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Hvad tænker 
danskerne om 
forskning?

Operate 2020.
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Bemærk!

Dataindsamling er afsluttet før den omfattende corona-situation, 
der opstod i marts 2020

Afslutning af dataindsamling
Første danske påviste tilfælde 

af COVID-19

19. februar 2020 27. februar 2020
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Hvad har vi forsøgt at svare på?

#1

Hvad mener 
danskerne om 

forskning?

#3

Hvad driver 
danskernes 
holdninger?

#2

Hvad mener 
danskerne om 
finansiering?

25%
af danskerne…
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Håbefulde og positive 
danskere
Danskerne om forskning
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Hvad tænker danskerne om forskning?

#1

Forskning er vigtigt 
og opfattelsen af 

forskning er generelt 
positiv

90 % af danskerne angiver, at 
forskning i høj eller meget høj 

grad er vigtigt

#2 #3 #4
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I hvilken grad mener du, at forskning er vigtigt?

55%35%

8%

I meget høj gradI høj grad

Hverken høj/lav grad
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Opfattelsen af forskning er generelt positiv
Udsagn danskerne er mest enige i

Udsagn danskerne er mindst enige iSkala går fra 1-5 hvor 5 = ”Meget enig” og 1 = ”Meget uenig”. N = 2.000
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Forskning er vigtigt fordi det skaber ny viden om verden

Forskning er vigtigt for at løse samfundets store udfordringer

Det giver mig håb, at nogen forsker i nye løsninger

Forskning er vigtigt for at skabe økonomisk velstand i Danmark

Forskning er vigtigt for min og mine nærmestes liv og velfærd

Det gør mig tryg, at nogen forsker i nye løsninger

Forskning er vigtigt for at skabe arbejdspladser i Danmark

Danmark skal bruge offentlige penge på forskning, der kan skabe nye løsninger og produkter

Uden dansk forskning havde Danmark ikke haft store eksportsuccesser

Forskning er vigtigt for vores demokrati og en oplyst debat

Jeg mærker tydeligt værdien af forskning i min hverdag

Forskning skal udføres i Danmark for bedst at kunne hjælpe det danske samfund

Meget forskning ender bare i rapporter, som ingen læser

Forskningsverdenen bruger alt for mange penge på meningsløse projekter

Man kan ikke stole på forskere, fordi de er underlagt politiske eller økonomiske interesser

Forskning er farligt, fordi det kan lede til opfindelser eller teknologi, vi ikke kan styre

Dansk forskning kan ikke hamle op med de store lande som USA, Kina mv.

Forskere interesserer sig ikke for den virkelige verden
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Skala går fra 1-5 hvor 5 = ”Meget enig” og 1 = ”Meget uenig” - N = 2.000

… men hvad betyder det for mig?

3,5

3,5

3,0

2,9

Jeg mærker tydeligt værdien af forskning i min hverdag

Forskning skal udføres i Danmark for bedst at kunne hjælpe det
danske samfund

Meget forskning ender bare i rapporter, som ingen læser

Forskningsverdenen bruger alt for mange penge på meningsløse
projekter
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Skala går fra 1-5 hvor 5 = ”Meget enig” og 1 = ”Meget uenig” - N = 2.000

3,5

3,5

3,0

2,9

Jeg mærker tydeligt værdien af forskning i min hverdag

Forskning skal udføres i Danmark for bedst at kunne hjælpe det
danske samfund

Meget forskning ender bare i rapporter, som ingen læser

Forskningsverdenen bruger alt for mange penge på meningsløse
projekter

En hel del af hvad man ser af forskning 
i dag, ser jeg som pladder, blår i 
øjnene, bare røgslør.

Man hører om nogle ting, der bliver forsket i, hvor man tænker ”hvorfor?” For eksempel 
hundeejere og hunde: forskere skulle finde ud af, om der var sammenhæng mellem 
overvægt hos hundeejere og hunde. Man tænker sådan lidt, ”hvorfor”? Får de så statsstøtte 
til det?

Kan der ske fejl, når de forsker? Så vi lige pludselig 
får zombier? Kan der ske noget, der lige pludselig kan 
ændre hele den verden, vi lever i? For eksempel med 
kunstig intelligens.

… men hvad betyder det for mig?
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Hvad tænker danskerne om forskning?

#3 #4#2

Forskning giver
håb og skal løse 

samfunds-
udfordringer

72 % af danskerne vælger 
”Håb” som en følelse/

værdi, de associerer med 
forskning

#1

Forskning er vigtigt 
og opfattelsen af 

forskning er generelt 
positiv

90 % af danskerne angiver, at 
forskning i høj eller meget høj 

grad er vigtigt
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Svar på spørgsmålet: ”Hvilke af nedenstående ord forbinder du mest med forskning? Vælg op til tre”. N = 2.000

Forskning giver håb

72%

45%

42%

32%

10%

9%

7%

6%

4%

2%

Håb

Troværdighed

Tryghed

Velstand

Uklarhed

Tvivl

Andet

Ved ikke

Frygt

Meningsløshed

Følelser/værdier associeret med forskning
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Svar på spørgsmålet: ”Hvilke af nedenstående ord forbinder du mest med forskning? Vælg op til tre”. N = 2.000

72%

45%

42%

32%

10%

9%

7%

6%

4%

2%

Håb

Troværdighed

Tryghed

Velstand

Uklarhed

Tvivl

Andet

Ved ikke

Frygt

Meningsløshed

Følelser/værdier associeret med forskning

Forskning giver håb

Man ville jo ønske, at det blev med kræft som 
aids – at det ikke længere var en dødsdom. 
Og der må også gerne være grønt græs i mine 
børns verden.

Så længe der bliver forsket, kan fremtiden 
blive bedre. Jeg forbinder forskning med håb 
og tryghed, fordi at der faktisk er nogen, der 
gør noget – så vi kan udvikle os.

Det gør mig tryg, at jeg lever i en verden, hvor 
nogle gør noget for at sikre, at vores fremtid 
bliver bedre. Det gør det trygt at sætte børn i 
verden, når der er nogle mennesker, der 
sikrer, at vi får en bedre fremtid.

Jeg forbinder forskning med håb. Uden 
forskning var der kun stilstand.
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Svar på spørgsmålet: ”Hvilke af nedenstående muligheder mener du er vigtigst, at forskningen fokuserer på? Vælg op til tre”. N = 2.000

Forskning skal løse store samfundsudfordringer

77%

50%

38%

37%

33%

17%

At løse samfundets store udfordringer, fx klima, folkesygdomme, sikkerhedstrusler
mv.

At sikre den enkeltes levevilkår og velfærd, fx gennem bedre behandlingsforløb,
velfærdsteknologi til ældrepleje, bedre undervisningsmetoder mv.

At bidrage til økonomisk velstand i Danmark, fx ved at udvikle nye teknologier,
opfindelse af eksportvarer, bedre produktionsmetoder mv.

At skabe ny viden om den verden, vi lever i, gennem metodiske undersøgelser og
uden påvirkning fra fx politiske/økonomiske interesser

At bidrage til at skabe arbejdspladser i Danmark, fx ved at udvikle nye produkter og
varer, forretningsmuligheder mv.

At understøtte den demokratiske debat og et oplyst samfund, fx gennem
forskningsformidling, samarbejde med offentligheden/civilsamfundet mv.
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Hvad tænker danskerne om forskning?

#4#3

Forskning handler 
først og fremmest om 

sundhed og 
sygdomme

62 % af danskerne vælger 
”Sundhed” som et af de tre 
vigtigste forskningsområder

#2

Forskning giver
håb og skal løse 

samfunds-
udfordringer

72 % af danskerne vælger 
”Håb” som en følelse/

værdi, de associerer med 
forskning

#1

Forskning er vigtigt 
og opfattelsen af 

forskning er generelt 
positiv

90 % af danskerne angiver, at 
forskning i høj eller meget høj 

grad er vigtigt
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Hvad forbinder danskerne forskning med?
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Jeg tænker medicin, udvikling, 
forbedring – både for medicin og 
afklaring om hvad der virker og ikke 
virker.

Og så den økonomiske del af det, for 
eksempel virksomheder som Novo 
Nordisk, der tjener penge på det.

Kræft var det første, der faldt mig ind. Hvem 
er ikke berørt af kræft? Det er heller ikke lang 
tid siden, der har været indsamling.

Vi hører hele tiden, at vi skal være CO2 
neutrale – det skal vi forske os frem til.

Hvad forbinder danskerne forskning med?
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Svar på spørgsmålet: ”Hvilke af nedenstående muligheder mener du er vigtigst, at forskningen fokuserer på? Vælg op til tre”. N = 2.000

Vigtigste forskningsemner for danskerne

62%

59%

39%

24%

17%

15%

13%

11%

10%

9%

8%

5%

4%

1%

Sundhed

Klima og energi

Miljø

Pleje- og socialområdet

Uddannelse

Fødevarer

Transport og infrastruktur

Produktion og erhvervsliv

Samfundsøkonomi

Forsvar og sikkerhed

IT og software

Ved ikke

Kultur, sprog og religion

Andre
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Hvad tænker danskerne om forskning?

#4

Der er plads til at 
skabe en stærk 

fortælling om dansk 
forskning

52 % mener, at forskning skal 
udføres i Danmark for bedst at 
kunne løse danske problemer

#3

Forskning handler 
først og fremmest om 

sundhed og 
sygdomme

62 % af danskerne vælger 
”Sundhed” som et af de tre 
vigtigste forskningsområder

#2

Forskning giver
håb og skal løse 

samfunds-
udfordringer

72 % af danskerne vælger 
”Håb” som en følelse/

værdi, de associerer med 
forskning

#1

Forskning er vigtigt 
og opfattelsen af 

forskning er generelt 
positiv

90 % af danskerne angiver, at 
forskning i høj eller meget høj 

grad er vigtigt
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Danskerne ser positivt på dansk forskning

68%

60%

52%

15%

Danmark skal bruge offentlige penge på forskning,
der kan skabe nye løsninger og produkter

Uden dansk forskning havde Danmark ikke haft
store eksportsuccesser

Forskning skal udføres i Danmark for bedst at kunne
hjælpe det danske samfund

Dansk forskning kan ikke hamle op med de store
lande som USA, Kina mv.
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68%

60%

52%

15%

Danmark skal bruge offentlige penge på forskning,
der kan skabe nye løsninger og produkter

Uden dansk forskning havde Danmark ikke haft
store eksportsuccesser

Forskning skal udføres i Danmark for bedst at kunne
hjælpe det danske samfund

Dansk forskning kan ikke hamle op med de store
lande som USA, Kina mv.

Hvis vi ikke investerer tilstrækkeligt [i 
demensforskning], bliver det her en udgift, 
som de danske kommuner får meget 
vanskeligt ved at løfte.

[medieartikel]

Jeg synes det er vigtigt, at vi forsker i Danmark. Det 
er her jeg føler, at vi kan rykke noget. Jeg tror, at der 
lyttes meget til Danmark ude i verden, selvom andre 
lande som USA er store. Danskerne er forholdsvist 
anerkendt i forskningsmiljøet
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Velfærd før forsknings-
investeringer
Danskernes om forskningsfinansiering
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Flertal for flere penge til offentlig forskning

22%

33%

42%

2% 1%

Vi skal bruge 
flere penge

Vi skal bruge lige så 
mange penge

Vi skal bruge
færre penge
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3,5 /5

Forestil dig følgende scenarie:
Politikerne beslutter sig for at fordoble den offentlige støtte til forskning. Hvor enig/uenig 
ville du være i den beslutning?

13%

35%

29%

11%

3%

9%

Meget enig Enig Hverken enig/uenig Uenig Meget uenig Ved ikke
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13%

35%

29%

11%

3%

9%

6%

22%

25%

28%

13%

5%

Meget enig Enig Hverken enig/uenig Uenig Meget uenig Ved ikke

3,5 /5

Politikerne beslutter desuden, at man øremærker de ekstra penge til forskning i 
sundhedsteknologi, som kan gøre behandlinger bedre i fremtiden. Pengene skal findes i blandt de 
midler, der går til behandling og pleje på hospitalerne i dag. Hvor enig/uenig ville du være i den 
beslutning? 

2,8 /5
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13%

35%

29%

11%

3%

9%

6%

22%

25%

28%

13%

5%

Meget enig Enig Hverken enig/uenig Uenig Meget uenig Ved ikke

3,5 /5

Politikerne beslutter desuden, at man øremærker de ekstra penge til forskning i 
sundhedsteknologi, som kan gøre behandlinger bedre i fremtiden. Pengene skal findes i blandt de 
midler, der går til behandling og pleje på hospitalerne i dag. Hvor enig/uenig ville du være i den 
beslutning? 

2,8 /5

Som stat og borger skal vi også være med til 
at betale for forskning – men jeg vil ikke stige 
mere i skat!

Jeg ser det som en prioritering: Hvis jeg har 100 kr. 
og skal give det til det ene eller andet, vil jeg helst 
give det til velfærd – for det kan der bare ikke blive 
sparet på. Jeg ved godt fremtiden ligger i forskning.


