 
också.”

”Sittplatser, 
genomtänkt för 
flera sällskap.”

”tillgänglighet, 
mysig miljö, 
trygg miljö”



20 © Novus 2022. All rights reserved. novus.se20

8%

27%

65%

1

2

3

Drygt en av fyra upplever inte att man 
saknar en grillplats i stadsdelsområdet
FRÅGA: Finns det någon plats i Akalla, Husby, Kista eller Rinkeby som du upplever saknar en 
grillplats?

BAS: Totalt (n=220)

Samtliga kommentarer om vilken grillplats:

• Alla grillplatser har tagits bort i parkleken Rinken och även i 
parkleken Hinken.

• De platser som finns är bra, men de blir snabbt upptagna en fin 
sommardag,så kanske fler i nuvarande områden.

• Det behövs nog flera och även fler på Järvafältet
• flera i Akallaby
• Grillplatsen på Granholmstoppen borde rustas upp
• Husby gård är populärt grill ställe där kommer mycket folk och 

man få vänta I timmar för att hitta ledig grill ställe.
• I Ärvinge äng
• Ja nära ärvinge fotbollsplan bör finnas en grillplats
• Ja Spånga
• Ja, i Kista vid Scandic Victoria-hotellet
• Ja, lekparken vid Ärvinge, tror den heter Ärvingeängens

lekplats. Samt lekparken vid fotbollsplanen / uterummet. Det 
vistas så mycket människor där och det är en fantastiskt 
mötesplats men det finns ingen grillplats där?

• Järvafältet mitt i mellan Rinkeby och Tensta under E8 bron
• Kista
• Kista.
• Rinkeby
• Rinkebydalen, alltså bredvid Förskolan Norrgården, där det 

fanns en nyss. Parkleken Rinken hade också en nyss.
• Triangeln i kista
• Ärvinge ängar|Trudelutten

Signifikanta skillnader mot totalen –
Boende i Rinkeby – Kista svarar i högre grad 
Nej (45%)
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Novus slutsatser och insikterResultat - Parker
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Sittplats är för tre av 
tio viktigast för att 
man ska trivas i en 
park
FRÅGA: I Rinkeby-Kista finns flera parker och 
grönområden. Vad är viktigast för dig för att du 
ska trivas i en park?

22

Signifikanta skillnader mot 
totalen
Följande undergrupper svarar i 
högre grad: 

BAS: Totalt (n=220)

Lekplats (13%)
• Man (19%)
• Bor med sambo/partner i 

hushållet (21%)

Annat: (36%)
• Kvinna (45%)

Återkommande svar på annat:
• ”Att den är omhändertagen och 

välskött.”
• ”Att det finns en blandning av 

möjligheter till aktiviteter så 
det passar ”alla” (eller många)”

• ”Att det är god 
genomströmning av människor. 
God kontakt med omgivande 
vägar och bebyggelse. 
Uteserveringar.”

• ”Ett fik,|Mycket
grönt,träd,|Lummigt, vatten, 
höns”

• ”frodig grönska, framkomligt 
vintertid, rent|scen för 
underhållning”

• ”Grönytor |Träd|Blommor
|Gångvägar/stigar”

• ”Träd och grönska, bra 
sittplatser (gärna i skugga), lite 
avskildhet”

• ”Rent och snyggt.” 
Papperskorgar. Hela bänkar.

• ”Tränings möjlighet, uppmätta 
intervallsträckor, löpar rundor, 
hinderbana”
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Novus slutsatser och insikter

De mest omtyckta 
parkerna
FRÅGA: Vilken park i Rinkeby, Akalla, Husby 
och Kista tycker du mest om, och varför?

Urval av citat*
Akalla by

Husby gård

Järvafältet
”Akalla by; vacker natur. Lekplatser, pool och aktiviteter.”

BAS: Totalt (n=220)

”Akalla by och det omgivande området. 
Det finns många fina platser där man kan 
ha picknick, och det är trevligt med 
djuren på 4H-gården.”

”Jag gillar Husby gård, inte 
minst för att vi bor så nära och 
för att 1800-talsmiljön där är 
lugn och tyst samtidigt som 
det finns aktiviteter som fiket 
och konsthallen: Kerstin 
"Piglet" Wikström gör ett 
fantastiskt jobb!!”

”Järva Disc Golf Park. En levande park med gott om 
fritidsmöjligheter för alla.”

”Husby gård för att den tilltalar med fin natur, inslag av 
vatten, djur och vackra byggnader”

”Järvafältet. Vacker och 
varierande natur.”

*För samtliga öppna svar se bifogad Excelfil

Järva discgolfpark
”Järva discgolfpark”
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Novus slutsatser och insikterBakgrundsfrågor
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Novus slutsatser och insikter

Begreppsförklaring

I Novus rapporter redovisar vi ofta skillnader mellan olika värden, något vi kallar för statistiskt 
säkerställda skillnader, statistiska signifikanser eller att något ”inte är inom felmarginalen”.

Konfidensgrad
Novus standard är 95% konfidensgrad, vilket innebär att det sanna värdet för 
populationen med 95% sannolikhet ligger inom det intervall som ges av 
stickprovets värde +/- felmarginalen. Att använda 95% konfidensgrad 
motsvarar en signifikansnivå på 5%.

Vad är en felmarginal? 
Felmarginalen är ett mått på osäkerheten i en skattning av en parameter. 
Exempelvis blir felmarginalen vid ett stickprov på 1000 individer, på 5% 
signifikansnivå, för följande utfall: 
20/80: +/- 2,5%
50/50: +/- 3,2%

Är det statistiskt säkerställt?
Om en skillnad är större än felmarginalen är skillnaden statistiskt säkerställd. 
En statistiskt säkerställd skillnad mellan två olika värden innebär att det är en 
skillnad som troligen inte enbart kan förklaras av slumpen. Det som är 
säkerställt är således att det finns en skillnad, inte själva storleken. 
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