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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 Kristina Axén Olin
som är utbildningspolitisk talesperson för
Moderaterna. 

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 befolkningen
till del. Hur arbetar du i din nuvarande roll med dessa
frågor?  

Skola, utbildning och forskning är inte bara en av välfärdens
viktigaste byggstenar utan är också avgörande för att fort-
sätta bygga Sverige starkt som kunskaps- och forsknings-
nation. Det börjar med en riktigt bra skola som tidigt rustar
alla elever med de kunskaper som kommer att krävas för att
vi exempelvis ska nå genombrott i kampen mot cancer-
sjukdomar och antibiotikaresistens, så att fler människor kan
leva långa och friska liv. För detta kommer vi behöva fortsatta
kunskapsreformer som ser till att eleverna får mer tid till-
sammans med sina lärare och att de riktigt duktiga lärarna    

Vilken är den starkaste drivkraften för dig i ditt arbete? 

För mig är drivkraften i att vara politiker att förbättra Sverige
och för människorna som bor och verkar här. Skola och
utbildning är den kanske viktigaste grunden i samhället och
att se till så att skolan och utbildningen i Sverige blir bättre
igen är otroligt viktigt. Det faktum att mer än var fjärde elev
lämnade grundskolan utan fullständiga betyg, är en tragedi
och helt oacceptabelt. Alla barn och unga ska kunna lyckas i
skolan och helst ska alla unga även fullgöra gymnasiet. På
så sätt lägger vi grunden för att minska risken för utan-
förskap, kriminalitet, missbruk och arbetslöshet. 

blir fler. Vi behöver också bli mycket bättre på att ta tillvara
på barn och unga med särbegåvningar. Därutöver för-
bereder vi oss inför den kommande hanteringen av
forskningspropositionen och vad vi överlag behöver prio-
ritera för att stärka forskningens förutsättningar.

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

Sverige är i ett stort behov av nya resursfördelnings-
principer för högre utbildning och forskning. Dagens resurs-
tilldelning träffar dåligt och premierar inte i tillräckligt hög
utsträckning kvalitet i utbildning och forskning. Detta menar 



I SAMTAL MED 

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

såväl klinisk forskning som den mer akademiska bio-
medicinska forskningen.

Moderaterna ser medicinsk forskning och life science som
ett fortsatt strategiskt styrkeområde för svensk forskning och
innovation. Med tanke på att en ny modell för resurs-
fördelning diskuteras nu avvaktar jag med att kommentera
finansieringen i detalj. Men vår grundinställning är att bas-
anslagen bör öka och att vetenskaplig excellens och sam-
verkan ska premieras. Sverige behöver en långsiktigt håll-
bar strategi för högre utbildning, forskning och innovation.
Det kräver tydliga mål som kan, och ska, följas upp samt ett
starkt strategiskt ledarskap vid våra lärosäten. 

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

Följ oss gärna på: 

@forskasverige Forska!Sverige

jag är en av de viktigaste frågorna som behöver tas itu med
när STRUT-utredningen har lämnat sitt förslag.

"Jag är oroad över att Sverige
har tappat mark inom såväl
klinisk forskning som den mer
akademiska biomedicinska
forskningen."
 K R I S T I N A  A X É N  O L I N  ( M )

U T B I L D N I N G S P O L I T I S K  T A L E S P E R S O N

Medicinsk forskning och life science utgör en viktig näring
som genererar stora exportintäkter, skapar sysselsättning
och har betydelse för Sveriges ställning som forsknings-
och kunskapsnation, förutom att det räddar liv och förbättrar
människors livskvalitet. Med vår långa tradition av
medicinsk forskning har vi av andra länder betraktats som
ett framgångsland. Detta beror till stor del på att vi har en
god utbildningsnivå och välfungerande myndigheter och
etikprövningsnämnder. Tydliga spelregler och ett utvecklat
samverkansklimat är viktiga förutsättningar för att svensk
medicinsk forskning ska fortsätta frodas och utvecklas. Där-
emot är jag oroad över att Sverige har tappat mark inom   

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


