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Sammanfattning

Några resultat från Forska!Sveriges opinionsundersökning 2019: 

För varje krona som används till sjukvård går idag samtidigt 2 öre till medicinsk forskning. 
80 procent av allmänheten tycker att det är ett bra förslag att öka investeringarna i medicinsk 
forskning från 2 till 4 öre per vårdkrona.

87 procent av allmänheten tycker att det är viktigt att Sverige är en världsledande nation när 
det gäller medicinsk forskning. De viktigaste anledningarna: för att utveckla nya mediciner och 
behandlingar, förbättra hälso- och sjukvårdssystemet, för att skapa bättre hälsa och 
ekonomisk tillväxt.
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Investeringar i medicinsk forskning

För varje krona som används till sjukvård går idag samtidigt 2 öre till medicinsk 
forskning. 80 procent av allmänheten tycker det är ett bra förslag att öka till 4 öre.

80%
av allmänheten svarar ”ja” 

För varje krona som används till sjukvård i Sverige går idag samtidigt 2 öre till medicinsk forskning. 
Stiftelsen Forska!Sverige föreslår en ökning av investeringarna till 4 öre för att kunna utveckla bättre 
prevention (förebyggande), diagnostik och behandling. Tycker du att detta är ett bra förslag?
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Värdet av medicinsk forskning
Allmänheten tycker att det är viktigt att Sverige är en världsledande nation när det 
gäller medicinsk forskning.

Hur viktigt är det att Sverige är en världsledande 
nation när det gäller medicinsk forskning?

87% 
Tycker att det är viktigt att 
Sverige är världsledande 
inom medicinsk forskning*

Varför är det viktigt att Sverige är en världsledande nation 
när det gäller medicinsk forskning? Flera val möjliga.

45%

Utveckla nya mediciner och behandlingar 

Förbättra hälso- och sjukvårdssystemet

Bättre hälsa för Sverige befolkning

Skapa ekonomisk tillväxt

Skapa jobb

Svarsunderlag: De som svarat Mycket viktigt eller Ganska viktigt på föregående fråga: 
Hur viktigt är det att Sverige är en världsledande nation när det gäller medicinsk forskning?

Svarsalternativ: Mycket viktigt, Ganska viktigt, Inte särskilt viktigt, Inte viktigt 

alls, Tveksam/Vet ej. *Summan av Mycket viktigt och Ganska viktigt.
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Forska!Sverige
Twitter: @forskasverige 

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra

villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har

grundats av personer från olika delar av samhället: politiken, näringslivet, 

kulturen, professionsförbunden, vården och universiteten. 

Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas

i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma

befolkningen till godo. 

www.forskasverige.se

http://www.forskasverige.se/

