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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 Roger Haddad (L)
som är förste vice 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?  

För Liberalerna är det viktigt att hålla utbildningsfrågan på
agendan. Att vi har en bra utbildning och ett bra skolsystem
i Sverige är en förutsättning för att vi ska få de bästa
lärarna, ingenjörerna och läkarna. Närmast till hands i
arbetet kring forskning och högre utbildning är den Styr- och
resursutredning som regeringen skickat ut på remiss och
den kommande forskningspropositionen som visar vilken
politik som ska gälla de kommande åren. Generellt brukar
Liberalerna vara försiktiga med att gå in och tycka till om
detaljer i forskningspolitiken. Det viktiga är att det finns bra  

Vilken är den starkaste drivkraften för dig i ditt arbete? 

Alla som är med i ett politiskt parti vill förändra. Drivkraften
för mig som skolpolitiker är att se till att vi har ett bra
utbildningssystem där alla får en bra utbildning oavsett var
man bor i landet, och oavsett vad man har för bakgrund.
Jag vill att skolan ska hålla en hög kvalitet så att eleverna
får de bästa möjligheterna och livschanserna, så att de har
möjlighet att bli nästa Krister Fuglesang eller nästa nobel-
pristagare.

villkor för doktoranderna på lärosätena, att dessa fungerar
för både kvinnor och män och att det finns miljöer som
lockar doktoranderna att fortsätta forska och utveckla. Det
är så vi får fram idéer och så småningom produkter och
innovationer.

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

Det som upptar min tid mest just nu är de skolor som får
fortsätta trots brister. Det gäller både friskolor och kom-
munala skolor. Inte minst har jag uppmärksammat skolor,
det gäller både konfessionella och icke konfessionella
skolor, där extremistiska personer bedriver skolverksamhet.
Jag och Liberalerna anser att det offentliga inte ska vara  



I SAMTAL MED 

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

Min bild är att Sverige har en fin historia när det gäller
medicinsk forskning och vi har etablerade aktörer som
AstraZeneca. Under våren bjöd vi in aktörer, organisationer
och företag inom medicinsk forskning och lyssnat in för att
uppdatera oss om deras villkor. Det vi ser är att
investeringstakten börjat sakta ner. Vi ser också att Sverige
inte får samma utväxling när det gäller EU:s forsknings-
anslag. Det är viktigt att vi bevakar Sveriges intressen i
Europa och vi vill att mer av EU:s budget ska gå till
forskning. Aktörer ska vilja satsa på Sverige och det ska
finnas bra villkor att anställa doktorander och utveckla sin
verksamhet. Vi brukar säga att det ska löna sig att arbeta,
men det ska även löna sig att utbilda sig. Då är det viktigt  

Liberalerna vill inte politiskt gå in och styra hur mycket av
forskningsanslagen som ska gå till medicinsk forskning, till
åtgärder för klimatet eller till rymdforskning. Det måste
finnas en frihet för akademin. Det viktigaste för oss är att
svensk högskolepolitik och forskningspolitik ska baseras på
kvalitet. Vi har riktat kritik till den socialdemokratiska
regeringen för att de tänkt mer på kvantitet än kvalitet. När
vi satt i Alliansregeringen år 2006–2014 ändrade vi på
resursfördelningssystemet så att en större del av kakan
skulle gå till de lärosäten som kan uppvisa hög kvalitet
utifrån angivna faktorer. Nu ser vi i Styr- och resurs-
utredningen att man vill slå ihop forskningsanslagen och
ändra hela resursutdelning systemet, och vi vill varna för
den utvecklingen.

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

Följ oss gärna på: 

med och finansiera den typen av utbildning. Det är varken
bra för vår demokrati eller jämställdhet att flickor och pojkar
inte får den allsidiga utbildning som de har rätt till enligt läro-
planen. Under våren har jag ägnat mig åt hur skol-
inspektionen ska kunna slå ner på skolor som har åter-
kommande brister, oavsett huvudman. Vi vill även under-
lätta för dem att kunna lägga ner kommunala skolor som
under kanske 10 eller 15 år visat på dåliga resultat. 

"Vi vill att mer av EU:s
budget ska gå till
forskning."
 R O G E R  H A D D A D  ( L )

V I C E  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

att vi får till en större skattereform. I Januariavtalet har
Liberalerna fått in en punkt om värnskatten vilket också är
en viktig del i paketet att bidra till en bra forskningsmiljö.
Duktiga personer som finns i Sverige eller som lokas hit ska
inte straffas av ett skattesystem när de utvecklar och
investerar i exempelvis medicinsk forskning. 

@forskasverige Forska!Sverige

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


