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Om undersökningen 

Ämne: Medicinsk forskning 

Målgrupp: Svenska allmänheten 18 år och äldre  

Metod: Webbintervjuer i Sifos panel 

Fältperiod: 15 – 22 mars 2013 

Antal intervjuer: 1022 

Projektledare Sifo: Jon Andersson (jon.andersson@sifo.se) 
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Sammanfattning 

Nio av tio svenskar tycker att det är viktigt att Sverige är en världsledande nation när det 

gäller medicinsk forskning. Lika stor andel tycker att det är viktigt att Sverige ökar 

investeringarna i medicinsk forskning. De tillfrågade uppger i en öppen fråga att de främsta 

anledningarna till att det är viktigt att Sverige är världsledande är att:  

Sverige bör vara ett föregångsland, vara konkurrenskraftigt och ligga i framkant 

Forskningen ger medicinska fördelar så att vården och folkhälsan blir bättre 

Sverige behöver behålla och öka kompetensen och utbildningsnivån 

Forskning är en grund för framtida arbetstillfällen 

Forskningen bidrar till ökad välfärd, bättre ekonomi och exportintäkter via företag som 

kan vidareutveckla forskningen.  

Nio av tio svenskar tycker att det är viktigt att Sverige är världsledande på att ta fram nya 

och mer effektiva medicinska behandlingar i vården. Samtidigt är det bara sju procent som 

tror att vården använder sig av nya innovationer i högre grad än andra jämförbara länder.  

Endast 17 % anser att ökad användning av nya innovativa läkemedel i vården medför 

kostnader för samhället i stort.  

 För varje krona som används till sjukvård i Sverige går idag samtidigt 2 öre till forskning för 

att utveckla nya och bättre behandlingar. Det anser 76 procent av svenskarna är för lite. 

Ingen svarar att det är för mycket och endast 10 procent tycker att det är lagom.  
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Sammanfattning 

För fyra av tio svenskar är partiernas politik gällande medicinsk forskning för hälsa viktigt i 

kommande riksdagsval. Samtidigt  konstaterar 9 av 10 tillfrågade att de känner till 

partiernas politik i frågan ganska dåligt eller inte alls.  

Endast 13 procent av de tillfrågade instämmer helt i påståendet att patienter på svenska 

sjukhus har tillgång till de säkraste och mest effektiva behandlingarna som finns att erbjuda. 

Nästan åtta av tio svenskar känner oro för att de själva eller någon nära anhörig skall 

drabbas av någon sjukdom som inte går att bota (77%). 

Endast 24 procent instämmer helt påståendet ”Den svenska sjukvården kommer att ta väl 

hand om mig när jag behöver det. 

En tredjedel instämmer inte alls i påståendet att vi har en jämlik vård i Sverige (33%).  
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Resultat 

Undersökning om allmänhetens inställning till medicinsk forskning 



6 © TNS SIFO 2012 

Fr1. Vilket av följande påståenden stämmer bäst 

överens med din egen uppfattning? Svensk vård använder nya 

innovativa läkemedel 

Bas: Samtliga (1022) 

7 31 13 49 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totalt

i högre utsträckning än jämförbara länder i samma utsträckning som jämförbara länder

i mindre utsträckning än jämförbara länder Tveksam, vet ej
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Fr2. Hur viktigt är det att Sverige är en världsledande 

nation när det gäller medicinsk forskning? 
Bas: Samtliga (1022) 

45 43 7 1 4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totalt

Mycket viktigt Ganska viktigt Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt Tveksam, vet ej
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Fr3. Varför är det viktigt att Sverige är en världsledande 

nation när det gäller medicinsk forskning? 
Bas: Om man tycker det är viktigt att Sverige är en världsledande nation inom medicinsk 

forskning (896) 
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Fr4. Hur väl instämmer du med följande påståenden? 
Bas: Samtliga (1022) 
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Fr5. Hur viktigt är det att vi i Sverige är världsledande 

när det gäller att ta fram nya och mer effektiva 

medicinska behandlingar i vården? 
Bas: Samtliga (1022) 

47 42 6 0 5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totalt

Mycket viktigt Ganska viktigt Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt Tveksam, vet ej
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Fr6. Vilket av följande påståenden stämmer bäst 

överens med din egen uppfattning? 
Bas: Samtliga (1022) 
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Fr7. För varje krona som spenderas på sjukvård, hur 

mycket tror du samtidigt går till medicinsk forskning 

för att utveckla nya och bättre behandlingar? 
Bas: Samtliga (1022) 
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Fr8. För varje krona som används till sjukvård i 

Sverige går samtidigt 2 öre till medicinsk forskning för 

att utveckla nya och bättre behandlingar. Anser du att 

det är för mycket, för lite eller lagom? 
Bas: Samtliga (1022) 
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Fr9. Hur viktigt är det att vi i Sverige ökar 

investeringarna i medicinsk forskning och dess 

tillämpning? 
Bas: Samtliga (1022) 

40 48 4 0 8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totalt

Mycket viktigt Ganska viktigt Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt Tveksam, vet ej
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Fr10. Hur stor betydelse har partiernas politik gällande 

medicinsk forskning för hälsa i ditt val av parti i 

kommande riksdagsval? 
Bas: Samtliga (1022) 

9 29 38 12 12 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totalt

Mycket stor Ganska stor Inte så stor Ingen alls Tveksam, vet ej



16 © TNS SIFO 2012 

Fr11. Hur väl känner du till partiernas politik gällande 

medicinsk forskning för hälsa? 
Bas: Samtliga (1022) 

1 9 52 32 6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totalt

Mycket väl Ganska väl Ganska dåligt Inte alls Tveksam, vet ej
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