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I intervjuserien "I samtal med" träffar Forska!Sverige
politiker och aktörer som arbetar för att Sverige ska
ligga i framkant gällande forskning, utveckling och
vård. Denna gång samtalar vi med Gunilla Svantorp
som är ordförande i riksdagens utbildningsutskott.  

I SAMTAL MED 

Forska!Sverige arbetar för att medicinsk forskning och
företag ska kunna utvecklas i eller flytta till Sverige 
och att medicinska framsteg snabbt ska komma be-
folkningen till del. Hur arbetar du i din nuvarande roll
med dessa frågor?  

Utöver min roll som ordförande är jag socialdemokraternas
ansvarige representant för forskning och högre utbildning i
utskottet. Det innebär att jag arbetar en hel del med frågor-
na och försöker hålla mig à jour genom att exempelvis delta
i debatter och ta del av kunskap såsom till exempel
forskningsbarometrar. Vårt arbete inkluderar att se till att
spetskompetensen kommer till nytta och där är hälso- och
sjukvården kanske den bransch som lyckats bäst med att
snabbt få ut det som man forskar om eftersom personalen
forskar i jobbet. Så ser det inte riktigt ut i andra branscher. 

Hur arbetar ni rent praktiskt med forskningsfrågor i
utbildnigsutskottet?

I utbildningsutskottet arbetar vi med all utbildning – från
förskola till vuxenutbildning och högre utbildning. Grund-
och gymnasieskolan är ett ständigt pågående arbete medan
forskningsfrågorna blir mer aktuella vart fjärde år i samband
med den forskningspolitiska propositionen. Matilda Ern-
krans och Stefan Löfven har aviserat att det kommer en
forskningspolitisk proposition nästa höst vilket gör frågan än
mer aktuell. Exempelvis kommer vi i januari att ha en halv-
dags utfrågning inför forskningspropositionen.  

Vilken är den starkaste drivkraften för dig i ditt arbete?

Jämställdhet och jämlikhet har alltid legat mig varmt om
hjärtat. Det ska inte spela någon roll vem du är eller vart du
hamnar i livet. Den kompensatoriska skolan, när den
fungerar som allra bäst, är ett bra exempel på det. Det ska
inte spela någon roll om du inte kan få hjälp hemma utan du
ska ändå kunna ta dig vidare. Att kämpa emot orättvisor är
också en stark drivkraft. 

Vilka tycker du är de viktigaste frågorna som du
arbetar med just nu?



I SAMTAL MED 

De statliga investeringarna i medicinsk forskning
motsvarar idag 2 öre per vårdkrona. Vad tycker du är
en lagom nivå? 

Jag kan inte svara med en konkret siffra och tror heller inte
att vi kan sätta investeringarna i vård och forskning i mot-
satts till varandra. Det hänger ihop. I tidigare forsknings-
propositioner så har investeringsnivån kontinuerligt ökat.
Oavsett politisk färg har det funnits en vilja att investera
mera.

Följ oss gärna på: 

G U N I L L A  S V A N T O R P  ( S )  
O R D F Ö R A N D E  I  U T B I L D N I N G S U T S K O T T E T

 

Mitt starkaste fokus just nu är de barnen som inte klarar av
att ta sig vidare från grundskolan. Ska vi få duktiga forskare
och de som gör skillnad för oss alla så krävs det att du
klarat dig igenom grundskolan, därefter gymnasieskolan
och sedan vidare till högre utbildning. Det är inträdes-
biljetten. Vi och de som arbetar i verksamheterna måste
fundera över vad det är som gör att alla inte klarar att ta sig
vidare.

Därför att det är så viktigt för befolkningen. Oavsett vart i
landet man bor så får vi i mätningar svaret att det är hälso-
och sjukvården som är den viktigaste frågan. Hälso-
och sjukvården fungerar inte utan en välutbildad personal
vars arbete bygger på forskning och beprövad erfarenhet.
Vi behöver också se till att man ska få den bästa vården
oavsett vart man bor någonstans. Så ser det inte riktigt ut
idag.

"Oavsett vart i landet man bor så får vi
i mätningar svaret att det är hälso- och
sjukvården som är den viktigaste
frågan."
 

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

@forskasverige Forska!Sverige

Alla intervjuer i serien 2019 hittar du på www.forskasverige.se/media/i-samtal-med


