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https://youtu.be/4zVyY_aX_rA?t=28


Förtroendet för forskare ökar 

Andelen med ganska eller 
mycket stort förtroende 
för forskare. (Fyrgradig 
skala: Mycket stort, 
Ganska stort, Ganska litet, 
Mycket litet.)  
 
Källa: VA-barometern 2016/17 



Beslut på vetenskaplig grund? 

”I vilken utsträckning 
tycker du att man tar 
hänsyn till forskning när 
man fattar politiska 
beslut i Sverige?” Svars-
alternativ: För stor, lagom 
eller för liten utsträckning, 
samt Olika för olika 
områden. 
 
Källa: VA-barometern 2016/17 



Forskning påverkar politik 

Källa: VA-rapport 2006:1, 2006:4 

 

• Mötesplatser – fler och nya format 

• Info om forskning – lättillgänglig, lättförståelig 
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I vilken utsträckning 
påverkar forskningsresultat 
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följande områden? Andel 
politiker som svarat 
stor/mycket stor 
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Figur 1

		<Figur 8. vetenskapliga och tekniska utvecklingen, alla svarande, jämför med allmänheten Sid 29>

				Vetenskapliga utvecklingen						Tekniska utvecklingen

				Allmänheten		Politiker				Allmänheten		Politiker

		Mycket bättre		37		42				42		53

		Något bättre		46		52				43		42

		Varken bättre eller sämre		12		4				9		4

		Vet ej/Ej Svar		1		1				1		1

		Något sämre		2		1				4

		Mycket sämre		2						1

				100		100				100		100
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Figur 2

		<Figur 11. Tror du att forskningen har goda möjligheter… Ekonomiska tillväxten. Jämför med allmänhet och journalister. Sid 35>

				Öka den ekonomiska tillväxten i Sverige?

				Andel Ja-svar

		Politiker		83

		Journalister 2005		60

		Allmänheten		57
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Andel Ja-svar



Figur 3

		<Figur 11. Tror du att forskningen har goda möjligheter… bromsa klimatförändringarna. Jämför med allmänhet och journalister. Sid 35>

				Bromsa klimatförändringarna?

				Andel Ja-svar

		Politiker		78

		Journalister		69

		Allmänheten		55
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Andel Ja-svar



Figur 4

		<Figur 18. Förtroende för forskare U&H + ftg. Sid 37. Alla svarande. Jämför med allmänhet, lärare, journalister. >

				Företag						Företag		U&H						U&H

				Allmänheten		Lärare		Journalister		Politiker		Allmänheten		Lärare		Journalister		Politiker

		Mycket stort		8%		5%		2%		8%		15%		16%		15%		15%

		Stort		43%		41%		40%		64%		56%		65%		78%		79%

		Vet ej/ej svar		5%		3%		4%		5%		3%		1%		1%		1%

		Litet		35%		42%		48%		22%		19%		14%		6%		5%

		Mycket litet		7%		7%		4%		1%		4%		3%		0%

		Inget alls		3%		1%		1%				2%		0%		0%

				101%		99%		0%		99%		99%		99%		100%		100%





Figur 4
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Figur 5

		<Figur 19. Förtroende för forskare U&H + ftg, jämför mellan blocken. Sid 38>

						Forskare vid Universitet och Högskola				Forskare vid företag

						m-fp-c-kd		s-v-mp		m-fp-c-kd		s-v-mp

		Mycket stort förtroende				25		13		18		3

		Stort förtroende				74		78		71		57

		Vet ej/Ej Svar				1		1		1		5

		Litet förtroende						9		10		33

		Mycket litet förtroende										1
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Stort förtroende



Figur 6

		<Figur 17. inflytande på politiska områden, alla svarande. Sid 27.>

		Hälso- och sjukvårdspolitik		Miljö- och Energipolitik		Skol- och Utbildningspolitik		Infrastrukturpolitik		Socialpolitik		Näringspolitik

		71		65		42		40		38		30
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Figur 7

		<Figur 14. Inflytande på samhällsutvecklingen, alla svarande. Sid 25>

				Medicin		Teknik- och Naturvetenskap		Humaniora och Samhällsvetenskap

		Betyg 4 eller 5 på femgradig skala		86		74		39
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Betyg 4 eller 5 på femgradig skala



Figur 8

		<Figur 15 användning av forskning för politiska förslag, alla svarande. Sid 26>

				Humaniora och Samhällsvetenskap		Teknik- och naturvetenskap		Medicin

		Mycket ofta		4		2		3

		Ofta		29		19		13

		Vet ej/ Ej svar		1		1		1

		Ibland		44		43		23

		Sällan		18		28		35

		Aldrig		3		7		25

				Humaniora och Samhällsvetenskap		Teknik- och naturvetenskap		Medicin

		Mycket ofta		4		2		3

		Ofta		29		19		13

		Mycket ofta / Ganska ofta		33		21		16
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Figur 10

		<Figur 26. I vilken utsträckning…Nationalekonomi. Uppdelat på riksdagsblocken. Här måste man in i tabellerna! Jag ska hjälpa dig! Jämför med journalisterna (sid 42) och med allmänheten. >

				s-v-mp		m-fp-c-kd		Allmänheten		Journalister 2005

		5  I högsta grad vetenskapligt		6		22		21		20

		4		23		42		33		32

		3		49		33		29		31

		Vet ej/ej svar		1		1		3

		2		12		2		10		12

		1 Inte alls vetenskapligt		9		0		4		4
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		<Figur 23. Forskarna samverkar tillräckligt OCH Forskarna kommunicerar tillräckligt…… Alla svarande. Sid 28>

				Forskarna kommunicerar tillräckligt mycket med allmänheten om sin forskning.		Forskarna samverkar tillräckligt mycket med exempelvis näringslivet, som kan nyttiggöra forskningsresultaten

		Instämmer helt		2		4

		Instämmer till stor del		11		28

		Instämmer något		55		52

		Vet ej/Ej Svar		1		7

		Instämmer inte alls		31		9
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Open Science 
Open Innovation 
Open to the world 

Every part of the scientific method is becoming an open, 
collaborative and participative process. 



Kunskap i samverkan Forskningspropositionen beslutad 2017: 
 

• Särskilda medel för 
samhällsutmaningar 
 

• Stärka innovationsförmågan 
 

• Främja samverkan  
 

• (Öppen vetenskap) 
 

• Styrnings- och 
resurstilldelningsutredningen 

Kunskap i samverkan 



Public Engagement  RRI  Open Science  Citizen Science  

Public engagement, deliberativa processer, RRI, medborgarforskning… 



Macchiarini-affärens genomslag  

Figuren visar hur stor 
andel i varje ålderskategori 
som uppger att de nåtts 
av rapporteringen kring 
Macchiarini. 
 
Källa: VA-barometern 2016/17 



Förtroendetapp för medicinsk forskning 

Figuren visar hur 
Macchiarini-affären har 
påverkat svenskarnas 
förtroende för forskning 
inom medicin, samt för 
forskning inom andra 
områden. Frågorna har 
ställts till dem som svarat 
ja på frågan om de nåtts 
av rapporteringen om 
Macchiarini. 
 
Källa: VA-barometern 2016/17. 



Förtroendet för 
olika forskningsområden 

Källa: VAs frågor i nationella SOM-undersökningen 2002–2016. 



Bilder av olika forskningsområden 

Källa: VA-barometern 2016/17 



Bilden av humaniora 

Associationer till ordet 
humaniora. Alternativet 
inget speciellt finns inte 
med, då det för flera 
områden blev mycket 
dominerande. Viss 
bearbetning och 
gruppering av svaren 
har skett, för att kunna 
återge dem i ordmolnet. 
 
Källa: VA-barometern 2016–17 



Bilden av medicin 

Associationer till ordet 
medicin. Alternativet 
inget speciellt finns inte 
med, då det för flera 
områden blev mycket 
dominerande. Viss 
bearbetning och 
gruppering av svaren 
har skett, för att kunna 
återge dem i ordmolnet. 
 
Källa: VA-barometern 2016–17 



Bilden av samhällsvetenskap 

Associationer till ordet 
samhällsvetenskap. 
Alternativet inget 
speciellt finns inte med, 
då det för flera områden 
blev mycket 
dominerande. Viss 
bearbetning och 
gruppering av svaren 
har skett, för att kunna 
återge dem i ordmolnet. 
 
Källa: VA-barometern 2016–17 



Bilden av naturvetenskap 

Associationer till ordet 
naturvetenskap. 
Alternativet inget 
speciellt finns inte med, 
då det för flera områden 
blev mycket 
dominerande. Viss 
bearbetning och 
gruppering av svaren 
har skett, för att kunna 
återge dem i ordmolnet. 
 
Källa: VA-barometern 2016–17 



Kommuniceraforskning.se 



Tack! 
 
 

cissi@v-a.se 
 

www.v-a.se 
Twitter/FB/Instagram: vetenskapoallm 
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