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Frågebatteri Vetenskap & Allmänhet 2016
Urval: Riksrepresentativt urval av den svenska allmänheten, 16–74 år
Antal telefonintervjuer: 1 000
Tid för telefonintervjuer: 15 september–2 oktober 2016
Frågorna ställs till alla om inget annat anges vid respektive fråga!

A. Frågor
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, men c ligger alltid efter a och b)
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.
Om respondenten frågar: Karolinska Institutet är INTE ett forskningsinstitut, utan ett medicinskt
universitet.
Gör en notering om respondenten:
– ber om förklaring om vad ett forskningsinstitut är.
– nämner forskaren Paolo Macchiarini eller Karolinska Institutet i någon av förtroendefrågorna.
6.
Allmänt sett, hur intresserad är du av forskning?
Svara på en femgradig skala där 1 = ”inte alls intresserad” till 5 = ”mycket intresserad”.
7.
Hur stor kunskap tycker du själv att du har om hur forskning går till?
Svara på en skala 1–5 där 1 = ”ingen alls” och 5 = ”mycket stor”?
Till intervjuaren:
Om respondenten frågar om intervjuaren kan förtydliga frågan kan följande förklaring lämnas: ”Hur
mycket bedömer du att kan om hur den vetenskapliga processen går till och hur villkoren för forskare ser
ut.”
8.
I vilken utsträckning tycker du att man tar hänsyn till forskning när man fattar politiska beslut i Sverige?
Tar man hänsyn till forskning i för stor, för liten eller lagom stor utsträckning?
1) För stor
Besvara fråga 9, gå sedan till fråga 11
2) Lagom
Gå till fråga 11
3) För liten
Gå till fråga 10
4) Olika för olika områden
5) Vet ej
Gå till fråga 11
6) Vet ej (LÄS EJ UPP)
7) Ej svar (LÄS EJ UPP)
9.
Om ”för stort” eller ”olika för olika områden” i fråga 8: Är det inom något eller några specifika områden
som du tycker att man tar för stor hänsyn till forskning när man fattar politiska beslut i Sverige?
Svarsalternativ läses INTE upp:
1. Klimat/miljö
2. Vård och omsorg/hälso- och sjukvård
3. Utbildning/skola
4. Trafik/infrastruktur
5. Försvar
6. Finanspolitik/ekonomiska frågor
7. Arbetsmarknad
8. Integration
9. Annat (anteckna):
10. Vet ej (LÄS EJ UPP)
11. Nej, inga specifika frågor
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10.
Om ”för litet” eller ”olika för olika områden” i fråga 8: Är det inom något eller några specifika områden
som du tycker att man tar för liten hänsyn till forskning när man fattar politiska beslut i Sverige?
Svarsalternativ läses INTE upp:
1. Klimat/miljö
2. Vård och omsorg/hälso- och sjukvård
3. Utbildning/skola
4. Trafik/infrastruktur
5. Försvar
6. Finanspolitik/ekonomiska frågor
7. Arbetsmarknad
8. Integration
9. Annat (anteckna):
10. Vet ej
11. Nej, inga specifika frågor
11.
När jag säger (a–d), vad tänker du på då?: (a–d roteras)
a) Humaniora
b) Naturvetenskap
c) Medicin
d) Samhällsvetenskap
12.
Under året har det rapporterats mycket om läkaren och forskaren Paolo Macchiarinis operationer på
luftstrupar. Har du hört talas om detta?
1) Ja
2) Nej
Gå till fråga 14
3) Vet ej
Gå till fråga 14
13 a och b (ställs till dem som svarat Ja på fråga 12)
Har det påverkat ditt förtroende för:
a) … medicinsk forskning positivt eller negativt, eller är det oförändrat?
1) Positivt
2) Oförändrat
3) Negativt
4) Vet ej (LÄS EJ UPP)
b) … forskning inom andra områden positivt eller negativt, eller är det oförändrat?
1) Positivt
2) Oförändrat
3) Negativt
4) Vet ej (LÄS EJ UPP)
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B. Bakgrundsfrågor
14. Arbetar du själv med forskning?
1. Ja
2. Nej
3. Nej, men de har gjort det tidigare
4. Vet ej LÄS EJ UPP
5. ej svar LÄS EJ UPP
15. 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
16. Vad har du för sysselsättning?
• förvärvsarbetar, anställd
• egen företagare
• studerar
• pensionär
• arbetssökande
• annan
• vill ej uppge
17. 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
18. Kön (registeruppgift, ställs ej under intervjun)
1. Kvinna
2. Man
19. 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
20. SKL:s kommunindelning (registeruppgift, ställs ej under intervjun)
Ortstyp: storstad, övriga städer, glesbygd (SKL:s kommungrupper)

4

