Slutversion, 170907

Frågebatteri VA-barometern 2017
Urval: Riksrepresentativt urval av den svenska allmänheten, 16–74 år
Antal telefonintervjuer: ca 1 000
Tid för telefonintervjuer: 11 september–1 oktober 2017
Intervjuns inledning
Svar: ” Hej, jag heter ……….. .
På uppdrag av organisationen Vetenskap & Allmänhet genomför vi en rikstäckande undersökning bland
allmänheten vars syfte är att ta reda på inställningen till forskning och vetenskap. Jag skulle gärna vilja
ställa några frågor till dig. Det tar ca åtta minuter.
1. Hur intresserad är du av vart och ett av följande områden:
Du ska svara på en skala från 1-5 där 1 = inte alls intresserad, 2 = inte särskilt intresserad, 3 =
varken eller, 4 = ganska intresserad och 5 = mycket intresserad. Om vi börjar med …?
(a–e roteras)
a) Politik
b) Ekonomi
c) Kultur
d) Sport
e) Forskning
2. Split ballot mellan a) och b)
När jag säger…, vad tänker du på då?
a) forskare
b) forskning
Öppet svar
3. Split ballot mellan 3:1) och 3:2)
3:1 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
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3:2 Vilket förtroende har du för följande personer?
Du ska svara på en skala från 1–5 där 1 = mycket litet, 2 = ganska litet, 3 = varken stort eller
litet, 4 = ganska stort och 5 = mycket stort. 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 gällande fråga 3:1 respektive 3:2:
- Om respondenten frågar vad forskningsinstitut betyder kan följande förklaring lämnas: ”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 Institut et är INTE något forskningsinstitut, utan ett medicinskt universitet.
Gör en notering om:
- Respondenten ber om förklaring om vad ett forskningsinstitut är.
- Respondenten nämner forskaren Paolo Macchiarini eller Karolinska Institutet i någon av förtroendefrågorna.
4. Vilket förtroende har du för forskning generellt?
Du ska svara på en skala från 1–5 där 1 = mycket litet, 2 = ganska litet, 3 = varken stort eller
litet, 4 = ganska stort och 5 = mycket stort.
5. Följdfråga till fråga 4 (förutom de som svarar ”vet ej” på fråga 4):
Är det av någon speciell anledning du valde just det alternativet?
Öppet svar
6. Om du fick tillfälle att prata med en forskare, vad skulle du då vilja prata om?
(Förkodade alternativ, läses ej upp.)
1) Brottslighet
2) Fysisk och psykisk ohälsa
3) Historia
4) Integration
5) Klimatförändringar
6) Kost och livsstil
7) Politik
8) Rymden
9) Samhällsekonomi
10) Skolan
11) Språk
12) Terrorism
13) Annat, nämligen … (öppet)
14) Vill inte diskutera med en forskare
15) Vet ej (LÄS EJ UPP)
16 Ej svar (LÄS EJ UPP)
7. 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
2) Lagom
3) För liten
4) Olika för olika områden
5) Vet ej (LÄS EJ UPP)
6) Ej svar (LÄS EJ UPP)
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8. Vilket politiskt parti tycker du bäst företräder forskningsfrågor?
(Förkodade svarsalternativ, läses ej upp.)
1. Centerpartiet
2. Kristdemokraterna
3. Liberalerna
4. Miljöpartiet
5. Moderaterna
6. Socialdemokraterna
7. Sverigedemokraterna
8. Vänsterpartiet
9. Annat parti
10. Något av allianspartierna
11. Något av de rödgröna partierna
12. Inget parti företräder forskningsfrågor bra/bäst
13. Vet ej
9. Split ballot mellan a (ställs till ungdomar 16–29 år) och b (ställs till övriga)
9a) Skulle du vilja arbeta som forskare i framtiden? (endast till ungdomar 16–29 år)
9b) Skulle du rekommendera någon du känner att bli forskare? (till svarande 30 år och uppåt)
1) Ja
2) Nej
3) Vet ej (LÄS EJ UPP)
4) Ej svar (LÄS EJ UPP)
10. Alltsedan förra 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 12
3) Vet ej Gå till fråga 12
11a och 11b (ställs till dem som svarat ”Ja” på fråga 10)
11) Har det påverkat ditt förtroende för …
11a) … medicinsk forskning positivt eller negativt, eller är det oförändrat?
1) Positivt
2) Oförändrat
3) Negativt
4) Vet ej (LÄS EJ UPP)
11b) … forskning inom andra områden positivt eller negativt, eller är det oförändrat?
1) Positivt
2) Oförändrat
3) Negativt
4) Vet ej (LÄS EJ UPP)

Bakgrundsfrågor
12. Arbetar du själv med forskning?
1. Ja
2. Nej
3. Nej, men jobbar/har jobbat forskningsnära (forskningsadministrativt)
4. Nej, men de har gjort det tidigare
5. Vet ej (LÄS EJ UPP)
6. Ej svar (LÄS EJ UPP)
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13. 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)
14. Vad har du för sysselsättning?
1. förvärvsarbetar, anställd
2. egen företagare
3. studerar
4. pensionär
5. arbetssökande
6. annan
7. vill ej uppge
15. 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
16. Vilket parti skulle du rösta på om det var vore i dag?
1. Centerpartiet
2. Kristdemokraterna
3. Liberalerna
4. Miljöpartiet
5. Moderaterna
6. Socialdemokraterna
7. Sverigedemokraterna
8. Vänsterpartiet
9. Annat parti
10. Något av allianspartierna
11. Något av de rödgröna partierna
12. Skulle rösta blankt
13. Skulle inte rösta
14. Vet ej
15. Ej svar
17. Kön (registeruppgift, ställs ej under intervjun)
1. Kvinna
2. Man
18. 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
19. SKL:s kommunindelning (registeruppgift, ställs ej under intervjun)
Ortstyp: storstad, övriga städer, glesbygd (SKL:s kommungrupper)

4

