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  Version 9 
 
 
 
 
Frågebatteri VA-barometern 2018 
 
Urval: Riksrepresentativt urval av den svenska allmänheten, 16–74 år 
Antal telefonintervjuer: ca 1 000 
Tid för telefonintervjuer: 10–30 september 2018 
 
 
Intervjuns inledning 
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 sju–åtta 
minuter. 
 
 
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 

 
 
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 
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SPLIT BALLOT mellan fråga 3 och fråga 4 
 
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-d roteras, gruppvis a+b och c+d) 
a) Forskare vid universitet och högskolor 
b) Forskare vid företag 
c) Politiker i riksdagen 
d) Politiker i din kommun 

 
 
4) Vilket förtroende har du för följande personer? Du ska svara om du 

har mycket stort, ganska stort, varken stort eller litet, ganska litet eller 
mycket litet förtroende. Om vi börjar med …? 

    (a-d roteras, gruppvis a+b och c+d) 
a) Forskare vid universitet och högskolor 
b) Forskare vid företag 
c) Politiker i riksdagen 
d) Politiker i din kommun 

 
 
5) Vilket förtroende har du för forskning generellt?  Du ska svara om du 

har mycket stort, ganska stort, varken stort eller litet, ganska litet eller 
mycket litet förtroende. 
1. Mycket stort 
2. Ganska stort 
3. Varken stort eller litet 
4. Ganska litet 
5. Mycket litet 
6. Vet ej 

 
 

6) Hur viktiga var frågor om forskning för dig när du valde vilket parti du 
skulle rösta på i riksdagsvalet? Var de ... 
(Svarsalternativ 1-5 läses upp) 
1. Mycket viktiga 
2. Ganska viktiga 
3. Inte särskilt viktiga 
4. Inte alls viktiga 
5. Jag röstade inte / röstade blankt 
6. Vet ej 
7. Vill ej uppge 
 
 

7) I vilken utsträckning tycker du att politiker använde sig av 
vetenskapliga fakta under valrörelsen? 
(Svarsalternativ 1-3 läses upp) 
1. För stor utsträckning 
2. Lagom stor utsträckning 
3. För liten utsträckning 
4. Vet ej 

8) Enligt dig, vilket inflytande har …? 
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(a-d roteras, gruppvis a+b och c+d) 
(Svarsalternativ 1-5 läses upp) 

 
a) Näringslivet på vetenskap? 
b) Politik på vetenskap? 
c) Vetenskap på politik? 
d) Vetenskap på näringslivet? 

 
1. Mycket för stort 
2. Lite för stort 
3. Lagom 
4. Lite för litet 
5. Alldeles för litet 
6. Vet ej 

 
 
9) Hur viktiga är följande anledningar för ditt intresse för forskning och 

vetenskap? Du ska svara om respektive anledning är mycket viktig, 
ganska viktig, varken viktig eller oviktig, inte särskilt viktig eller inte 
alls viktig. 
(a-e roteras) 
 
a) För att få kunskap som är användbar för dig i skolan eller jobbet 
b) För att du är nyfiken 
c) För att bättre förstå forskning och vetenskap 
d) För att kunna delta i diskussionen när andra talar om forskning och 
vetenskap 
e) För att kunna kontrollera information som du fått från andra källor 
 
1. Mycket viktig 
2. Ganska viktig 
3. Varken viktig eller oviktig 
4. Inte särskilt viktig 
5. Inte alls viktig 
6. Vet ej 
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10) Människor kan få information om forskning, men även bidra till 
forskningen genom att dela med sig av egna idéer, kunskaper eller 
erfarenheter. De kan delta genom att diskutera forskningsfrågor och 
metoder, besluta om finansiering eller mer direkt genom att samla in, 
analysera eller donera forskningsmaterial. 
 
Hur viktigt är det enligt dig att allmänheten involveras i forskning? Är 
det … 
(Svarsalternativ 1-5 läses upp) 
1. Mycket viktigt 
2. Ganska viktigt 
3. Varken viktigt eller oviktigt 
4. Inte särskilt viktigt 
5. Inte alls viktigt 
6. Vet ej 
 

 
11) Kan du själv tänka dig att bli involverad i forskning? 

1. Ja     
2. Nej    - Om ”nej”, gå till fråga 13 
3. Vet ej  - Om ”vet ej”, gå till fråga 13  

 
 
12) På vilket/vilka av följande sätt skulle du kunna tänka dig att bli 

involverad? 
(a-h roteras) 
 

a) Tycka till om hur forskningsprojekt bör finansieras 
b) Tycka till om vad man bör titta på eller fråga efter i en forskningsstudie 
c) Tycka till om vilka metoder man bör eller inte bör använda 
d) Tycka till om hur man bör använda forskningsresultaten 
e) Bidra till finansieringen av forskningsprojekt, t.ex. genom att hjälpa till att 

samla in pengar 
f) Samarbeta med forskare vid insamling av data (t.ex. genom att räkna antalet 

fåglar i den egna trädgården) 
g) Samarbeta i analysen av data (t.ex. genom att hjälpa till att sortera bilder på 

fåglar) 
h) Donera material som behövs för forskning (t.ex. hår eller saliv) 
 

1. Ja 
2. Nej 
3. Vet ej 

 
 
13) Endast till personer i åldern 16-29 år:  

Skulle du vilja arbeta som forskare i framtiden? 
(Svarsalternativ 1-3 läses upp)  
1. Ja 
2. Kanske  
3. Nej 
4. Vet ej   - Om ”vet ej”, gå till fråga 15 

 
14) Av vilken anledning valde du just det alternativet? 
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Bakgrundsfrågor 
 
15) 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 

 
 
 
16) 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 

 
 

17) Vad har du för sysselsättning?  
1. Förvärvsarbetar, anställd 
2. Egen företagare 
3. Studerar 
4. Pensionär 
5. Arbetssökande 
6. Annan 
7. Vill ej uppge 

 
 
18) 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 
7. Vill ej uppge 

 
 
19) Endast till personer som är 30 år eller äldre: 

Vad är din bruttoinkomst per månad? 
    (bruttoinkomst = inkomst före skatt) 
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20) Endast till personer som är 18 år eller äldre: 
Vilket parti röstade du på i årets riksdagsval?  
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. Rösta blankt 
13. Röstade inte 
14. Vet ej 
15. Vill ej uppge 

21) Är du född i Sverige? 
1) Ja 
2) Nej 
3) Vill ej uppge 

 
 
22. Är någon eller båda av dina föräldrar födda i Sverige? 

1) Båda 
2) En av dem 
3) Ingen av dem 
4) Vill ej uppge 

 
 
23. Kön (registeruppgift, ställs inte under intervjun) 

1. Kvinna 
2. Man 

 
 
24. Ålder (registeruppgift, ställs inte under intervjun) 

1. 16–20 år 
2. 21–29 år 
3. 30–44 år 
4. 45–59 år 
5. 60–74 år 

 
 
25. SKL:s kommunindelning (registeruppgift, ställs inte under intervju 
 
Ortstyp: storstad, övriga städer, glesbygd (SKL:s kommungrupper) 
 
 


