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SVENSKT ENGAGEMANG 
FÖR FORSKNING
Detta är några av resultaten i årets VA-barometer:

• Förtroendet för forskare ökar men försvagas.
• I kölvattnet av Macchiarini-affären har förtroendet  

för framför allt medicinsk forskning påverkats.
• Svenskarna är generellt intresserade av forskning.
• Många saknar uppfattning om flera forskningsområden,  

särskilt humaniora.
• Människan, språk och humanism är vanliga  

associationer till humaniora.

VA-barometern görs genom cirka 1 000 telefonintervjuer med 
ett riksrepresentativt urval av den svenska allmänheten, 16−74 år. 
Mätningen är den femtonde sedan Vetenskap & Allmänhet, VA, 
bildades 2002. Läs mer om undersökningen på sidan 30.



ÅRET SOM GICK4

SVT sänder 
första avsnittet av 
dokumentärserien 
Experimenten, om 
kirurgen Paolo 
Macchiarini vid 
Karolinska Institutet.

Universitetskanslern 
får lämna sin post, 
då hon var rektor vid 
KI när Macchiarini 
rekryterades.

Svenska sjuk
sköterskan och 
nunnan Elisabeth 
Hasselblad 
helgonförklaras.

Vid en terrorattack 
i Nice under det 
franska national
dagsfirandet dödas 
84 personer och 
mer än 200 skadas.

Debatt kring bäst
säljande boken Livet 
med kvantfysiska 
glasögon, som klätt ett 
ovetenskapligt inne håll i 
vetenskaplig dräkt.

Affärsmannen 
Bengt Sjöberg 
inrättar 
Sjöbergstiftelsen 
och donerar 
två miljarder 
kronor till 
cancerforskning 
i Sverige.

”Gensaxen” CRISPR/Cas9 väljs 
till årets vetenskapliga genombrott 
av tidskriften Science.

ITattack gör att 
flera stora svenska 
dagstidningars 
webbplatser ligger 
nere i några timmar.

Stefan Buijsman disputerar i 
mate matisk filosofi vid Stockholms 
universitet vid 20 års ålder och blir 
Sveriges yngste doktor i modern tid.

Terrordåd med tre 
explosioner på flyg
platsen Zaventem och 
tunnelbanestationen 
Maalbeek i Bryssel. 
35 dödas och över 
300 skadas.

Regeringen 
meddelar 
att Malmö 
högskola ska 
bli universitet. Omröstning i 

Storbritannien om 
att stanna kvar eller 
lämna (Brexit) EU. 
Brexit vinner med 
knapp marginal.

EU:s forsknings
ministrar antar 
rådsslutsatser om att 
övergå till ett system 
för Öppen vetenskap 
(Open science).

En bakterie som 
är resistent mot 
den sista gruppen 
av antibiotika 
hittas i Sverige.

Panama
dokumen ten 
offentlig görs. 
De visar hur 
promi nenta 
personer och 
företag döljer 
pengar i 
skatte paradis 
via ”brevlåde
företag”.

KI:s rektor 
avgår som 
en följd av 
Macchiarini
affären.

EUkommissionens 
expertgrupp Open 
Science Policy 
Platform, som ger 
råd kring övergången 
till Öppen vetenskap, 
träffas för första gången.

Barometer
intervjuer 
genomförs.

Det anrika teve
programmet 
Fråga Lund 
får nypremiär 
med Kristian 
Luuk som 
programledare.

Fyra personer dödas 
i ett knivattentat 
i en grundskola i 
Trollhättan. Stora mani
festationer arrangeras 
för att hedra offren.

Samordnade 
terrorattacker 
på sex platser i 
Paris resulterar 
i 130 döda och 
över 350 skadade.

Under FN:s klimatkonferens i Paris 
enas världens länder om att den 
globala temperaturhöjningen ska 
hållas under 2 grader.

nov dec jan feb mars april maj juni juli aug sept okt20
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6 FÖRTROENDET FÖR 
FORSKARE ÖKAR
Förtroendet för forskare vid universitet och högskolor har stärkts 
ytterligare och ökat, från 84 till 89 procent, jämfört med förra året.

Även förtroendet för forskare vid företag ökar, till 60 procent. 
Förtroendet för forskare vid forskningsinstitut är oförändrat högt 
(83 procent); i år har dock fler Ganska stort (49 jämfört med 41 procent 
i fjol) snarare än Mycket stort (35 jämfört med 40 procent) förtroende. 

Signifikant färre svarar i år Vet ej (se infälld figur). Det indikerar 
att det i år är lättare att ta ställning till frågan. Minskningen av  
Vet ej-svar är en delförklaring till förtroendeuppgången. Det starka 
förtroendet hos yngre, 16–29 år, bidrar också till uppgången  
(94 procent jämfört med till exempel 81 procent i gruppen 60–74 år).

Figuren visar andelen som har ganska eller mycket stort förtroende 
för forskare. (Fyrgradig skala: Mycket stort, Ganska stort, Ganska litet, 
Mycket litet.*) 
Antal svarande: 1 023
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8 FÖRTROENDET FÖRE  
& EFTER MACCHIARINI 
För att undersöka om svenska folkets förtroende för forskning 
påverkades av den då stort uppslagna Macchiarini-affären, gjordes i 
februari 2016 en extra mätning av forskarförtroendet. Den mätningen 
visade att förtroendet var fortsatt högt, men försvagat då fler hade 
Ganska stort snarare än Mycket stort förtroende. 

Skillnaden finns till viss del kvar i mätningen för årets VA-
barometer; signifikant fler har Ganska stort förtroende för 
lärosätesforskare jämfört med i fjol (se figur). 

Mönstret är än tydligare för institutsforskare. Undantaget är 
företagsforskare, för vilka andelen med Mycket stort förtroende ökade 
vid varje mättillfälle under 2016.

Figuren visar förtroendet för forskare vid universitet och högskolor, 
från tre olika mätningar: sept/okt 2015, februari 2016 och sept/okt 2016.
(Fyrgradig skala: Mycket stort, Ganska stort, Ganska litet, Mycket litet.*) 
Antal svarande: SEPT/OKT 2015 = 1 011, februari 2016 = 1 000, SEPT/OKT 2016 = 1 023. 
Februari-mätningen gjordes av TNS Sifo, även den genom telefonintervjuer.
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10 MACCHIARINI- 
AFFÄRENS GENOMSLAG 
Det senaste året har händelserna kring läkaren och forskaren Paolo 
Macchiarini och dennes forskning och operationer på luftstrupar 
uppmärksammats mycket i massmedia. I årets VA-barometer var 
därför slutfrågan om man hade nåtts av den rapporteringen och 
huruvida förtroendet i så fall hade påverkats.

80 procent av de tillfrågade känner till Macchiarini. Den femtedel 
av befolkningen som inte hört talas om Macchiarini består framför 
allt av unga personer. Bland dem över 60 år känner hela 94 procent 
till Macchiarini-affären.

Figuren visar hur stor andel i varje ålderskategori som uppger  
att de nåtts av rapporteringen kring Macchiarini. 
Antal svarande: 16–20 år = 96 personer; 21–29 år = 162 personer; 30–44 år = 279 personer; 
45–59 år = 259 personer; 60–74 år = 227

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Nej

Ja

60–74 år45–59 år30–44 år21–29 år16–20 år

40 %

60 %

38 %

12 % 11 % 6 %

62 %

88 %
89 %

94 %



12 FÖRTROENDETAPP FÖR 
MEDICINSK FORSKNING
Hela 35 procent uppger att Macchiarini-händelserna har påverkat 
deras förtroende för medicinsk forskning negativt; framför allt gäller 
det personer med enbart grundskoleutbildning (44 procent). För en 
av tio har händelserna även påverkat förtroendet för forskning inom 
andra områden negativt. Med tanke på det höga – om än försvagade 
– forskarförtroendet är resultatet oväntat. 

Ålder och utbildningsnivå avspeglas tydligt i svaren på denna 
fråga. Sannolikt inverkar även frågans karaktär; på en direkt fråga 
kan man uppleva att förtroendet påverkats, även om man inte vägt in 
denna aspekt i sin generella bedömning. 

Figuren visar hur Macchiarini-affären har påverkat svenskarnas 
 förtroende för forskning inom medicin, samt för forskning inom andra 
områden. Frågorna har ställts till dem som svarat ja på frågan om de 
nåtts av rapporteringen om Macchiarini.
Antal svarande: 844 per fråga
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14 STORT INTRESSE 
FÖR FORSKNING
Vi har i år undersökt svenskars intresse för respektive kunskap om 
forskning. På frågan om intresset svarade många mittenalternativet 
3 på en femgradig skala, där 1 är Inte alls intresserad och 5 är Mycket 
intresserad. En tredjedel angav 4. På frågan om den självupplevda 
kunskapen om forskning angav en tredjedel 3, och ytterligare en 
tredjedel svarade 2 på en femgradig skala.

Det finns en i grunden positiv inställning till forskning i Sverige, 
som säkert bidrar till de höga förtroendenivåerna. Intresset för 
forskning är som synes högre än den upplevda kunskapen. Se även 
nästa uppslag.

Figuren visar hur de svarande skattar sitt intresse för respektive sin 
självupplevda kunskap om forskning. (Femgradig skala från 1 = Inte 
alls intresserad till 5 = Mycket intresserad, respektive 1 = Ingen kunskap 
alls till 5 = Mycket stor kunskap.)
Antal svarande: 1 023 personer per fråga
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16 UTBILDNING FÖDER 
FORSKNINGSINTRESSE
De svarandes utbildningsnivå har stark inverkan på deras intresse för 
och kunskap om forskning. Signifikant fler högutbildade anger sitt 
intresse till 4 och 5 på den femgradiga skalan. Högutbildade placerar 
också sin egen kunskap högre än andra.  

Fler kvinnor är män anger att de inte har någon kunskap alls 
om forskning (17 jämfört med 12 procent). Åldersmässigt anser sig 
gruppen 30–44 år ha störst kunskap om forskning, där tio procent 
anger 5 på den femgradiga skalan, jämfört med mellan två och fem 
procent för övriga ålderskategorier.

Figuren visar hur de svarande skattar sitt intresse för respektive sin 
självupplevda kunskap om forskning, uppdelat på utbildningsnivå. 
(Femgradig skala från 1 = Inte alls intresserad till 5 = Mycket intresserad, 
respektive 1 = Ingen alls till 5 = Mycket stor.) 
Antal svarande: 1 023 personer per fråga
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18 BESLUT PÅ VETEN-
SKAPLIG GRUND?
Tar politiker tillräcklig hänsyn till vad forskningen visar inför sina 
beslut? Nej, inte enligt de svarande i årets VA-barometer. Nästan 
hälften anser att det tas för lite hänsyn. Fler kvinnor än män (50  
jämfört med 42 procent) och fler högutbildade (54 mot 41 respektive 
42 procent för personer med enbart gymnasie- respektive grund-
skoleutbildning) valde svarsalternativet För liten utsträckning.

De som inte svarade Lagom stor utsträckning fick frågan om det är 
inom något särskilt område det tas för mycket eller för lite hänsyn. 
Hälso- och sjukvård, utbildning och klimat var vanligast bland dem 
som svarat För liten utsträckning och pekat ut något särskilt område.

Figuren visar svarsfördelningen på frågan ”I vilken utsträckning tycker 
du att man tar hänsyn till forskning när man fattar politiska beslut i 
Sverige?” Svars alternativ: För stor, lagom eller för liten utsträckning, 
samt olika för olika områden.
Antal svarande: 1 023
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20 BILDER AV OLIKA 
FORSKNINGSOMRÅDEN
De svarande ombads ange vad de tänkte på när fyra forsknings-
områden nämndes: humaniora, medicin, samhälls vetenskap och natur-
vetenskap. I ordmolnen visas de femton vanligaste  associationerna till 
varje område, och bilden av varje forsknings område fördjupas sedan 
på individuella uppslag. Alternativet inget speciellt har tagits bort ur 
ordmolnen, då det för flera områden blev mycket dominerande.

I de infällda cirklarna visas de skiftande andelarna som saknade 
uppfattning. Det finns som synes mycket stora skillnader mellan olika 
forskningsområden; nästan fyrtiofem procent av de svarande saknade 
uppfattning om humaniora jämfört med bara tre procent för medicin.

Figuren visar de femton vanligaste svaren för varje forsknings-
område (frågeordningen var slumpmässig), samt i cirkeldiagram andelen 
som saknade uppfattning. Viss bearbetning och gruppering av svaren har 
skett, för att kunna återge dem i ordmolnet.
Antal svarande: 1 023 per forskningsområde
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22 BILDEN AV  
HUMANIORA
Fyrtiofem procent av de svarande har ingen uppfattning om 
humaniora. Det är en markant högre andel än för andra forsknings-
områden. Skillnaderna i utbildningsnivå är slående: 63 procent av 
de svarande med enbart grundskoleutbildning saknade uppfattning, 
jämfört med 49 procent av gymnasieutbildade och 29 procent av dem 
med högskoleutbildning. 

Den vanligaste associationen till humaniora är alltså – ingen alls. 
På andra plats kommer människan, tätt följd av språk. Språk är en 
vanlig association bland dem med högskoleutbildning. 

Figuren visar de associationer till humaniora som de svarande uppgett. 
Alternativet inget speciellt finns inte med, då det för flera områden blev 
mycket dominerande. Viss bearbetning och gruppering av svaren har skett, 
för att kunna återge dem i ordmolnet.
Antal svarande: 1 023



24 BILDEN AV  
MEDICIN
Den vanligaste associationen till medicin är läkemedel, tätt följd av 
forskning. Det finns av naturliga skäl en tydlig koppling till hälso- och 
sjukvården med läkare, sjukdom, sjukhus och sjukvård på platserna 
därefter. Trots närheten till ”det sjuka” är flera positiva ord vanliga, 
såsom bra, botemedel och bli frisk.

Det finns skillnader i svaren där utbildningsnivån spelar in. Bland 
personer med högskole- eller gymnasieutbildning är till exempel sjuk-
dom och sjukhus vanligare, medan medicin är vanligare bland personer 
med enbart grundskoleutbildning.

Figuren visar de associationer till medicin som de svarande uppgett. 
Alternativet inget speciellt finns inte med, då det för flera områden blev 
mycket dominerande. Viss bearbetning och gruppering av svaren har skett, 
för att kunna återge dem i ordmolnet.
Antal svarande: 1 023



26 BILDEN AV 
SAMHÄLLSVETENSKAP
För samhällsvetenskap är den vanligaste associationen − ingen alls. En 
av fem, att jämföra med drygt två av fem för humaniora, tänker inte 
på något särskilt i relation till samhällsvetenskap. Det är 37 procent av 
dem med enbart grundskoleutbildning som svarat så, jämfört med 19 
respektive 15 procent av dem med gymnasie- eller högskoleutbildning.

Den i särklass vanligaste associationen därefter är politik.  
Forskning, vetenskap eller universitet finns inte bland de tio vanligaste 
orden, om än just därefter, vilket skiljer samhällsvetenskap från de 
andra områdena. 

Figuren visar de associationer till samhällsvetenskap som de svarande 
uppgett. Alternativet inget speciellt finns inte med, då det för flera 
områden blev mycket dominerande. Viss bearbetning och gruppering av 
svaren har skett, för att kunna återge dem i ordmolnet.
Antal svarande: 1 023



28 BILDEN AV 
NATURVETENSKAP
En tiondel av de svarande får ingen särskild bild i huvudet när 
de tänker på naturvetenskap. Det gäller särskilt dem med enbart 
grundskoleutbildning (17 procent). Det är ändå en avsevärt lägre 
andel än för humaniora och samhällsvetenskap.

Bland dem som angett associationer är det många som kopplar till 
naturvetenskapliga discipliner, som fysik och biologi. Skolan, forskning 
och vetenskap är andra vanliga associationer. Naturen är allra vanligast, 
näst efter inget speciellt.

Figuren visar de associationer till naturvetenskap som de svarande 
uppgett. Alternativet inget speciellt finns inte med, då det för flera 
områden blev mycket dominerande. Viss bearbetning och gruppering av 
svaren har skett, för att kunna återge dem i ordmolnet.
Antal svarande: 1 023



30 OM VA-BAROMETERN
VA-barometern har genomförts varje år sedan 2002. Undersökningen 
görs genom telefonintervjuer med ett riksrepresentativt urval, cirka 
1 000 personer (i år 1 023), av den svenska befolkningen i åldern 
16−74 år. De svarande är representativa utifrån variablerna kön, ålder 
och kommuntyp. Viktning har i efterhand använts för att uppnå 
representativitet även gällande utbildningsnivå.

Intervjuerna görs årligen i månadsskiftet september–oktober  
och är avslutade innan årets Nobelpristagare tillkännages. Den 
mediala uppmärksamheten kring Nobelpriset skulle annars kunna 
inverka på resultaten. För årets undersökning var fältperioden den 
15 september−2 oktober 2016.  

Sedan 2012 genomförs intervjuerna av Exquiro Market Research. 
Frågorna som ställts finns att ladda ner på www.v-a.se, i anslutning 
till den digitala versionen av årets VA-barometer. 

En referensgrupp med expertis inom enkätmetodik bistår i fram-
tagandet av frågorna. Frågebatteriet slås slutgiltigt fast i samråd med 
undersökningsföretaget.



Vetenskap & Allmänhet, VA, vill främja dialog och öppenhet mellan 
allmänhet – särskilt unga – och forskare. Föreningen arbetar för att 
åstadkomma samtal i nya former om forskning som engagerar. 

VA utvecklar också ny kunskap om relationerna forskning – samhälle 
genom attitydundersökningar och studier.

Medlemmar är ett 80-tal organisationer, myndigheter, företag och 
föreningar. Dessutom finns individuella medlemmar.

Läs mer på www.v-a.se

Vetenskap & Allmänhet


