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2010-09-23

Frågebatteri Vetenskap & Allmänhet 2010
Urval: Riksrepresentativt urval av den svenska allmänheten, 16 år och äldre
Antal intervjuer: 1 000 st
Tid för telefonintervjuer: 27 september – 1 oktober 2010
Frågorna ställs till alla om inget annat anges vid respektive fråga!

A. Valet (specialfråga 2010 – redovisas i VA-rapport 2010:5)
1.
Hur viktiga var frågor om forskning och innovation för dig när du valde vilket parti du skulle rösta
på i riksdagsvalet? Var de...
• Mycket viktiga
• Ganska viktiga
• Inte särskilt viktiga
• Inte alls viktiga
• Vet ej (LÄS EJ UPP!)

B. VA Standardfrågor för VA-barometern (VA-rapport 2010:6)
2.
Jag kommer nu att läsa upp några påståenden som andra människor gjort om forskare. Kan du säga om du
instämmer helt, instämmer till stor del, instämmer något eller inte alls instämmer?
LÄS UPP. ROTERAS!
SPLIT BALLOT:
• Vetenskap är för svårt för de flesta att förstå
• Vetenskap och teknik är för svårt för de flesta att förstå
TILL ALLA:
• Forskare verkar pröva nya saker utan att tänka på riskerna
• Forskare borde bara syssla med sådant som man tror kan ge nyttiga resultat
1. Instämmer helt och hållet
2. Instämmer till stor del
3. Instämmer något
4. Instämmer inte alls
5. Vet ej LÄS EJ UPP
6. ej svar LÄS EJ UPP

3. SPLITT mellan a och b
a) 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 …..?
LÄS UPP 1-5!
1. mycket bättre
2. något bättre
3. varken bättre eller sämre
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4.
5.
6.
7.

något sämre
mycket sämre
vet ej LÄS EJ UPP
ej svar LÄS EJ UPP

b) 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 …..?
LÄS UPP 1-5!
1. mycket bättre
2. något bättre
3. varken bättre eller sämre
4. något sämre
5. mycket sämre
6. vet ej LÄS EJ UPP
7. ej svar LÄS EJ UPP

4.
Tror du att forskningen har goda möjligheter att inom 10 år bidra till…
Svarsalternativ: ja, nej, vet ej, ej svar
LÄS UPP! ROTERA
a) att öka den ekonomiska tillväxten i Sverige?
b) att bromsa klimatförändringarna?
c) att öka andelen elever som går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet (OM IP frågar:
behörighet kräver godkända betyg i svenska, engelska, matematik)
d) att stärka vårt samhälles förmåga att hantera kriser, t.ex. terrorism eller ekonomisk kris?

5.
Vilket förtroende har Du för INFOGA NEDANSTÅENDE PERSONER? Har du…
LÄS UPP 1-5
1. Mycket stort förtroende
2. Stort förtroende
3. Litet förtroende
4. Mycket litet förtroende
5. Inget förtroende alls
6. Vet ej/ej svar LÄS EJ UPP
LÄS UPP. ROTERA!
Forskare vid universitet och högskolor
Forskare vid företag
Politiker i riksdagen
Politiker i din kommun

6.
I vilken utsträckning bedömer du följande områden som vetenskapliga?
Svara på en skala från 1 till 5, där 1=inte alls vetenskapligt och 5=i högsta grad vetenskapligt.
SKALA 1-5, 6=VET EJ LÄSES EJ UPP
LÄS UPP! ROTERA !
•
Religionsvetenskap, dvs. studiet av religioner och deras utveckling
•
Filosofi, dvs. studiet av idéer, etik och logiskt tänkande
•
Juridik, dvs. studiet av hur lagar och rättsliga regler ska utformas och tillämpas
•
Kemi, dvs. studiet av ämnens egenskaper och omvandlingar
•
Astronomi, dvs. studiet av himlakropparna och universum
•
Astrologi, dvs. studiet av stjärnteckens inverkan på våra liv
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Bakgrundsvariabler
Kön
Ålder (16-29, 30-44, 45-59, 60+)
Utbildning: grundskola, gymnasium, högskola
Ortstyp: Storstad, övriga städer, glesbygd
Politisk preferens (hur man röstade i valet)
Sysselsättning (Eget företag, Tjänsteman, Arbetare, Pensionär, Annat, samt Privat/Offentlig)
Fackförbund
Hushållsinkomst
Region (NUTS-område)
Familj/barn i hushållet
Civilstånd (ensamstående, sambo, gift)
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