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Bakgrund
Syfte
Enkätfabriken har för Rädda barnens räkning genomfört en 
enkätundersökning bland barn födda mellan 2007 och 
2012. Syftet med undersökningen är kartlägga hur barnen 
uppfattar Corona, hur pandemin påverkat deras vardag 
och hur de ser på ett digitalt fritids. Frågorna i 
undersökningen har valts ut av Rädda Barnen i samråd 
med Enkätfabriken. 

Analys och bearbetning av data har 
genomförts av:
Erik Granberg
Erik.granberg@enkatfabriken.se

Projektledare för undersökningen har varit:
Elin Scotford
Elin.scotford@enkatfabriken.se



Genomförande
Undersökningen genomfördes mellan 3-5 april 2020. Svaren samlades in via en 
webbpanel som en förälder till barnet fanns ansluten till. Urvalet baserade sig på att 
föräldern uppgett att de haft barn födda något av de aktuella åren som 
undersökningen genomfördes i. För att säkerställa en fördelning av svar som var spridd 
mellan åren sattes kvoter upp för att få ungefär lika många svar i varje åldersgrupp. 
Dessutom sattes geografiska kvoter upp för att få en representativitet i riket. 
Geografisk representativitet utgick från befolkningen i Nuts2 områden.

Föräldern informerades initialt om studiens syfte och om att den riktade sig till barn 
födda 2007-2012. Föräldern informerades om att barnet skulle fylla i undersökningen 
själv men att föräldern kan finnas med för att hjälpa till. Föräldern fick även godkänna 
att barnet fyllde i undersökningen.

tidpunkt

inbjudan 2020-04-04

1:a påminnelse via webb 2020-04-05

Undersökningen stängs 2020-04-05

208
svar



Vilket år är barnet som ska genomföra 
undersökningen fött?
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Geografisk spridning
Information hämtad från panelen
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Inkomstfördelning, hushåll
Information hämtad från panelen
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Coronaviruset har gjort att många fler lärare och elever än vanligt är 
hemma från skolan. På vissa ställen har skolorna till och med stängt. Därför 
frågar vi dig om hur du har det.  

Är du hemma eller går du på skola/fritids som vanligt?
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Bas: Barn 7-12 år : n = 208

Andelen som tillfälligt slutat 
att gå på fritids är större i 
storstadsregionerna än för 
övriga landet.



Varifrån får du information om Corona? 
Du kan välja flera svar.
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Bas: Barn 7-12 år : n = 208

Något färre av dem i familjer 
med lägre hushållsinkomst 
(under 300 000) får information 
om Corona från hemmet. 



Tycker du att den information du får om Corona är 
bra eller dålig?
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Bas: Barn 7-12 år : n = 205

De som inte är på fritids upplever 
i högre utsträckning än dem som 
går i skola och fritids som vanligt, 
att informationen om Corona är 
bra. 



Hur känner du dig när du hör om Corona?
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Bland de barn vars hushåll har en 
årsinkomst på över 700 000 kr är 
oron lägre, där svarar 34% av 
barnen att de är ganska eller 
mycket oroliga, vilket kan jämföras 
med 66% ganska eller mycket 
oroliga bland dem i ett hushåll med 
en årsinkomst på max 300 000 kr. 



Tycker du att ditt liv är som vanligt med 
Coronaviruset?
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En högre andel av barnen i 
storstadsregionerna svarar nej på 
frågan om livet är som vanligt. 



Hur märks det att ditt liv inte är som vanligt? 
Du kan välja flera svar.
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En högre andel av barnen i 
storstadsregionerna anger att de 
har mer skärmtid i dagsläget. 



Hur känns det att ditt liv inte är som vanligt? 
Du kan välja flera svar.
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I denna fråga skiljer det sig inte 
nämnvärt mellan undergrupperna 
men det finns en tendens till att 
de yngre barnen födda 2010-2012 
känner något mer oro än de äldre 
barnen.  



Är det något du saknar nu med Corona, som du brukade 
göra innan? 
Du kan välja flera svar.
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Bas: Barn 7-12 år : n = 208

Den största andelen svarar att  
saknar att träffa sina vänner och 
denna andel är högre, 66 %, i 
storstadsregionerna medan 
andelen i övriga landet är 49%. 



Om det fanns ett fritids på nätet (dator/iPad/läsplatta), 
vad skulle du vilja göra där?
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Det finns vissa geografiska 
skillnader mellan barnen, där 
barnen i storstadsregionerna i 
högre utsträckning vill läsa eller  
prata med en vuxen jämfört 
med dem som bor i övriga delar 
av landet.

Det är vissa skillnader mellan de 
lite äldre barnen, födda 2007-
2009 och de yngre födda 2010-
2012 där fler av de äldre vill få 
tips på roliga aktiviteter och fler 
av de yngre vill leka och pyssla. 


