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Sammanfattning

Några resultat från Forska!Sveriges opinionsundersökning 2020: 

Medicinsk forskning är ett av de politiska förslagen som allmänheten anser viktigast 
att prioritera i statsbudgeten. 

För varje krona som används till sjukvård går idag samtidigt 2 öre till medicinsk 
forskning. 79 procent av allmänheten tycker att det är ett bra förslag att öka 
investeringarna i medicinsk forskning till 4 öre per vårdkrona.
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4%

Allmänheten vill att medicinsk forskning prioriteras i statsbudgeten

Vilka av följande politiska förslag tycker du är viktigast att prioritera i statsbudgeten? 
(Flera svar möjliga) 

57%

Fler poliser

55%

22% 12%

50% 48%

2%

Fler lärare Medicinsk forskning 
och utveckling

Åtgärder för att minska 
vår klimatpåverkan

Ökade försvararsanslag Utvecklingstid för att möjliggöra 
kompetensutveckling

Införande av familjevecka för 
föräldrar till barn mellan 4 och 16 år

Tveksam, vet ej
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Investeringar i medicinsk forskning

För varje krona som används till sjukvård går idag samtidigt 2 öre till medicinsk 
forskning. 79 procent av allmänheten tycker det är ett bra förslag att öka till 4 öre.

79%
av allmänheten

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?

5Svarsalternativ: Ja (79 %), Nej (5 %), Tveksam/Vet ej (16 %)



Twitter: @forskasverige
LinkedIn: Forska!Sverige 

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

https://twitter.com/forskasverige
https://www.linkedin.com/company/forska-sverige/?viewAsMember=true
http://www.forskasverige.se/

