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OM THE IGNORANCE SURVEY 
 

Novus genomför och utvecklar en större studie tillsammans med Gapminder i syfte att kartlägga 
kunskapsnivån om globala frågor. Gapminder vill få en ökad förståelse av hur utbredd okunskapen är 
hos allmänheten om de stora globala förändringarna, särskilt beträffande storleksordning och 
förändringstakt. 

 

Vi har gjort studier i ett flertal länder, bl.a. i Sverige, USA och Storbritannien, och ambitionen är att 
utföra studien globalt. En serie mätningar har gjorts, sammanlagt drygt 15000 intervjuer, under våren 
och hösten 2013 med frågor om en rad olika ämnen runt global utveckling såsom: 

 Demografi 

 Hälsa/sjukvård 

 Klimat 

 

Här presenteras några av de frågor vi ställt inom ramen för projektet The Ignorance Survey så här långt. 
Frågorna i denna undersökning har också ställts i USA och resultaten för dem finns här   

 

Mätningarna i Sverige har gjorts i Novus riksrepresentativa Sverigepanel med drygt 1000 respondenter i 
varje mätning. Panelen är slumpmässigt rekryterad via telefon. För mer info se här. Denna undersökning 
besvarades av 1021 personer under perioden 7-19 november 2013.  

 

Mer information om Novus: www.novus.se och projektet här  

Mer information om Gapminder: www.gapminder.org och projektet här 

http://www.novus.se/media/29390/novus-gapminder_ignorance_survey_us_nov_2013.pdf
http://www.novus.se/vaara-tjaenster/sverigepanel.aspx
http://www.novus.se/
http://www.novus.se/nyheter/2013/gapminder-the-ignorance-survey.aspx
http://www.gapminder.org/
http://www.gapminder.org/ignorance
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 Den mörka linjen visar hur antalet miljarder barn (0-14 år) i världen ökade mellan åren 1950 och 2000. 
Vilken av de ljusare linjerna tror du visar FNs framtidsprognos om antalet barn upp till (0-14 år) i världen 
fram till år 2100? 

 Det finns 7 miljarder människor i världen. Vilken av kartorna visar hur dessa är fördelade över Nord- och 
Sydamerika, Europa, Afrika och Asien? Hur stor är barnadödligheten i Kenya? (andel barn som dör före 5 
års ålder) 

 Vad tror du världens befolkning har för medellivslängd idag? 

 Hur många procent av världens vuxna befolkning (äldre än 15 år) tror du kan läsa och skriva? 

 Titta på graferna nedan, en av dessa visar hur människors inkomster i världen är fördelade. Vilken av 
graferna tror du visar rätt hur fördelnigen det ser ut idag? 

 I världen har män i åldern 25-34 år i genomsnitt gått 8 år i skola. Hur många år tror du att kvinnor i samma 
åldersgrupp har gått i skola? 

 Hur många procent av världens alla ettåringar tror du är vaccinerade mot mässling? 

 Sett till de senaste 20 åren, hur tror du andelen av världens befolkning som lever i extrem fattigdom har 
förändrats? Andelen personer som lever i extrem fattigdom i världen har… 

 Hur många procent av världens energiproduktion tror du totalt sett kommer från solenergi & vindkraft 
tillsammans? 

 1965 föddes i genomsnitt 5 barn per kvinna i världen. Vilken tror du motsvarande siffra är idag? 

Frågeställningar  
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1. Den mörka linjen visar hur antalet miljarder barn (0-14 år) i världen ökade mellan åren 
1950 och 2000. Vilken av de ljusare linjerna tror du visar FNs framtidsprognos om antalet 

barn upp till (0-14 år) i världen fram till år 2100? 
 

 

Rätt svar: 

2 miljarder 
Mer info här 

http://esa.un.org/unpd/wpp/unpp/panel_indicators.htm
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2. Det finns 7 miljarder människor i världen. Vilken av kartorna visar hur dessa är fördelade 
över Nord- och Sydamerika, Europa, Afrika och Asien?  

 
 

 

A 

B 

C 

Varje figur motsvarar en miljard människor. 

 

Rätt svar: 

A 
Mer info här 

http://esa.un.org/wpp/Excel-Data/population.htm
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3. Vad tror du världens befolkning har för medellivslängd idag? 
 
 

 

Rätt svar: 

70 år 
Mer info här 

http://www.who.int/gho/mortality_burden_disease/life_tables/situation_trends/en/index.html
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4. Hur många procent av världens vuxna befolkning (äldre än 15 år) tror du kan läsa och skriva? 
 

 

Rätt svar: 

84% 
Mer info här 

http://data.worldbank.org/indicator/SE.ADT.LITR.ZS/countries?display=graph
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5. Titta på graferna nedan, en av dessa visar hur människors inkomster i världen är fördelade. 
Vilken av graferna tror du visar rätt hur fördelnigen det ser ut idag? 

 
 

Rätt svar: 

B 
Mer info här 

 

http://ideas.repec.org/p/ucg/wpaper/0001.html
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6. I världen har män i åldern 25-34 år i genomsnitt gått 8 år i skola. Hur många år tror du att 
kvinnor i samma åldersgrupp har gått i skola? 

 
 

Rätt svar: 

7år 
Mer info här 

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)61257-3/abstract
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7. Hur många procent av världens alla ettåringar tror du är vaccinerade mot mässling? 
 

 

Rätt svar: 

84% 
Mer info här 

http://data.worldbank.org/indicator/SH.IMM.MEAS/countries?display=graph
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8. Sett till de senaste 20 åren, hur tror du andelen av världens befolkning som lever i extrem 
fattigdom har förändrats? Andelen personer som lever i extrem fattigdom i världen har… 

 
 

Rätt svar: 

Nästan  
halverats 
Mer info här 

http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/Goal_1_fs.pdf
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9. Hur många procent av världens energiproduktion tror du totalt sett kommer från solenergi & 
vindkraft tillsammans? 

 
 

Rätt svar: 

1% 
Mer info här 

 

http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/KeyWorld2013_FINAL_WEB.pdf
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10. 1965 föddes i genomsnitt 5 barn per kvinna i världen. Vilken tror du motsvarande siffra är 
idag? 

 

Rätt svar: 

2,5 barn 
Mer info här 

 

http://esa.un.org/unpd/wpp/unpp/panel_indicators.htm

