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Datum: 24 februari 2017

Beställare:

Allmänheten om bla synen på friskolor

© Novus projektnr: 13857 
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Om undersökningen

Fältperiod: 16 – 22 februari 2017

Antal genomförda intervjuer: 1019 st totalt sett. 

Urval: Allmänheten 18 år och äldre, slumpmässigt draget ur Novus slumpmässigt 
telefonrekryterade Sverigepanel. Se bilaga om Sverigepanelen.

Viktning: Undersökningsresultatet har viktats för att kompensera skillnader i 
svarsfrekvenser när det gäller kön, ålder, geografi och politiskt preferens i valet 2014.

Datainsamling: CAWI, dvs webbintervjuer

Fältledare: fredrik.nilsson@novus.se

Ansvarig hos Humanisterna: Daniel Färm
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Sex av tio uppger att religiösa friskolor bör förbjudas.

4%

55%

24%

17%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja, men bara nya religiösa friskolor från och
med nu

Ja, alla religiösa friskolor

Nej

Vet ej

Bör religiösa friskolor förbjudas i Sverige?

59%
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Varannan uppger att religiösa friskolor inte ska får drivas med 
Skattefinansierad skolpeng och heller inte ingå i skolplikten.

12%

15%

2%

51%

19%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

De ska få drivas med skattefinansierad skolpeng och
ingå i det obligatoriska skolväsendet (skolplikten)

De ska inte drivas med skattefinansierad skolpeng
men kan ingå i det obligatoriska skolväsendet

(skolplikten)

De ska få drivas med skattefinansierad skolpeng och
men inte ingå i det obligatoriska skolväsendet

(skolplikten)

De ska inte drivas med skattefinansierad skolpeng och
heller inte ingå i det obligatoriska skolväsendet

(skolplikten)

Vet ej

Vilket av följande stämmer bäst överens med din personliga 
uppfattning om religiösa friskolor?

27%

53%
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Knappt tre av fyra uppger att det bör ställas samma krav på att all utbildning och 
verksamhet ska vara neutral inför olika religioner och livsåskådningar.

73%

13%

3%

11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja

Nej, undervisning ska vara neutral men raster och
kringverksamhet ska få ha en speciell religiös

inriktning

Nej, det ska vara fritt fram att ha en religiös inriktning
på som väl lektioner som all kringverksamhet

Vet ej

Bör samma krav på att all utbildning och verksamhet ska vara 
neutral inför olika religioner och livsåskådningar gälla för alla 

skolor, både fristående och kommunala?

16%
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Varannan uppger att föräldrar aldrig har rätt att bestämma, mot barnets vilja, 
vilken religion eller livsåskådning som barnen ska tro på.

49%

38%

6%

1%

6%

0% 20% 40% 60% 80%100%

Föräldrar har aldrig rätt att bestämma, mot barnets vilja,
vilken religion eller livskådningsuttryck barnet ska tro på

Föräldrar har rätt att låta sina barn ta del av olika religiösa
eller andra livskådningsuttryck, men inte rätt att

bestämma åt sitt barn

Föräldrar har rätt att bestämma åt sina barn tills de blir
tonåringar.

Föräldrar har alltid rätt att bestämma åt sina barn.

Vet ej/ ingen uppfattning

Anser du att barn ska ha rätt att själva välja religion alternativt att 
inte bli troende, eller ska föräldrarna ha rätt att bestämma ett 

barns religion eller livsåskådning?

7%

87%
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Fyra av tio tycker inte att statlig stöd ska utgå till religiösa eller andra 
Livsåskådningsorganisationer. 

10% tycker det enbart ska gå till gudstroende, religiösa förbund, som idag.

10%

17%

38%

3%

31%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nej, detta särskilda statliga stöd ska enbart gå till
gudstroende, religiösa samfund.

Ja, staten ska behandla alla livsåskådningsorganisationer –
religiösa och icke-religiösa - lika.

Nej, staten ska inte ge något särskilt stöd alls till vare sig
religiösa eller andra livsåskådningsorganisationer.

Det statliga stödet till livsåskådningsorganisationer bör
enbart gå till organisationer som är icke-religiösa

Vet ej/ ingen uppfattning

Ska det statliga stödet som idag endast går till religiösa 
trossamfund även kunna gå till livsåskådningsorganisationer som 

inte bygger på en religion?
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Novus webbpanel 
Novus Sverigepanel består av nästan 48 000 panelister. 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 15-79 år.  Eventuella skevheter i 
panelstruktur avhjälps genom  att ett riksrepresentativt urval dras från 
panelen. Vi vårdar vår panel väl genom sk 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. 

Kvalitet
Novus Sverigepanel håller hög kvalitet. Vi genomför kontinuerligt 
kvalitetskontroller och valideringar av både panelen och de svar som 
panelisterna ger. I jämförande studier, med andra webbpaneler, har vi 
konstaterat att panelisterna i Novus panel tar längre tid på sig 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 själv-
rekryterade panelerna ser vi inte denna logik i samma utsträckning. Vi ser 
också att våra panelister har ett mer  ”svensson-beteende” än 
självrekryterade paneler, där man istället är väldigt interneraktiv.

Själva genomförandet av en 
webbintervju:
Ett urval ur panelen dras (alternativt 
kundens urval). Dessa får en inbjudan 
till undersökningen via mail . I mailet 
finns  dels en kort beskrivning av vilken 
typ av undersökning vi genomför, samt 
en länk som man klickar på och
Kommer då direkt till formuläret.  
Man kan svara på alla frågor på en
gång, eller göra paus och gå tillbaka till 
formuläret  vid ett senare tillfälle.

Målgruppen svarar på frågorna och 
skickar iväg svaret. Novus hanterar 
rådatan och när undersökningen är
slutförd databearbetar vi svaren.

Webbintervjuer kan genomföras via Novus Sverigepanel, kundurval eller köpta 
adresser. Genomförandet är detsamma oavsett varifrån adresserna kommer.
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