
 1 

 

  
 
  2015-09-17 
 

 
 

Frågebatteri Vetenskap & Allmänhet 2015 
 
Urval: Riksrepresentativt urval av den svenska allmänheten, 16–74 år  
Antal telefonintervjuer: 1 000 
Tid för telefonintervjuer: 20 september–4 oktober 2015 
 
Frågorna ställs till alla om inget annat anges vid respektive fråga! 
 
 
 
A. Frågor 
 
1. SPLIT BALLOT mellan 1 och 2 
1) Anser du att den vetenskapliga utvecklingen de senaste tio till tjugo åren har gjort livet bättre 
eller sämre för oss vanliga människor? Skulle du säga att den gjort livet …? 
Svarsalternativ 1–5 läses upp 

1. mycket bättre 
2. något bättre 
3. varken bättre eller sämre 
4. något sämre 
5. mycket sämre 
6. vet ej 
7. ej svar 

 
2) Anser du att den tekniska utvecklingen de senaste tio till tjugo åren har gjort livet bättre eller 
sämre för oss vanliga människor? Skulle du säga att den gjort livet …? 
Svarsalternativ 1–5 läses upp 

1. mycket bättre 
2. något bättre 
3. varken bättre eller sämre 
4. något sämre 
5. mycket sämre 
6. vet ej 
7. ej svar 

 
 
3. 
Vilket förtroende har du för följande personer? Du ska svara om du har mycket stort, ganska stort, ganska 
litet eller mycket litet förtroende. Om vi börjar med …? (a–e roteras) 

a) Forskare vid universitet och högskolor 
b) Forskare vid företag 
c) Forskare vid forskningsinstitut 
d) Vetenskapsjournalister, dvs. journalister som bevakar forskning och rapporterar om vetenskapliga 

rön 
e) Nyhetsjournalister, dvs. journalister som är allmänreportrar och bevakar aktualiteter och nyheter 

 
Till intervjuaren: Om respondenten frågar vad forskningsinstitut betyder kan följande förklaring lämnas: 
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Ett forskningsinstitut är en organisation som har forskning som sin enda eller huvudsakliga verksamhet. Till skillnad från 
universitet bedriver det ingen utbildning. 
Gör en notering om respondenten ber om förklaring. 
 
 
SPLIT BALLOT mellan 4 och 5 
4. Vad är det första du tänker på när du hör ordet vetenskap? 
 
5. Vad är det första du tänker på när du hör ordet forskning? 
 
 
6. 
Tror du att forskningen har goda möjligheter att inom 10 år bidra till …(a–e roteras) 
Svarsalternativ: ja, nej, vet ej LÄS EJ UPP, ej svar LÄS EJ UPP 

a) att förbättra integrationen av flyktingar i Sverige? 
b) att förbättra svenska elevers skolresultat? 
c) att bromsa klimatförändringarna? 
d) att bromsa spridningen av antibiotikaresistenta bakterier? 
e) att införa effektivare och mer miljövänliga energikällor? 

 
 
7. 
Skulle du kunna tänka dig att involveras i forskning för att hjälpa till att få fram lösningar som passar dig 
och andra i samhället? Det kan exempelvis vara via samtal med forskare, webbpaneler eller 
gruppdiskussioner. 
Svarsalternativen kommer att läsas upp 

1. Jag tycker att det är viktigt att allmänheten involveras och skulle gärna delta 
2. Jag tycker det är viktigt att allmänheten involveras, men skulle personligen inte vilja delta – gå till 

fråga 9 
3. Jag tycker inte att allmänheten behöver involveras – gå till fråga 9 
4. Vet ej LÄS EJ UPP – gå till fråga 9 

 
 
8. (ställs endast till dem som svarar ja på alternativ 1 i fråga 7) 
Inom vilket/vilka av följande områden skulle du vara mest intresserad av att involveras? (Respondenten 
får maximalt uppge två svar.) 
Svarsalternativen roteras 

1. Hälsa 
2. Mat och jordbruk 
3. Energi 
4. Transporter 
5. Klimat 
6. Samhällsvetenskapliga och kulturella frågor 
7. Säkra och trygga samhällen 
8. Annat (anteckna vad) 
9. Inget av ovanstående 
10. Vet ej LÄS EJ UPP 

 
Till intervjuaren, om respondenten frågar om alternativ 6: Exempel på områden som kan omfattas är 
arbetsmarknad, migration, identitetsfrågor, ett ojämlikt samhälle och kulturarv. 
 
 
9. 
I Sverige erbjuds alla barn gratis vaccinationer mot ett antal smittsamma sjukdomar. Vad anser du om 
sådana allmänna vaccinationsprogram? 
Svarsalternativen läses upp 

1. Vaccinationerna gör nytta och jag skulle vaccinera egna barn 
2. Vaccinationerna gör nytta, men jag skulle inte vaccinera egna barn 
3. Vaccinationerna gör större skada än nytta 
4. Vet ej LÄS EJ UPP 
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10. 
Hur ofta brukar du ta del av forskning som presenteras via nyheter på radio, tv, dagstidningar eller 
nyhetsmedier på internet? 
Svarsalternativ 1–5 läses upp 

1. Varje vecka 
2. Varje månad 
3. Någon gång per halvår 
4. Mer sällan 
5. Aldrig 
6. Vej ej LÄS EJ UPP 

 
 
11. (ställs ej till den som svarat Aldrig i fråga 10) 
Tar du del av forsknings- och vetenskapsnyheter via (svara Ja eller Nej vid varje alternativ, för varje kanal 
inkluderas att ta del av kanalen via internet) … 

1. Dagstidningar 
2. Facktidskrifter och magasin 
3. Teve 
4. Radio (exklusive poddar) 
5. Poddar 
6. Sociala medier, t.ex. facebook eller twitter 
7. Bloggar 
8. Youtube/filmklipp 

 
 
12. 
Skulle du rekommendera någon du känner att bli forskare? 
1. Ja 
2. Nej 
3. Kanske 
4. Vet ej LÄS EJ UPP 
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B. Bakgrundsvariabler 
 
13. Arbetar du själv med forskning? 

1. Ja 
2. Nej 
3. Nej, men gjort det tidigare 
4. Vet ej LÄS EJ UPP 
5. ej svar LÄS EJ UPP 

 
14. Har du någon familjemedlem, släkting eller nära vän som arbetar med forskning? 

1. Ja 
2. Nej 
3. Nej, men gjort det tidigare 
4. Vet ej LÄS EJ UPP 
5. ej svar LÄS EJ UPP 

 
15. Vad har du för sysselsättning?  

• förvärvsarbetar, anställd 
• egen företagare 
• studerar 
• pensionär 
• arbetssökande 
• annan 
• vill ej uppge 

 
16. Vad har du för utbildning 
Svarsalternativ 1–5 läses upp 

1. Grundskola 
2. Gymnasium 
3. Eftergymnasial utbildning, mindre än tre år 
4. Eftergymnasial utbildning, tre år eller mer 
5. Forskarutbildning 
6. Vet ej LÄS EJ UPP 
7. Vill ej uppge 

 
17. Har du barn? 

1. Ja 
2. Nej 
3. Vill ej uppge 

 
18. Hur gammalt är ditt/dina barn? 

1. 0–5 år 
2. 6–10 år 
3. 11–15 år 
4. Över 15 år 
5. Vill ej uppge 

 
19. Kön (registeruppgift, ställs ej under intervjun) 

1. Kvinna 
2. Man 

 
20. Ålder (registeruppgift, ställs ej under intervjun) 

1. 16–20 år 
2. 20–29 år 
3. 30–44 år 
4. 45–59 år 
5. 60–74 år 
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21. SKL:s kommunindelning (registeruppgift, ställs ej under intervjun) 
Ortstyp: storstad, övriga städer, glesbygd (SKL:s kommungrupper) 
 


