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VA-barometern 2011 – frågorna  

 
Urval: Riksrepresentativt urval av den svenska allmänheten, 16 år och äldre.  
Tid för telefonintervjuer: 17–21 oktober 2011 
 
Frågorna ställs till alla om inget annat anges vid respektive fråga. 
 

1. 
Jag kommer att läsa upp några påståenden. Kan du säga om du instämmer helt, instämmer till stor del, 
instämmer något eller inte alls instämmer?  

 Vetenskap och teknik är för svårt för de flesta att förstå. 

 Sverige borde satsa mer på sådan forskning som kan öka chansen att få Nobelpris. 

 Forskare är oftast bra på att förklara sina resultat på ett begripligt sätt för allmänheten. 
 

2.  
Tror du att forskningen har goda möjligheter att inom 10 år bidra till… (svarsalternativ ja/nej) 

a) att öka den ekonomiska tillväxten i Sverige? 
b) att bromsa klimatförändringarna? 

 
 

3. 
Vilket förtroende har Du för… 

a. forskare vid universitet och högskolor? 
b. forskare vid företag? 

 
Har du…  

1. mycket stort förtroende 
2. stort förtroende  
3. litet förtroende 
4. mycket litet förtroende 
5. Inget förtroende alls 

 
 

4.  
På senare år har allmänhetens förtroende för forskare sjunkit något. Jag kommer nu att läsa upp 
några tänkbara orsaker. Jag vill att du för var och en av dem säger i hur stor utsträckning du tror att 
de har bidragit till att minska människors förtroende för forskare. 

a. Att forskare ibland fuskar i sitt arbete. 
b. Att forskare ibland har olika uppfattning om vad som egentligen gäller. 
c. Att forskare ibland sysslar med sånt som verkar meningslöst. 
d. Att forskare ibland slår larm om något som sedan visar sig vara ofarligt. 
e. Att forskare ibland tar hänsyn till exempelvis företagsintressen eller politiska intressen. 
f. Att forskare ibland sysslar med sånt som kan få skadliga följder för människor eller miljö. 

 
Tror du att det påverkar människors förtroende… 

 mycket, 

 något 

 lite, eller 

 inte alls 
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5. 
Hur lätt eller svårt tycker du att det är att följa med i samhällsdebatter när de handlar om…? 

 Miljövänlig mat 

 Finanskriserna 

 Lärarutbildningen 

 Förnybar energi 
 
Tycker du att det är… 

1. Mycket lätt 
2. Ganska lätt 
3. Ganska svårt 
4. Mycket svårt 

 
 

6. Endast till dem som svarar 3 eller 4 (ganska svårt eller mycket svårt) i fråga 5:  
Varför tycker du att det är svårt? Är det för att… 
(Flera svar möjliga!) 

 frågan i sig är svår 

 det är svårt att förstå vad forskare och experter säger 

 jag inte är intresserad av frågan 

 någon annan anledning 

 

 
7. (split: a, b till halva urvalet och c, d till andra halvan) 
Det händer att människor är oroliga över olika inslag i den tekniska utvecklingen. Jag ska ge några 
exempel, och vill att du säger om du känner dig orolig över dem. 

a. Genmodifierade råvaror i livsmedel.  
b. Strålning från mobiltelefoner 
c. Nanopartiklar i hushållsprodukter  
d. Kemikalier i omgivningen  

 
Känner du dig… 

1. Mycket orolig  
2. Ganska orolig  
3. Inte särskilt orolig 
4. Inte alls orolig 

 

 
Not: I alla frågor kan den svarande, förutom ovanstående alternativ, ange svaret ”vet ej”. 

 

Bakgrundsvariabler 

Kön 
Ålder (16-29, 30-44, 45-59, 60+) 
Utbildning: grundskola, gymnasium, högskola 
Ortstyp: Storstad, övriga städer, glesbygd 
Partisympati 
Sysselsättning (Eget företag, Tjänsteman, Arbetare, Pensionär, Annat, samt Privat/Offentlig) 
Hushållsinkomst 
Region (NUTS-område) 
Familj/barn i hushållet 
Civilstånd (ensamstående, sambo, gift) 
 
 


