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Förord

Carl von Linnés 300-årsjubileum har firats med tusentals evenemang världen över under 
2007. I Sverige har Linné2007 samordnat ett stort antal nationella såväl som regionala 
aktiviteter. Vetenskapliga institutioner, kulturorganisationer, skolor och turistbranschen 
har firat Linné på olika sätt. Jubileets övergripande mål är att nyansera och bredda 
bilden av Carl von Linné samt att stimulera intresset för naturvetenskap bland barn och 
ungdomar.

För att undersöka om Linnéjubileet nått dessa mål och påverkat allmänhetens kunskap 
och attityder har Vetenskap & Allmänhet, VA, gjort opinionsundersökningar före och efter 
jubileet. Frågor om Linné och hans betydelse, utarbetade i samråd med fil dr Arne Modig 
vid Synovate, ställdes hösten 2006 i samband med VAs årliga opinionsundersökning 
om allmänhetens syn på vetenskap och forskare. En särskild undersökning har nu gjorts 
genom drygt tusen telefonintervjuer med ett riksrepresentativt urval av den svenska 
befolkningen som är 16 år och äldre. Dessutom har ett utökat urval ungdomar mellan 16 
och 29 år intervjuats.

De första intervjuerna presenterades i Allmänheten om Carl von Linné 2006 
(VA-rapport 2006:9). Den andra omgången intervjuer gjordes av Synovate mellan den 26 
november 2007 och den 10 januari 2008. Resultat och analys presenteras i denna skrift, 
Efter Linnéjubileet – Allmänheten om Carl von Linné 2007 (VA-rapport 2008:1). VAs 
utvecklingschef Karin Hermansson har ansvarat för studien. Rapporten får gärna citeras 
med angivande av VA som källa. Denna och övriga studier kan också hämtas från 
www.v-a.se. 

Vetenskap & Allmänhet, VA, arbetar för att öka allmänhetens – särskilt de ungas – intresse 
och engagemang för kunskap. Kunskapssamhället förutsätter att människor intresserar 
sig för kunskap och vetenskap och att kunskaperna verkligen används. Föreningen strävar 
efter att åstadkomma samtal med utgångspunkt i frågor som intresserar och engagerar 
människor. För att undersöka attityderna till kunskap, vetenskap och forskare studerar VA 
hur allmänheten och olika grupper i samhället ser på dessa områden liksom hur forskare 
ser på dialog.
 

Januari 2008

Camilla Modéer Åse Berglund
Generalsekreterare Generalsekreterare 
Vetenskap & Allmänhet  Linné2007



Utgivare: Vetenskap & Allmänhet, VA 
Box 5073, 102 42 Stockholm
Telefon: 08-791 29 00
Fax: 08-611 56 23
E-post: info@v-a.se
Webbplats: www.v-a.se

ISSN: 1653-6843
ISBN 13: 978-91-85585-41-0 (tryckt)
urn:nbn:se:vetenskapochallmanhet-2008-1 (pdf )



VA-rapport 2008:1 Efter Linnéjubileet

�

Innehåll

1. Sammanfattning 5

2. Inledning 10

3. Kunnigheten om Carl von Linné har ökat 11

4. Mer positiv syn på Carl von Linnés betydelse 18

5. Två av tio tror att jubileet lockar unga till forskning 23

6. En av sju vill forska inom naturvetenskap 25

7. Efter Linné2007 – hur gick det? 27

Bilaga 1 – de svarande 29
Bilaga 2 – frågorna 30





VA-rapport 2008:1 Efter Linnéjubileet

�

1.	 Sammanfattning 

År 2007 var det 300 år sedan Carl von Linné föddes, och det har firats med ett stort jubi-
leumsprogram runtom i Sverige. I samband med jubileet – både före dess start och efter 
att aktiviteterna avslutats – har VA genomfört en attitydundersökning om Carl von Linné 
bland allmänheten. Ungdomar har särskilt varit i fokus under jubileet. För att möjliggöra en 
grundligare analys av denna grupp har ett utökat urval av unga gjorts. Avsikten med under-
sökningen är mäta jubileumsaktiviteternas effekter på kunskaper och attityder. 

Kunnigheten om Carl von Linné är större efter jubileumsåret jämfört med före. Efter jubileet 
svarar varannan korrekt att Linné föddes för 300 år sedan, jämfört med fyra av tio ett år 
tidigare. Störst är ökningen bland medelålders och bland kvinnor. Det är dock inte fler som 
efter jubileet själva anser sig vara kunniga om Linné och hans verksamhet. Bara en av tio 
bedömer sig som kunnig (4 eller 5 på en skala från 1 till 5 där 5 är mycket kunnig). Kunnig-
heten om Linné, både den som mäts i kunskapsfrågorna och den egenupplevda, ökar med 
utbildningsnivå.
 
Alla känner till att Linné verkade inom botanik, men bilden av honom har breddats något. 
Klart fler vet efter jubileet att Linné även var verksam inom zoologi (26 procent, ökning från 
19 procent) och medicin (29 procent, ökning från 17 procent). Samtidigt är det också något 
fler (22 procent, ökning från 19 procent) som efter jubileet felaktigt anger genetik som ett 
av Linnés ämnesområden.

Synen på vad Linné betytt för forskningen och för vår syn på naturen har blivit ännu något 
mer positiv än före jubileet. Nu anser 93 procent (85 procent före) att hans betydelse för kun-
skapsutveckling, forskning och vetenskap i världen är mycket stor, och 81 procent (76 procent 
före) att hans betydelse för vanliga svenskars syn på naturen är mycket stor. De unga (16–29 
år) ligger cirka tio procentenheter lägre än snittet av allmänheten i båda dessa frågor.

 

Figur I: Andelar som före 
och efter jubileet svarar att 
det är 300 år sedan Linné 
föddes.
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En av fem tror att Linnéjubileet har lockat fler unga till naturvetenskap och forskning. De 
äldre tror det i högre utsträckning än de unga. 

Andelen unga som uppger att de själva skulle vilja bli forskare inom naturvetenskap har dock 
inte ökat. En av sju svarar ja, drygt hälften så många ”kanske” och resten säger bestämt nej. 

Figur III: ”I hur hög grad tror du att Linnéjubileet har lockat fler unga till 
naturvetenskap och forskning?” Allmänheten 2007.
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Figur II: Allmänhetens attityder före och 
efter jubileumsåret. ”Carl von Linné har haft 
mycket stor betydelse för...”
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Kunskaperna om Carl von Linné har alltså ökat, och bilden av honom som botanikens 
fader har i viss mån nyanserats och breddats. Detta var en del i jubileets två övergripande 
mål. Även om förändringarna inte är dramatiska, bör de ses som ett lyckat resultat. Synen 
på Linnés betydelse för kunskapsutveckling och forskning samt för vår syn på naturen har 
påverkats i positiv riktning.

Jubileets andra mål var att öka ungas intresse för naturvetenskap och forskning. En av fem 
tror att Linnéjubileet har lockat fler unga till naturvetenskap och forskning, men någon 
omedelbar förändring i ungas intresse för att själva bli forskare inom naturvetenskap kan 
inte undersökningen påvisa. Attityder tar tid att påverka och ungas intressen och framtid-
splaner beror av en mängd olika faktorer – erfarenheter, förebilder, vänner, familj, fritidsin-
tressen, osv. Långsiktiga och breda insatser för att stimulera ungas intresse för kunskap be-
hövs därför, och det är viktigt att det engagemang som jubileet stimulerat till lever vidare 
– inte minst i skolan. 

Figur IV: ”Skulle du vilja 
arbeta som forskare inom 
naturvetenskap i framtiden?” 
Ungdomar 16–29 år efter 
jubileet.
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2.	 Inledning

Som en del i jubileumsprogrammet Linné2007 har en före- och efterundersökning av all-
mänhetens kunskaper om och syn på Linné och hans betydelse gjorts. Ungdomars attityder 
och kunskaper analyseras särskilt genom ett utökat urval av unga mellan 16 och 29 år.

Undersökningen har gjorts med hjälp av Synovate. Mellan den 26 och den 29 november 
2007 genomfördes 1 034 telefonintervjuer med ett riksrepresentativt urval av allmänheten, 
16 år och äldre. Dessutom gjordes, mellan den 3 december 2007 och den 9 januari 2008, 
ytterligare 493 telefonintervjuer med ungdomar 16–29 år för att möjliggöra en grundligare 
analys av skillnader mellan olika grupper av unga. Tillägget innebär att totalt 714 personer i 
denna åldersgrupp intervjuades. Den inledande undersökningen presenterades i VA-rapport 
2006:9, och baserades på 1 003 intervjuer, plus ett utökat urval unga, som gjordes mellan den 
27 september och den 26 oktober 2006.

Resultaten som presenteras i denna rapport baseras, när siffror för ”Allmänheten” anges, på 
intervjuer med ett riksrepresentativt urval av 1 034 svenskar 16 år och äldre. När siffror för 
ungdomar presenteras separat, baseras dessa på det utökade urvalet, dvs. 714 personer mellan 
16 och 29 år. I bilagorna 1 och 2 återfinns mer detaljer om de svarande samt de frågor som 
ställts.

Frågor om kunnigheten om Carl von Linné presenteras i kapitel 3. Kapitel 4 tar upp frågor 
om hur människor ser på Linnés betydelse – dels för forskningen och kunskapsutvecklingen i 
världen och dels för svenskars syn på naturen. Tilltron till jubileets effekt på ungas intresse för 
naturvetenskap och forskning behandlas i kapitel 5, och de ungas egen inställning till en kar-
riär som forskare i kapitel 6. Kapitel 7 sammanfattar resultaten och ger några reflektioner.
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3.	 Kunnigheten	om	Carl	von	Linné	har	ökat

Några av intervjufrågorna ställdes för att undersöka kunnigheten om Carl von Linné bland 
allmänheten; när han levde och vad han gjorde. Har människor lärt sig något om Linné 
under 2007? Hur bedömer de själva sin kunnighet? 

3.1.	Varannan	vet	att	Linné	fyller	300	år
Varannan svensk svarar efter jubileet korrekt att det är 300 år sedan Linné föddes, jämfört 
med fyra av tio före. Andelen riktiga svar ökar i alla åldersgrupper och ökar fortfarande med 
stigande ålder, men i gruppen 45–59 år har andelen korrekta svar ökat mest och de har 
därmed kommit i kapp dem över 60 år. Bland de unga (16–29 år) svarade före jubileet endast 
en tredjedel rätt, medan drygt hälften av de över 60 år placerade Linné i rätt århundrade. Nu 
anger fyra av tio unga rätt svar, och nära sex av tio av dem över 45 år. 

Andelen som placerar Linné i rätt århundrade ökar med utbildningsnivå, och andelen har 
ökat mest bland dem med avslutad gymnasieutbildning. Bland de högutbildade ger över sex 
av tio nu rätt svar, jämfört med fyra av tio av dem med enbart grundskola.

Figur 1: ”Nästa år firas / 2007 har firats att det är ett jämnt antal hundra år sedan 
Carl von Linné föddes. Vet du hur många?”
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Boende på glesbygden och i Norrland svarar mindre ofta rätt, färre än fyra av tio, jämfört med 
boende i övriga landet. Denna skillnad tycks inte finnas bland ungdomarna; det verkar till 
och med vara tvärtom i den åldersgruppen.

Män svarar fortfarande oftare rätt än kvinnor men skillnaden har minskat, dvs. andelen rätta 
svar har ökat mer bland kvinnor (från 39 till 51 procent), än bland män (från 46 till 54 procent). 
Den enskilt största ökningen (17 procentenheter) står dock män mellan 45 och 59 år för. 
Bland de unga (16–29 år) är det främst pojkar mellan 16 och 19 och kvinnor mellan 20 och 
29 år som fått ökad kännedom om Linnés ålder, medan andelarna för flickor 16–19 samt för 
20–29-åriga män rentav är lägre efter än före jubileet.

Bland de allra yngsta (16–19 år) är andelen osäkra – dvs. de som svarar ”vet ej” – hög: en av 
fyra. Andelen osäkra flickor i denna åldersgrupp är liksom före jubileet högre än andelen osäkra 
pojkar. Kvinnorna mellan 20 och 29 år anger något oftare rätt århundrade än de yngsta, 
medan det inte är någon nämnvärd skillnad mellan männen under och över 20 år. Kvinnorna 
över 20 är inte lika ofta osäkra som de yngsta. 

Figur 2: ”Nästa år firas / 2007 har firats 
att det är ett jämnt antal hundra år 
sedan Carl von Linné föddes. Vet du hur 
många?” Andel korrekta svar (300 år) 
bland allmänheten.
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Figur 3: Förändring i andel som korrekt anger Linnés ålder till 300 år  
(andel 2007 minus andel 2006). Procentenheter.
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3.2.	En	av	tio	anser	sig	kunnig	om	Linné
För att testa människors uppfattning om sin egen kunskap ombads de svarande gradera sin 
kunskap om Linné och hans arbete på en skala mellan 1 och 5. 1 betyder helt okunnig och 5 
mycket kunnig. Mycket få – enstaka procent – anser sig vara mycket kunniga (5) om Linné, 
och detta har inte signifikant ändrats efter jubileet. Drygt en av fem, och ungefär en av tre 
unga, tycker sig vara helt okunniga (ger sig själva en etta på skalan), vilket är lika många som 
före jubileet. 

Figur 5: ”Hur kunnig anser du dig vara om Carl von Linné och hans arbete?” 
Efter jubileet.
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Figur 4: ”Nästa år firas / 2007 har firats att det är ett jämnt antal hundra år sedan Carl von Linné föddes. 
Vet du hur många?”
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Andelen som anser sig kunnig eller ganska kunnig (3–5) ökar med ökande ålder. I gruppen 
ungdomar 16–29 år är andelen som anser sig kunnig oförändrad, medan den ökar i andra 
åldersgrupper. Andelen som anser sig helt okunnig sjunker med enstaka procent i alla ålders-
grupper utom i gruppen 16–29 år.

Andelen unga som anser sig helt okunniga, dvs. anger en etta på skalan, är fortfarande efter 
jubileet hög jämfört med andra åldersgrupper. Skillnaderna mellan ålder och kön i hur många 
som anser sig helt okunniga har dock utjämnats inom denna åldersgrupp. Bland pojkar mel-
lan 16 och 19 år har andelen som anser sig helt okunnig ökat medan den minskat bland 
flickorna. Förändringarna går i motsatt riktning bland dem mellan 20 och 29 år och de är 
också mindre i denna åldersgrupp. Fler unga i Mellansverige anser sig själva helt okunniga, 
44 procent jämfört med mellan 25 och 30 procent i övriga landet. 

De kunniga tycks ha blivit ännu kunnigare, medan de okunniga tycks vara något mindre 
okunniga efter jubileet jämfört med före. Av dem som nu bedömer sig vara ganska eller mycket 
kunniga om Linné (svarar 3, 4 eller 5) är andelen som också svarat rätt på frågan om hur 
många år det var sedan Linné föddes sju av tio jämfört med fem av tio före jubileet. Tre av 
tio som bedömer sig helt okunniga (svarar 1 på skalan) svarar trots allt rätt, också det något 
fler än före jubileet. 

Figur 6: ”Hur kunnig anser du dig vara om 
Carl von Linné och hans arbete?” Förändring 
i antal procentenheter av andelarna som 
bedömer sig som kunniga eller ganska kunniga 
(3–5) efter jubileet jämfört med före.0 %
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Figur 7: Andelar av de 
unga svarande som anser 
sig helt okunniga om Carl 
von Linné och hans arbete, 
dvs. svarar 1 på skalan.
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De tre frågor som presenteras i 3.3 och kapitel 4, om Linnés ämnesområden samt om hans 
betydelse, ställdes inte till dem som bedömde sig själva vara helt okunniga (dvs. svarade 
1 på skalan).

3.3.	Blomsterkungen	Linné	dominerar
Botanik är det ämne som nästan alla förknippar med Linné, se figur 9. Det är mer okänt 
att Linné även var verksam inom medicin och zoologi. Något fler vet dock det efter jämfört 
med före jubileet, särskilt när det gäller medicin. Det tyder på en breddad bild av vetenskaps-
mannen Linné.

Två av svarsalternativen till frågan ”inom vilka områden verkade Carl von Linné?” var äm-
nen som Linné inte ägnade sig åt, nämligen genetik och fysik. Andelarna som tror att han 
gjorde det ökar marginellt efter jubileet. Bara en av tio tror att Linné arbetade med fysik. 
Däremot är det ganska många – en dryg femtedel av hela allmänheten och något färre bland 
de unga – som tror att genetik var ett av hans ämnen. Förmodligen blandar många samman 
det område som kallas genetik, vilket grundlades först på 1800-talet1, med Linnés sexual-
system för växter. 

Före jubileet var det fler unga (16–29 år) som prickade in zoologi, jämfört med snittet av 
allmänheten, men nu har övriga i befolkningen hunnit i kapp. Det är dock främst unga 
män som känner till att Linné var verksam inom zoologi. Tre av tio pojkar mellan 16 och 19 
och fyra av tio mellan 20 och 29, svarar zoologi, jämfört med två av tio unga kvinnor – lika 
många som bland de äldsta (60+ år).

Medicin var ett annat av Linnés verksamhetsområden, men det känner bara tre av tio till, 
och något färre bland de unga (16–29 år). Här är det, liksom före jubileet, pojkarna mellan 
16 och 19 som drar ner snittet för ungdomarna. Fjorton procent (6 procent före) av dem 
svarar medicin. En av fem unga kvinnor vet däremot att Linné var verksam inom medicin.

1 Den klassiska genetiken bygger på Gregor Mendels (1822–1884) experiment, och fanns alltså inte som vetenskap på 
Linnés tid.

Figur 8: Andelar av allmänheten som 
korrekt svarar att det var 300 år sedan 
Linné föddes.
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Utbildningsnivå har en viss inverkan på svaren i frågan om ämnen. Den högutbildade allmän-
heten svarar i högre utsträckning zoologi och medicin, och det är också bland de högutbildade 
som ökningen av dessa andelar är störst. Svarsandelarna för zoologi och medicin har också 
ökat bland dem med gymnasieutbildning, medan ökningen är mindre bland dem med enbart 
grundskola. 

Högutbildade svarar dock också i klart högre utsträckning än andra att Linné verkade inom 
genetiken. Tre av tio med högre utbildning tror att det var så, jämfört med drygt en av tio 
med bara grundskoleutbildning. 

Figur 9: Allmänhetens kunnighet om Linnés verksamhet före (2006) och efter jubileet (2007).  
”Kan du säga inom vilket eller vilka av följande områden som Carl von Linné verkade?”
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Figur 10: Ungdomars kunnighet om Linnés verksamhet 2007, efter jubileet.  
”Kan du säga inom vilket eller vilka av följande områden som Carl von Linné verkade?”
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Typ av bostadsort har ingen stor inverkan, med ett undantag. En dubbelt så stor andel 
(32 procent) storstadsbor jämfört med glesbygdsbor prickar in zoologi. Boende i Småland, 
på Öland och Gotland är bäst på att ange medicin som ett verksamhetsområde, medan norr-
länningarna i minst utsträckning anger zoologi. Boende i Sydsverige anger oftare genetik än 
andra.

Bland ungdomar anger storstadsbor oftare än andra framför allt medicin, men även zoologi.  
Några regionala skillnader syns däremot inte bland de unga.

Allmänhetens kunnighet om Carl von Linné har ökat, även om andelen som själv 
anser sig kunnig är låg och i stort sett oförändrad. Bilden av Linné har breddats, 
särskilt bland de högutbildade, i och med att fler nu vet att han också verkade inom 
zoologi och medicin. Fortfarande är dock bilden av blomsterkungen den klart domi-
nerande.

Figur 11: ”Kan du säga inom vilket eller vilka av följande områden som Carl von Linné verkade?” Allmänheten.
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4.	 Mer	positiv	syn	på	Carl	von	Linnés	betydelse

Vilken betydelse har Linné haft för vetenskapens utveckling och för den syn vi har på naturen 
i dag? De som bedömde sig ha någon kunnighet, dvs. svarade 2–5 på kunnighetsfrågan i 3.2, 
fick ta ställning till två påståenden om detta. 

4.1.	Linnés	betydelse	för	kunskapsutvecklingen
Över nio av tio instämmer helt eller till stor del i att Carl von Linné haft mycket stor bety-
delse för kunskapsutveckling, forskning och vetenskap i världen. Andelen som instämmer 
helt har ökat med elva procentenheter jämfört med före jubileet. 

En positiv förändring syns i alla åldersgrupper, men den är mindre i åldersgruppen 45–59 år 
som efter jubileet, tillsammans med de unga, är mindre benägna att instämma (helt eller till 
stor del) än andra, se figur 12. Könsskillnaderna är mycket små.

Det finns en korrelation mellan att känna till att Linné föddes för 300 år sedan och att in-
stämma i att Linnés betydelse för kunskapsutvecklingen är mycket stor. Rätt svar, 300 år, 
ges av sex av tio som instämmer helt eller till stor del, men bara av hälften av dem som inte 
instämmer (allmänheten). Denna koppling syntes inte före jubileet. 

Figur 12: ”Carl von Linné har haft mycket stor betydelse för kunskapsutveckling, 
forskning och vetenskap i världen.” Endast de som bedömt sin egen kunnighet som 2–5.
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En liknande korrelation fanns bland allmänheten – men inte bland unga – före jubileet när 
det gäller hur viktigt det är att i Sverige satsa på naturvetenskaplig forskning2. De som ansåg 
detta mycket viktigt hade i betydligt högre grad svarat korrekt på födelseårsfrågan än de som 
inte ansåg det viktigt.

Någon koppling mellan synen på Linnés betydelse och egenbedömd kunnighet finns dock 
inte efter jubileet. Det syns nu mindre skillnad mellan de som bedömt sig som kunniga 
(3–5) och de som bedömt sig vara mindre kunniga (2) jämfört med före jubileet, dvs. an-
delen som instämmer har ökat mer bland de knappast kunniga så att attitydskillnaderna 
utjämnats, se figur 13.

2 VA-rapport 2006:9.

Figur 13: Allmänhetens syn på 
Linnés betydelse i förhållande 
till egenbedömd kunnighet. 
”Carl von Linné har haft 
mycket stor betydelse för 
kunskapsutveckling, forskning 
och vetenskap i världen.”
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Figur 14: Allmänhetens 
syn på Linnés betydelse 
för kunskapsutveckling, 
forskning och vetenskap 
i världen i förhållande till 
utbildningsnivå.
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Skillnaderna i synen på Linnés betydelse mellan människor med olika utbildningsnivå är 
också försumbara, och en ungefär lika stor positiv förändring har skett i alla grupper, se figur 
14 på föregående sida. 

Skillnaderna är små också med avseende på bostadsort. Boende i städer och storstäder har 
dock ökat sin instämmandegrad medan boende i glesbygden ligger kvar på samma nivå som 
före jubileet. Andelen som instämmer helt har till och med minskat något i glesbygd. Boende 
i Mellansverige instämmer efter jubileet i högre grad än andra. 

De unga instämmer – som framgår av figur 12 – mindre ofta än andra, och skillnaderna 
mellan olika grupper av unga är små. Flickor mellan 16 och 19 instämmer dock i minst 
utsträckning, medan de över 20 år är mest positiva. Bostadsort och utbildning ger inga fram-
trädande skillnader bland de unga. 
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Figur 15: ”Carl von Linné har 
haft mycket stor betydelse för 
kunskapsutveckling, forskning 
och vetenskap i världen.” 
Allmänheten.

Figur 16: Ungdomars syn på Linnés betydelse. Endast de som bedömt sin egen 
kunnighet som 2–5 ombads svara. ”Carl von Linné har haft mycket stor betydelse för 
kunskapsutveckling, forskning och vetenskap i världen.”

Instämmer inte alls

Vet ej

Instämmer något

Instämmer till stor del

Instämmer helt och hållet

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Män 16-19

Kvinnor 16-19

Män 20-29

Kvinnor 20-29

16-29 år, total 60%

65%

59%

54%

62% 25% 12%

30% 12%

21% 17%

24% 9%

25% 12%



VA-rapport 2008:1 Efter Linnéjubileet

21

4.2.	Linnés	betydelse	för	vår	syn	på	naturen
Åtta av tio instämmer helt eller till stor del i att Linné haft mycket stor betydelse för vanliga 
svenskars syn på naturen. Även här har attityden totalt sett påverkats i positiv riktning jäm-
fört med före jubileet, även om förändringen inte är så stor. I åldersgrupperna 30–44 år och 
över 60 år går förändringen i motsatt riktning. 

Någon korrelation mellan korrekt svar på frågan om Linnés ålder och instämmandegrad 
finns inte i denna fråga, kanske för att den är mer allmän än frågorna om forskning och 
vetenskap. Attityder till forskning och forskare hänger tydligt samman med utbildningsnivå, 
vet vi från tidigare opinionsundersökningar3. Skillnaderna med avseende på egen upplevd 
kunnighet (se 3.2) om Linné är försumbara i denna fråga. Ökningen av andelen som in-
stämmer i att Linné har haft mycket stor betydelse för vanliga svenskars syn på naturen är 
också lika stor oavsett kunnighet. 

Likaså är skillnaderna försumbara mellan människor med olika utbildningsnivå. Däremot 
syns en liten skillnad beroende på bostadsort. Boende i städer och storstäder instämmer nu 
i något högre grad än boende i glesbygden – vilket inte var fallet före jubileet. 

3 Se till exempel VA-rapporter 2007:2 och 2007:3.

Figur 17: Allmänhetens syn på Linnés betydelse. Endast de som bedömt sin egen 
kunnighet som 2–5 ombads svara. ”Carl von Linné har haft mycket stor betydelse för 
vanliga svenskars syn på naturen.”
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De unga (16–29 år) instämmer i något högre grad än före jubileet, men är fortfarande mindre 
benägna att instämma än andra. I denna åldersgrupp har skillnaderna avseende typ av bostads-
ort ökat efter jubileet. Unga i glesbygd instämmer nu i betydligt lägre grad (49 procent) än 
de i storstad (71 procent). Särskilt de unga i Norrland, Småland och på Öland och Gotland 
instämmer i lägre grad än andra. Något fler av dem som anser sig kunniga (3–5) instämmer 
jämfört med de som bedömer sin kunnighet som en tvåa på skalan.

Uppfattningen om Carl von Linnés betydelse har blivit något mer positiv jämfört med 
före jubileet, särskilt när det gäller kunskapsutveckling, forskning och vetenskap. Linnés 
betydelse för vår syn på naturen ses som mindre avgörande, och här är förändringen 
sedan före jubileet mindre. Liksom före jubileet ser färre unga Linnés betydelse som 
mycket stor.
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Figur 18: ”Carl von Linné har haft 
mycket stor betydelse för vanliga 
svenskars syn på naturen.” Andel av 
allmänheten som instämmer helt och 
hållet eller i hög grad.
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5.	 Två	av	tio	tror	att	jubileet	
	 lockar	unga	till	forskning

Två av tio tror att Linnéjubileet lockat fler unga till naturvetenskap och forskning, medan 
knappt fyra av tio inte tror det. Kvinnorna är något mer optimistiska än männen.

De unga (16–29 år) och de mellan 30 och 44 år tror i minst utsträckning att jubileet haft 
någon effekt på ungas intresse för naturvetenskap och forskning, medan de över 45 är mer 
positiva.

De unga kvinnorna är mest optimistiska om jubileets effekter på detta område, främst flick-
orna under 20 år. Drygt två av tio av dem tror att jubileet lockat fler unga till naturvetenskap 
och forskning, medan bara hälften så många unga män tror det.

Figur 20: ”I hur hög grad tror du att Linnéjubileet har lockat fler unga till naturvetenskap 
och forskning?” Allmänheten 2007.
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Figur 21: ”I hur hög grad tror du att Linnéjubileet har lockat fler unga till naturvetenskap 
och forskning?” Ungdomar 2007.
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Utbildningsnivån ger mycket små skillnader i denna fråga. En högre andel av dem med en-
bart grundskoleutbildning svarar med en trea, dvs. lägger sig mitt i skalan, men andelen som 
i hög grad tror att jubileet har lockat unga är lika stor som bland de med högre utbildning. 

Boende i storstäder och i Västsverige tror i högre grad än andra att jubileet lockat fler unga till 
naturvetenskap och forskning. Glesbygdsbor och boende i Norrland är mest skeptiska. Bland 
ungdomar syns inga skillnader avseende bostadsort och region.

En av fem tror att jubileet lockat fler unga till naturvetenskap och forskning. 
Högst tilltro till jubileets effekter i detta avseende har storstadsbor och de över 45 år.

Figur 22: ”I hur hög grad tror du att Linnéjubileet har lockat fler unga till naturvetenskap 
och forskning?” Allmänheten 2007.
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6.	 En	av	sju	vill	forska	inom	naturvetenskap

Kan de unga tänka sig en framtid som forskare? Vi frågade unga mellan 16 och 29 år om de 
själva skulle vilja arbeta som forskare inom naturvetenskap i framtiden. En av sju, 14 procent, 
säger sig vilja det och ytterligare drygt hälften så många svarar att de kanske skulle vilja det 
– totalt 22 procent. Fler än tre av fyra är säkra på att de inte själva vill forska inom natur-
vetenskap. Detta innebär ingen signifikant förändring sedan december 2006, då 15 procent 
svarade ja och 8 procent kanske (totalt 23 procent). 

Inom ramen för den ungdomsstudie som VA gjorde 2007 ställdes den mer generella frågan 
”skulle du vilja arbeta som forskare inom någon vetenskap i framtiden?”. Tre av tio svarade 
ja och en av tio ”kanske”4. Det är alltså cirka hälften av dem som över huvud taget kan tänka 
sig en forskarkarriär som vill inrikta sig på naturvetenskap.

De högutbildade ungdomarna är mer intresserade av att bli forskare än de som enbart har 
grundskole- eller gymnasieutbildning. Drygt två av tio med högre utbildning svarar ja, vilket 
är nästan dubbelt så hög andel som av övriga. De med grundskoleutbildning svarar ”kanske” 
dubbelt så ofta (10 procent) som de med högre utbildning (5 procent).

Det är vanligare att vilja bli naturvetenskaplig forskare bland boende i storstäder eller övriga 
landet, än bland glesbygdsungdomar där färre än en av tio svarar ja, se figur 24. Skillnaderna 
är större än före jubileet genom att andelen som svarar ja har minskat något (från nio till sex 
procent) i glesbygd och ökat något i storstad (från 16 till 19 procent). Samtidigt är andelarna 
som svarar nej desamma, dvs. den lilla förändringen har skett mellan alternativen ”ja” och 
”kanske”.
 
De som är över 20 år är efter jubileet mer intresserade av att bli naturvetenskapliga forskare 
än de under 20. Detta mönster fanns också i frågan om vilken vetenskap som helst. Andelen 
forskarintresserade har ökat något, och nästan en av fem 20–29-åringar svarar nu ja. Bland 
de som är yngre än 20 år har däremot intresset avtagit och är efter jubileet 13 procent för poj-
kar och 6 procent för flickor. 

4 Ungdomars syn på Vetenskap, VA-rapport 2007:4, sid. 27. Intervjuerna genomfördes hösten 2006, samtidigt som 
första omgången intervjuer om Linné.

Figur 23: Ungdomar 16–29 år om att själva bli forskare. ”Skulle du vilja arbeta som 
forskare inom (…) i framtiden?”
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Könsskillnaderna är försumbara för dem över 20 år, men större bland de yngre. I frågan om 
vilken vetenskap som helst syntes en könsskillnad även i gruppen över 20 år. 

Intresset för att själv bli forskare inom naturvetenskap har inte påverkats i ungdoms-
gruppen som helhet. Det  ökar något bland de över 20 år men minskar bland de yngre. 
Skillnaderna mellan unga i storstad respektive glesbygd är tydliga.

Figur 24: ”Skulle du vilja arbeta som forskare inom naturvetenskap i framtiden?” 
Ungdomar 16–29 år efter jubileet.
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Figur 25: ”Skulle du vilja arbeta som forskare inom naturvetenskap i framtiden?” 
Ungdomar 16–29 år.
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7.	 Efter	Linné2007	–	hur	gick	det?

7.1.	Jubileets	mål
Hur har då, sammanfattningsvis, Linné2007 lyckats i sina föresatser? Jubileet hade två över-
gripande mål:

• att allmänheten ska få en nyanserad och breddad bild av Carl von Linné
• att öka intresset för naturvetenskap bland barn och ungdomar

Låt oss se vad underökningsresultaten säger om de två målen.

Kunnighet och nyansering av bilden av Linné
Allmänhetens kunskaper om Linné har ökat i alla åldersgrupper. Andelen som placerar 
Linné i rätt århundrade har ökat med 25 procent. Fortfarande är det dock bara varannan 
svensk som korrekt anger att det var 300 år sedan han föddes. Andelen som anser sig själva 
vara kunniga om Linné har däremot inte ökat påtagligt och bland unga är andelen helt 
oförändrad.

Även om bilden av Linné som blomsterkungen fortfarande är den starka – nästan alla anger 
botanik som ett av hans områden – är det nu klart fler (nära tre av tio, jämfört med färre 
än två av tio före jubileet) som känner till att han även verkade inom zoologi och medicin. 
I så måtto har bilden av honom breddats och nyanserats. Å andra sidan är det fler som efter 
jubileet felaktigt tror att genetik var ett av hans verksamhetsområden – särskilt bland högut-
bildade. Här råder sannolikt en viss begreppsförvirring. 

Drygt nio av tio anser att Linné haft stor betydelse för kunskapsutveckling i världen – en ökning 
med åtta procentenheter. Åtta av tio anser att Linné haft stor betydelse för svenskars syn på 
naturen – också det en ökning. Bland unga är ökningen i båda fallen något mindre. 

Ungas intresse för naturvetenskap
En av fem tror att jubileumsåret lockat fler unga till naturvetenskap och forskning. De unga 
tror det i lägre grad än de äldre.

Andelen unga som ser en framtid som naturvetenskaplig forskare, 14 procent, har inte för-
ändrats i och med jubileet. Intresset för att bli forskare ökar dock något bland de äldre 
ungdomarna (20–29 år). 

7.2.	Reflektioner
Bara varannan känner fortfarande efter jubileet till att det var 300 år sedan Linné föddes. 
Varför har inte fler lärt sig detta? Troligen helt enkelt för att årtalet inte varit det primära 
i jubileumsaktiviteterna. Uppgiften finns visserligen i såväl beskrivningar av jubileets syfte 
som i många tidningsartiklar, men att ta till sig sådan information kräver ett visst intresse 
hos mottagaren. I jubileets logotyp och andra bilder, som ses av betydligt fler än de som är 
så intresserade, finns inte ”300 år” eller födelseåret 1707 med. 

De flesta svenskar kopplar fortfarande Linné till blommor och botanik även om många akti-
viteter under året lyft fram vetenskapsmannen Linné också inom medicin, zoologi och andra 
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områden. De allra flesta människor kopplade redan från början Linné mycket starkt till blom-
mor och botanik. Även om mycket handlat om botanik också under jubileumsåret, har jubileet 
lyckats med att nyansera denna uppfattning. 

Kunskaperna om Carl von Linné har på ett övergripande plan alltså ökat, och bilden av honom 
som blomsterkungen i viss mån nyanserats och breddats. Även om förändringarna inte är 
dramatiska, bör de betraktas som ett lyckat resultat. 

   

Allmänhetens syn på Linnés betydelse har stärkts, även om förändringarna inte heller här är 
stora. Att förändra attityder tar tid, särskilt om det handlar om odramatiska frågor. För att 
påverka en opinion behövs ett engagemang, att människor blir känslomässigt berörda, och 
när det gäller Linnés betydelse finns ingen sådan laddning. Utgångsläget för undersökningen 
var också mycket starkt – en stor majoritet hade redan positiva attityder till Linnés gärning 
– vilket innebär en slags mättnad i opinionen.

Jubileets mål att öka ungas intresse för naturvetenskap kan inte mätas direkt genom denna 
typ av undersökning. Av de tillfrågade 16–29-åringarna uppger en oförändrad andel att de 
skulle vilja arbeta som naturvetenskapliga forskare i framtiden. En av fem tror att jubileumsåret 
lockat unga till naturvetenskap och forskning. Samtidigt har ett enda jubileumsår förmodligen 
inte avgörande betydelse för utbildnings- och karriärval bland ungdomar som grupp. In-
tressen och framtidsplaner beror också av en mängd andra faktorer – erfarenheter, vänner, 
familj, fritidsintressen, osv. – vilket gör eventuella förändringar svåra att tolka. Sannolikt har 
dock jubileets aktiviteter bidragit till att ge lärare och andra ledare och förebilder för barn och 
unga ny inspiration och nya idéer. Det påverkar undervisningen och skapar förutsättningar 
för attityd- och intresseförändringar på längre sikt. 

Carl von Linné – Mr Flower Power. 
Bild som använts på bl.a. vykort och 
broschyrer.

Linnéjubileets logotyp.
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Bilaga	1	–	de	svarande

Frågorna ställdes till ett riksrepresentativt urval av allmänheten, totalt 1 034 personer, 16 år 
och äldre. För att säkrare kunna urskilja skillnader mellan olika grupper av ungdomar gjordes 
dessutom ett utökat urval av 493 unga mellan 16 och 29 år. Det totala antalet intervjuer, 
inklusive extraurvalet, var alltså 1 527, varav 714 var med unga mellan 16 och 29 år. 

Svarspersonerna fördelade sig på följande sätt:

Allmänheten, riksrepresentativt urval:
• Totalt 1 034 personer, 16 år och äldre
• 49 procent män, 51 procent kvinnor
• 25 procent med grundskoleutbildning
• 41 procent med gymnasieutbildning
• 34 procent med högre utbildning

Ungdomar:
• 335 personer mellan 16 och 19 år
• 379 personer mellan 20 och 29 år
• 51 procent män, 49 procent kvinnor
• 38 procent med grundskoleutbildning
• 47 procent med gymnasieutbildning
• 15 procent med högre utbildning

I intervjuerna 2006 fördelade sig svarspersonerna på följande sätt:

Allmänheten, riksrepresentativt urval:
• Totalt 1 003 personer, 16 år och äldre
• 51 procent män, 49 procent kvinnor
• 24 procent med grundskoleutbildning
• 43 procent med gymnasieutbildning
• 33 procent med högre utbildning

Ungdomar:
• 257 personer mellan 16 och 19 år
• 458 personer mellan 20 och 29 år
• 51 procent män, 49 procent kvinnor
• 29 procent med grundskoleutbildning
• 51 procent med gymnasieutbildning
• 19 procent med högre utbildning
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Bilaga	2	–	frågorna	

Frågorna ställdes till alla, om inget annat anges vid respektive fråga.

1. Nästa år firas / 2007 har firats att det är ett jämnt antal hundra år sedan Carl von Linné 
föddes. Vet du hur många? Är det... ?

• 200 år sedan 
• 300 år sedan 
• 400 år sedan 
• 500 år sedan 
• Vet ej

 
2. Hur kunnig anser du dig vara om Carl von Linné och hans arbete? 
Svara på en skala mellan 1 och 5 där 1 betyder helt okunnig och 5 betyder mycket kunnig. 

Till de som svarat 2, 3, 4, 5 (dvs. har någon kunnighet)
3. Kan du säga inom vilket eller vilka av följande områden som Carl von Linné verkade?  

• Botanik, dvs. läran om växterna
• Fysik, dvs. studiet av materiens beståndsdelar och naturlagarna
• Medicin, dvs. studiet av människors sjukdomar och hälsa
• Genetik, dvs. studiet av hur egenskaper går i arv
• Zoologi, dvs. läran om djurriket

Till de som svarat 2, 3, 4, 5 (dvs. har någon kunnighet)
4. Jag kommer nu att läsa upp några påståenden. Kan du säga om du instämmer helt, instämmer 
till stor del, instämmer något eller inte alls instämmer?

a) Carl von Linné har haft mycket stor betydelse för kunskapsutveckling, forskning och 
vetenskap i världen.

b) Carl von Linné har haft mycket stor betydelse för vanliga svenskars syn på naturen.
• Instämmer helt
• Instämmer till stor del
• Instämmer något
• Instämmer inte alls
• Vet ej

5. (endast 2006, före jubileet) Tycker du att den svenska skolan stimulerar till forskning och 
vetenskap? Svara på en skala från 1 till 5 där 1 betyder inte alls, och 5 betyder i mycket hög 
utsträckning.

5b. (endast 2007, efter jubileet) I hur hög grad tror du att Linnéjubileet har lockat fler unga 
till naturvetenskap och forskning? Svara på en skala från 1 till 5, där 1 betyder inte alls och 5 
betyder i mycket hög utsträckning.

6. (endast 2006, före jubileet) Hur viktigt tycker du att det är att Sverige ligger långt framme 
när det gäller naturvetenskaplig forskning? Svara på en skala från 1 till 5, där 1 betyder inte 
alls viktigt och 5 mycket viktigt. 

Endast till ungdomar (16–29 år)
7. Skulle du vilja arbeta som forskare inom naturvetenskap i framtiden?

• Ja
• Nej
• Kanske
• Vet ej
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Föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA, vill främja dialog, öppenhet och 
förståelse mellan allmänhet och forskare. VA vill inspirera till samtal om forskning 
och skapa nya mötesplatser på oväntade arenor kring engagerande frågor. Alla 
skall kunna möta forskare för att utbyta idéer och bättre förstå forskningens 
resultat, arbetet för att nå dit och vetenskapens roll i samhället.
 
Föreningens mål är att
 • öka kontakterna och utbytet av idéer mellan allmänhet och forskare
 • öka allmänhetens kunskap om forskningens metoder och resultat
 • utveckla forskarnas lyhördhet och förståelse för allmänhetens    
  frågor om och oro för forskning
 • bygga regionala, nationella och internationella nätverk för    
  erfarenhetsutbyte och möten.

Verksamheten inriktas mot tre områden:
 • Kunskapsbyggande om gränsytan mellan allmänhet och vetenskap  
  genom opinionsundersökningar och studier om vad allmänheten, 
  ungdomar och särskilda grupper anser om forskning och hur forskare ser   
  på dialog med allmänheten
 • Samtal mellan forskare och allmänhet; att katalysera eller i egen regi   
  prova okonventionella former, arenor och teman
 • Erfarenhetsförmedling av metoder, former och teman för samtal och   
  spridning av kunskaper från studierna

Vetenskap & Allmänhet, VA bildades 2002 och har under de första 
verksamhetsåren genomfört ett antal studier och undersökningar, prövat 
annorlunda samtalsformer och olika metoder för erfarenhetsförmedling, framför 
allt via Internet. Resultaten presenteras på föreningens webbplats: www.v-a.se.

www.v-a.se


