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Bakgrund & Genomförande
BAKGRUND
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Djurens Rätt. Syftet med undersökningen är att
undersöka allmänhetens inställning till frågor som rör djurs rättigheter.
MÅLGRUPP/GENOMFÖRANDE
Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18-79 år. Totalt har 1024 intervjuer genomförts
under perioden 18 oktober – 24 oktober 2018. Deltagarfrekvensen är 59%.
Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa
Sverigepanel.
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.
RESULTAT
Resultaten för allmänheten levereras i en diagramrapport. Markerade signifikanta skillnader i rapporten är
jämfört mot totalen (kön, ålder, utbildning, region, inkomst och partisympati). Resultatet är efterstratifierat.
Felmarginalen:
Vid 1 000 intervjuer:
Vid utfall 20/80: +/- 2,5%
Vid utfall 50/50: +/- 3,2%
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Vid 500 intervjuer:
Vid utfall 20/80: +/- 3,6%
Vid utfall 50/50: +/- 4,5%
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Drygt 8 av 10 anser att simvatten för minkar borde vara ett krav
för att få hålla dem i fångenskap
FRÅGA: Idag hålls minkar för pälsproduktion i burar utan tillgång till simvatten. I det vilda tillbringar
minkar mycket tid i vatten. Tycker du att simvatten borde vara ett krav för att få hålla mink i
fångenskap även om det innebär dyrare omkostnader?

Ja, absolut

Signifikanta skillnader
Följande undergrupper svara i grad att:

63 %

82%
Ja, kanske

Tveksamt

Nej

Vet ej

0%

19 %

5%

2%

11 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

BAS: Samtliga (n=1024) *(Frågan har tidigare ställts över telefon men har nu överförts till webben)
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de instämmer (82%)
• Kvinnor (86%)
• Unga 18-29 år (89%)
• Boende i storstäder (86%)
• Boende i Västsverige (88%)
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Bakgrundsfrågor
Kön, ålder och utbildning
Man

51%

Kvinna

49%

18-29 år

21%

30-49 år

35%

50-64 år

25%

65-79 år

20%

Grundskola

18%

Gymnasium

44%

Universitet
0%
BAS: Samtliga (n=1024)
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Bakgrundsfrågor
Geografi

Mellansverige

25%

Stockholm

23%

Västsverige

20%

Sydsverige

15%

Norrland

9%

Småland och öarna

8%
0%

BAS: Samtliga (n=1024)

12
12

Djurens rätt

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

Opinion hösten 2018

Kort om Novus Sverigepanel
Novus Sverigepanel består av ungefär 40 000 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 18-79 år. Eventuella skevheter i
panelstruktur avhjälps genom att ett riksrepresentativt urval dras från
panelen samt av att resultatet viktas.
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.

Fråga gärna efter mer information kring vårt panelmanagement!
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.
När datainsamlingen är klar påbörjas databearbetningen.
Därefter produceras tabeller och en rapport sammanställs.
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