Föräldrar om
fritidsaktiviteter
och
spelaktiviteter

Har jobbat deltid

35%

Kontakt: Ann-Sofie Halling
Kontakt på Novus: Annelie Önnerud
Datum: 19 juni 2019
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Bakgrund & Genomförande
BAKGRUND

GENOMFÖRANDE

Undersökningen har genomförts av Novus på
uppdrag av JMW Golin. Syftet med
undersökningen är att undersöka föräldrar
som har barn i åldern 7-12 år hur mycket tid
som spenderas på fritidsaktiviteter och spel på
skärm.

MÅLGRUPP

Föräldrar som har barn i ålder 7-12 år
Ålder på
föräldrar:
25-77 år

22
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Antal intervjuer:
1023

RESULTAT
Deltagarfrekvens:
55%

Fältperiod 25 maj – 10
juni 2019

Deltagarfrekvensen är 55%. Det finns inget
som tyder på att bortfallet skulle snedvrida
resultatet, utan undersökningen är
åsiktsmässigt representativ för den grupp som
skulle undersökas, och de slutsatser som
presenteras i undersökningen gäller hela
populationen.
En Novus undersökning är en garant för att
undersökningen är relevant och rättvisande
för hela gruppen som skall undersökas.
Undersökningen är genomförd via
webbintervjuer i Novus slumpmässigt
rekryterade och representativa Sverigepanel.

www.novus.se

Resultaten för föräldrarna levereras i en
diagramrapport. Markerade signifikanta
skillnader i rapporten är jämfört mot totalen
(kön, ålder, utbildning och region). Resultatet
är efterstratifierat.

FELMARGINAL

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%

+/-

Resultat

33
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Vaken tid som tillbringas med barnet en genomsnittlig vecka
inklusive helg
30 timmar
Totalt

25 timmar
Pappor
35 timmar
Mammor

BAS: Samtliga (n=1023)

44
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Resultat - fritidsaktiviteter

55
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Leka hemma eller
med kompisar och
utöva fysisk idrott
är vanligaste
fritidsaktiviteterna
FRÅGA: Vilka fritidsaktiviteter ägnar sig ditt
barn åt?

Leker hemma eller med
kompisar

85%

Utövar fysisk idrott som
till exempel bollsport,
dans, kampsport,…

79%

44%

Läser bok

Spelar ett eller flera
instrument, sjunger i kör

Scouterna eller liknande
Spelar teater, går på
målerikurs eller annan
konstnärlig verksamhet
Inga av dessa

20%

© Novus 2019. All rights reserved.

De äldre barnen 10-12 år
ägnar sin tid i högre grad åt
att spela instrument eller
sjunga i kör samt spela teater
eller målerikurs

10%

7%

2%

BAS: Samtliga (n= 1023)

66

Flickor ägnar sin tid i högre
grad åt samtliga
fritidsaktiviteter

www.novus.se

De yngre barnen 7-9 år ägnar
sin tid i högre grad åt att leka
hemma eller med kompisar
eller läser bok

Uppskattad tid som ägnas åt fritidsaktiviteter samt
uppskattad tid där man följer med barnet på fritidsaktiviteter
FRÅGA: Hur mycket tid uppskattar du att ditt barn ägnar sig åt denna fritidsaktivitet under en genomsnittlig vecka, inklusive helgen?
Räkna även in restid.

2
timmar/veckan

2
timmar/veckan

4,5
timmar/veckan

Utövar fysisk idrott som till exempel bollsport,
dans, kampsport, skidor, simning, ridning eller
liknande (n=807)
FRÅGA: Hur mycket tid uppskattar du att du ägnar till att följa med på/delta i ditt barns fritidsaktivitet under en genomsnittlig vecka,
inklusive helgen? Räkna även in restid.
Spelar teater, går på målerikurs eller
annan konstnärlig verksamhet (n=68)

1
timme/veckan
77
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Spelar ett eller flera instrument,
sjunger i kör (n=207)

1
timme/veckan
www.novus.se

2,5
timme/veckan

Uppskattad tid som ägnas åt fritidsaktiviteter samt
uppskattad tid där man följer med barnet på fritidsaktiviteter
FRÅGA: Hur mycket tid uppskattar du att ditt barn ägnar sig åt denna fritidsaktivitet under en genomsnittlig vecka, inklusive helgen?
Räkna även in restid.

2
timmar/veckan
Scouterna eller liknande (n=104)

10
timmar/veckan
Leker hemma eller med kompisar
(n=865)

3
timmar/veckan
Läser bok (n=447)

FRÅGA: Hur mycket tid uppskattar du att du ägnar till att följa med på/delta i ditt barns fritidsaktivitet under en genomsnittlig vecka,
inklusive helgen? Räkna även in restid.

30 minuter
88
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1,75
timmar/veckan
www.novus.se

1
timme/veckan

Vanligast är att
partner följer med
på
fritidsaktiviteterna
FRÅGA: Finns det något skäl till att du inte
följer med eller deltar i barnets
fritidsaktivitet?

38%

Min partner gör det

30%

Mitt barn vill inte att jag skall delta

18%

Tidsbrist

16%

Jag arbetar när barnen är lediga
Jag är inte intresserad

4%

Jag har ingen bil och kan inte skjutsa

3%

Jag vet inte hur man gör

1%
30%

Annan anledning:
Vet ej

6%

BAS: De som inte ägnar tid till barnens fritidsaktiviteter (n=322)

99
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Ex på annan anledning:
Barnet går själv
Barnet leker med kompisar
Barnet läser själv
Barnet vill vara själv

Nästan fyra av tio
vill tillbringa mer
tid med barnet när
det utövar
fritidsaktiviteter
FRÅGA: Skulle du vilja tillbringa mer tid med
ditt barn när hon/han utövar
fritidsaktiviteter?

42% av papporna vill

13%

Ja, mycket gärna

24%

Ja, gärna

40% som har barn i
60%

Nej, det är bra som det är

Nej, absolut inte

2%

Vet ej

1%

BAS: De som inte ägnar tid till barnens fritidsaktiviteter (n=322)

1010
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tillbringa mer tid

37%

www.novus.se

åldern 7-9 år svarar att
de vill tillbringa mer tid

Kreativitet är
främsta färdigheten
som föräldrar
upplever att sitt
barn utvecklar när
det går på teater
eller målerikurs
FRÅGA: Upplever/anser du att ditt barn
utvecklar något eller några av nedanstående
färdigheter när han/hon spelar/ägnar sig åt
nedanstående fritidsaktiviteter? Spelar
teater, går på målerikurs eller annan
konstnärlig verksamhet

91%

Kreativitet

84%

Social gemenskap/vänskap

75%

Social kompetens

72%

Fantasi
Tränar kognitiva färdigheter (träna
hjärnan)

66%
47%

Empati

44%

Konflikthantering

38%

Språkinlärning/Språkförståelse

32%

Fysisk kondition

18%

Logiskt/strategiskt tänkande
Programmering/datorkunskap

1%

Andra färdigheter, nämligen:

1%

BAS: Har barn som spelar teater eller går på målerikurs mm (n=68)

1111
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Kreativitet är
främsta färdigheten
som föräldrar
upplever att sitt
barn utvecklar när
det spelar ett eller
flera instrument
FRÅGA: Upplever/anser du att ditt barn
utvecklar något eller några av nedanstående
färdigheter när han/hon spelar/ägnar sig åt
nedanstående fritidsaktiviteter? Spelar ett
eller flera instrument, sjunger i kör

79%

Kreativitet
Tränar kognitiva färdigheter (träna
hjärnan)

76%
63%

Social gemenskap/vänskap

60%

Social kompetens

29%

Språkinlärning/Språkförståelse

28%

Fantasi
Empati

15%

Logiskt/strategiskt tänkande

14%
8%

Konflikthantering
Fysisk kondition
Programmering/datorkunskap
Andra färdigheter, nämligen:

6%
0%
3%

BAS: Har barn som spelar ett eller flera instrument (n=68)

1212
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Fysisk kondition är
främsta färdigheten
som föräldrar
upplever att sitt
barn utvecklar när
barnet utövar fysisk
idrott
FRÅGA: Upplever/anser du att ditt barn
utvecklar något eller några av nedanstående
färdigheter när han/hon spelar/ägnar sig åt
nedanstående fritidsaktiviteter? Utövar
fysisk idrott som till exempel bollsport, dans,
kampsport, skidor, simning, ridning eller
liknande
1313
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95%

Fysisk kondition

90%

Social gemenskap/vänskap

85%

Social kompetens
Tränar kognitiva färdigheter (träna
hjärnan)

53%

Konflikthantering

52%

Empati

46%

Logiskt/strategiskt tänkande

44%
40%

Kreativitet

16%

Fantasi

12%

Språkinlärning/Språkförståelse
Programmering/datorkunskap

1%

Andra färdigheter, nämligen:

1%

BAS: Har barn som utöver fysisk idrott (n=807)

www.novus.se

Social gemenskap/
vänskap är främsta
färdigheten som
föräldrar upplever
att sitt barn
utvecklar när barnet
är på scouterna
eller liknande
FRÅGA: Upplever/anser du att ditt barn
utvecklar något eller några av nedanstående
färdigheter när han/hon spelar/ägnar sig åt
nedanstående fritidsaktiviteter? Scouterna
eller liknande
1414
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96%

Social gemenskap/vänskap

93%

Social kompetens

78%

Kreativitet

73%

Empati
Tränar kognitiva färdigheter (träna
hjärnan)

67%

Fysisk kondition

61%

Konflikthantering

61%
54%

Logiskt/strategiskt tänkande

51%

Fantasi

24%

Språkinlärning/Språkförståelse
Programmering/datorkunskap

0%

Andra färdigheter, nämligen:

0%

BAS: Har barn som går på scouterna eller liknande (n=104)

www.novus.se

Social gemenskap/
vänskap är främsta
färdigheten som
föräldrar upplever
att sitt barn
utvecklar när barnet
leker
FRÅGA: Upplever/anser du att ditt barn
utvecklar något eller några av nedanstående
färdigheter när han/hon spelar/ägnar sig åt
nedanstående fritidsaktiviteter? Leker
hemma eller med kompisar

Social gemenskap/vänskap

94%

Social kompetens

93%
82%

Konflikthantering

78%

Kreativitet

76%

Fantasi

74%

Empati

64%

Fysisk kondition
Tränar kognitiva färdigheter (träna
hjärnan)

41%
32%

Språkinlärning/Språkförståelse

27%

Logiskt/strategiskt tänkande
Programmering/datorkunskap
Andra färdigheter, nämligen:

4%
0%

BAS: Har barn som leker hemma ellerr med kompisar (n=865)

1515
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Språkinlärning/
språkförståelse är
främsta färdigheten
som föräldrar
upplever att sitt
barn utvecklar när
barnet läser bok
FRÅGA: Upplever/anser du att ditt barn
utvecklar något eller några av nedanstående
färdigheter när han/hon spelar/ägnar sig åt
nedanstående fritidsaktiviteter? Läser bok

93%

Språkinlärning/Språkförståelse

88%

Fantasi
Tränar kognitiva färdigheter (träna
hjärnan)

77%
47%

Kreativitet

35%

Empati

31%

Logiskt/strategiskt tänkande

10%

Social kompetens

9%

Konflikthantering
Social gemenskap/vänskap

6%

Programmering/datorkunskap

1%

Fysisk kondition

0%

Andra färdigheter, nämligen:

1%

BAS: Har barn som läser bok (n=447)

1616
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Tre av tio pratar
med sitt barn om
barnets fysiska
fritidsaktiviteter
varje dag

31%

Varje dag

56%

Varje vecka

Varje månad

7%

FRÅGA: Hur ofta pratar du med ditt barn om
hans eller hennes fysiska fritidsaktiviteter?
Mer sällan

Aldrig

5%

1%

BAS: De som inte ägnar tid till barnens fritidsaktiviteter (n=322)

1717
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Resultat – spel på skärm och brädspel

1818

© Novus 2019. All rights reserved.

www.novus.se

Nio av tio barn
spelar på skärm,
dvs datorspel,
mobilspel mm
FRÅGA: Spelar ditt barn följande typer av
spel under en genomsnittlig vecka, inklusive
helgen?

Spel på skärm, exempelvis
datorspel, tv-spel eller
mobilspel. Här ingår egaming/e-sport (när man
spelar eller tävlar mot
andra online)

Fler pojkar spelar på skärm
91%

Brädspel, tärningspel,
kortspel, schack eller
liknande

Arkadspel, flipper och
liknande

Spelar aldrig

47%

0%

6%

BAS: Samtliga (n= 1023)

1919
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Fler flickor spelar brädspel,
tärningspel, kortspel, schack
eller liknande

www.novus.se

De yngre barnen 7-9 år spelar
i högre grad brädspel,
tärningspel, kortspel, schack
eller liknande

Uppskattad tid som ägnas åt spel samt uppskattad tid där
man spelar tillsammans med sitt barn
FRÅGA: Hur mycket tid uppskattar du att ditt barn spelar följande under en genomsnittlig vecka, inklusive helgen?

9
timmar/veckan

1,5
timmar/veckan

Spel på skärm, exempelvis datorspel, tv-spel eller
mobilspel. Här ingår e-gaming/e-sport (när man spelar
eller tävlar mot andra online) (n=928)

Brädspel, tärningspel, kortspel, schack
eller liknande (n=479)

FRÅGA: Hur mycket tid uppskattar du att du ägnar till att spela följande tillsammans med ditt barn under en genomsnittlig vecka, inklusive helgen?

0,25
timme/veckan
2020
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1
timme/veckan
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Vanligast att man
inte är
intresserad/tycker
inte det är roligt att
delta i barnens
spelaktivitet
FRÅGA: Finns det något skäl till att du inte
deltar i barnets spelaktivitet?

Jag är inte intresserad/tycker inte att det
är roligt

62%

Jag vill inte uppmuntra mitt barn till att
spela mer

27%
22%

Mitt barn vill inte att jag deltar

20%

Jag tror inte att mitt barn vill att jag deltar

18%

Tidsbrist

9%

Jag arbetar när barnen är lediga
Jag vet inte/känner mig osäker på hur man
gör
Min partner gör det
Vi har inte tillräckligt många
enheter/skärmar
Annat, nämligen:
Vet ej

8%
6%
2%
7%
3%

BAS: De som inte ägnar tid till barnens spelaktivitet (n=455)

2121
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Ex på annan anledning:
Har koll på med vem han spelar
Spelar med kompisar
Hon spelar på sin mobiltelefon
Går inte att spela 2 i mobilen

En av fem skulle
vilja tillbringa mer
tid med sitt barn
när barnet spelar
på skärm
FRÅGA: Skulle du vilja tillbringa mer tid med
ditt barn när det spelar Spel på skärm,
exempelvis datorspel, tv-spel eller mobilspel.
Här ingår e-gaming/e-sport (när man spelar
eller tävlar mot andra online)

Ja, mycket gärna

24% av papporna vill

2%

18%

Ja, gärna

24% som har barn i
59%

Nej, det är bra som det är

18%

Nej, absolut inte

3%

BAS: Har barn som spelar på skärm (n=928)
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åldern 7-9 år svarar att
de vill tillbringa mer tid

23% som har pojkar

Vet ej

2222

tillbringa mer tid
(framförallt de yngre
papporna)

20%

www.novus.se

svarar att de till tillbringa
mer tid det barnet spelar
på skärm

Två av tre skulle
vilja tillbringa mer
tid med barnet när
barnet spelar
brädspel,
tärningspel eller
liknande
FRÅGA: Skulle du vilja tillbringa mer tid med
ditt barn när det spelar Brädspel,
tärningspel, kortspel, schack eller liknande

17%

Ja, mycket gärna

67%
51%

Ja, gärna

32%

Nej, det är bra som det är

Nej, absolut inte

0%

Vet ej

0%

BAS: Har barn som spelar brädspel, tärningspel mm (n=479)

2323
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Tre av fyra har
frågat barnet om
man får vara med
och spela när
barnet spelar på
skärm
FRÅGA: Oavsett om du spelar med ditt barn
eller ej, har du frågat ditt barn om du får
vara med och spela när han/hon spelar på
skärm, exempelvis datorspel, tv-spel,
mobilspel eller e-gaming/e-sport (när man
spelar eller tävlar mot andra online)?

22%

Ja, flera gånger

75%
52%

Ja, någon gång

24%

Nej, aldrig

Vet ej

1%

Mitt barn spelar inte
dataspel

1%

BAS: Har barn som spelar på skärm (n=928)

2424
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78% av papporna har
frågat om de får vara
med och spela

En av tre är känner
oro över att barnet
ägnar för mycket
tid åt spel på skärm
FRÅGA: Känner du oro över att ditt barn
ägnar för mycket tid åt spel på skärm,
exempelvis datorspel, tv-spel eller
mobilspel? Här ingår även e-gaming/e-sport
(när man spelar eller tävlar mot andra
online).

Ja, mycket orolig

7%

32%
24%

Ja, ganska orolig

56%

Nej, inte särskilt orolig

12%

Nej, aldrig orolig

Vet ej

0%

BAS: Har barn som spelar på skärm (n=928)

2525
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39% av de som har

pojkar känner i högre
grad en oro

Man är orolig
främst för att
spelandet ska ta
över barnets
fysiska umgänge
med kompisar

Jag är orolig för att spelandet skall ta över
mitt barns fysiska umgänge med kompisar

69%
61%

Jag är orolig över att barnet rör sig för lite
Jag är orolig över vilka människor mitt
barn kommer i kontakt med

39%

Jag känner inte att jag har koll på vad mitt
barn gör när hen sitter framför
datorn/paddan/mobilen?

38%

Jag är orolig för att mitt barn skall bli
kränkt eller hotat

28%

FRÅGA: Varför känner du oro?
Annat, nämligen:

Vet ej

7%
0%

BAS: De som känner oro (n=293)

2626
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Språkinlärning/
språkförståelse är
främsta färdigheten
som föräldrar
upplever att sitt
barn utvecklar vid
spel på skärm
FRÅGA: Upplever/anser du att ditt barn
utvecklar något eller några av nedanstående
färdigheter när han/hon spelar? Spel på
skärm, exempelvis datorspel, tv-spel eller
mobilspel. Här ingår e-gaming/e-sport (när
man spelar eller tävlar mot andra online)

76%

Språkinlärning/Språkförståelse

71%

Logiskt/strategiskt tänkande
Tränar kognitiva färdigheter (träna
hjärnan)

59%

Kreativitet

49%

Fantasi

48%
34%

Social gemenskap/vänskap

31%

Programmering/datorkunskap

19%

Social kompetens

12%

Konflikthantering
Empati
Fysisk kondition
Andra färdigheter, nämligen:

6%
2%
4%

BAS: Har barn som spelar på skärm (n=928)

2727
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Fler kvinnor anser att
logiskt/strategiskt tänkande
utvecklas 74%

Föräldrar upplever att de
som har pojkar utvecklar
fler färdigheter än de som
har flickor vid spel på skärm

Logiskt tänkande är
främsta färdigheten
som föräldrar
upplever att sitt
barn utvecklar vid
spel av brädspel,
tärning, schack mm
FRÅGA: Upplever/anser du att ditt barn
utvecklar något eller några av nedanstående
färdigheter när han/hon spelar? Brädspel,
tärningspel, kortspel, schack eller liknande

87%

Logiskt/strategiskt tänkande

83%

Social gemenskap/vänskap
Tränar kognitiva färdigheter (träna
hjärnan)

79%
72%

Social kompetens

53%

Konflikthantering

42%

Kreativitet

33%

Språkinlärning/Språkförståelse

30%

Fantasi

25%

Empati
Fysisk kondition

2%

Programmering/datorkunskap

2%

Andra färdigheter, nämligen:

1%

BAS: Har barn som spelar brädspel (n=479)

2828
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Föräldrar upplever att de
som har pojkar utvecklar
fantasi och kreativitet i
högre grad

En av tre pratar
med sitt barn om
barnets spel på
skärm
FRÅGA: Hur ofta pratar du med ditt barn om
han/hennes spel på skärm, exempelvis
datorspel, tv-spel eller mobilspel? Här ingår
även e-gaming/e-sport (när man spelar eller
tävlar mot andra online).

33%

Varje dag

52%

Varje vecka

Varje månad

8%

Mer sällan

6%

Aldrig

1%

BAS: Har barn som spelar på skärm (n=928)
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Bakgrundsfrågor
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Antal barn i hushållet som är mellan 7-12 år
FRÅGA: Har du hemmavarande barn i hushållet på heltid eller deltid
som är mellan 7-12 år?

I undersökningen ber vi
föräldern tänka på det
barn som senast fyllde år
56%
44%

Ja, ett barn

3131
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Ja, flera barn
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BAS: Samtliga (n=1023)

Föräldrar

Kön på förälder som svarar på frågorna.

49%

Man

Ålder på förälder

Snittåldern på förälder
är 44 år

51%

Kvinna

33%

32%

35%

25-40 år

41-45 år

46-77 år

BAS: Samtliga (n=1023)
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Barn
Snittåldern på barn är
10 år
Kön på barnet

Ålder på barnet

51 %

49 %

49 %

51 %

Pojke

Flicka

7-9 år

10-12 år

BAS: Samtliga (n=1023)
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Bakgrund – Föräldrar som har barn i ålder 7-12 år
KÖN

CIVILSTÅND

REGION
19 %

Stor-Stockholm

49

51

Stor-Göteborg

9%

Stor-Malmö

8%
63 %

UTBILDNING
25-40 år

33 %

41-45 år

32 %

46-77 år

35 %

22 %

Sammanboende

Riket exkl…

ÅLDER

67 %

Gift/partnerskap

11 %

Annat…

HUSÅLLSINKOMST

Grundskola

–200k

1%
30 %

Gymnasium

69 %

Universitet/högsk…
Ingen avslutad

200k–399k

0%

400k–599k
600k–

1%
10 %
15 %
68 %
BAS: Samtliga (n=1023)
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Vi på Novus älskar frågor

Kontakter på Novus
Konsult
Annelie Önnerud
Mobil: 0739-403761
E-post: annelie.onnerud@novus.se
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Kort om Novus
Sverigepanel

Undersökningsgenomförande
Ett urval ur panelen dras. Dessa får en
inbjudan till undersökningen via e-post.
Inbjudan innehåller information om hur lång
tid undersökningen tar att besvara, sista
svarsdatum samt en länk som man klickar på
för att komma till frågeformuläret. Man kan
besvara alla frågor på en gång alternativt
göra paus och gå tillbaka till frågeformuläret
vid ett senare tillfälle.

Novus Sverigepanel består av ungefär
40 000 paneldeltagare. Panelen är
slumpmässigt rekryterad (man kan inte
anmäla sig själv för att tjäna pengar eller för
att man vill påverka opinionen) och är
riksrepresentativ avseende ålder, kön och
region i åldersspannet 18–79 år. Eventuella
skevheter i panelstruktur avhjälps genom att
ett riksrepresentativt urval dras från panelen
samt av att resultatet viktas.

När datainsamlingen är klar påbörjas
databearbetningen. Därefter produceras
tabeller och en rapport sammanställs.

Vi vårdar vår panel väl genom s.k.
panelmanagement. Det innebär bl.a. att vi
ser till att man inte kan delta i för många
undersökningar under en kort period, inte
heller i flera liknande undersökningar. Vi har
också ett system för belöningar till panelen.
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Några viktiga checkpoints när man
genomför webbundersökningar i paneler:
•

Panelen ska vara slumpmässigt
rekryterad för att kunna spegla
verkligheten.

•

Undersökningsföretaget ska alltid kunna
redovisa deltagarfrekvens för varje
enskild undersökning.

•

Panelisterna ska inte vara proffstyckare,
dvs. få för många undersökningar. Får
man fler än två per månad finns risken
att man blir proffstyckare och svarar på
undersökningen av fel skäl.

•

Panelen ska skötas med ett bra
panelmangement avseende belöningar,
validering av svar osv.

•

Tid för fältarbetet (genomförandet av
intervjuer) ska alltid redovisas och helst
innehålla både vardagar och helgdagar.

Kort om kvalitet i webbpaneler
Novus Sverigepanel håller hög kvalitet. Vi
genomför kontinuerligt kvalitetskontroller
och valideringar av både panelen och de
svar som paneldeltagarna ger.

Vi ser också att våra panelister har ett mer
”svensson-beteende” än självrekryterade
paneler, där man i är bl.a. väldigt
internetaktiv.

I jämförande studier (andra webbpaneler)
har vi konstaterat att panelisterna i Novus
panel tar längre tid på sig för att svara på
frågor och att det finns en logik i svaren
(exempel: om man tycker om glass och
choklad, då tycker man också om
chokladglass). I de självrekryterade
panelerna ser vi inte denna logik i samma
utsträckning.

Novus panelister får i snitt 12 undersökningar
per år, vilket är betydligt färre
undersökningar än i många andra paneler,
och ger en högre kvalitet i genomförandet.
En annan mycket viktig kvalitetsaspekt är att
ange deltagarfrekvens (svarsfrekvens) vilket
är ett krav enligt samtliga
branschorganisationer.
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Publiceringsregler

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

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

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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