
 

 

Varför ska en väljare rösta på ert parti 

baserat på forskningspolitiken? 

Utdrag ur SR Vetenskapsradion: https://sverigesradio.se/avsnitt/1140898  

Samtliga riksdagspartiers forskningspolitiska talespersoner deltog i utfrågningen. 

 

Debatten har handlat om hur mycket vi fördelar de statliga pengarna till 

forskningen. Det har inte handlat lika mycket om den andra viktiga delen av svensk 

forskning som sker i privat sektor och där tror jag att vi måste bredda diskussionen 

så att det också omfattas. Hur kan vi stimulera företag; förbättra företags-klimatet 

så att fler företag etablerar sig i Sverige och väljer att satsa sina forskningsresurser i 

vårt land? Diskussionen måste breddas till det och tycker man att det är bra är 

Kristdemokraterna rätt alternativ.    

Aron Modig (KD) 

 

Centerpartiet vill stärka Sverige som forskningsnation och också värna den 

akademiska friheten som är ansatt i så många länder runtom i världen idag. Vi vill 

göra det genom att stärka lärosätenas autonomi och självständighet men också 

möjligheten att profilera sig. Sen är det precis som Aron Modig, 

Kristdemokraterna, är inne på; vi måste skapa bättre förutsättningar för de privata 

investeringarna inom forskning och utveckling i Sverige. De utgör den största 

andelen och behöver bättre förutsättningar. Men vi behöver också satsa särskilt på 

forskning som handlar om den stora klimatutmaningen vi står inför. På så sätt kan 

vi stärka den svenska konkurrenskraften. 

    Fredrik Christensson (C) 

 

Ja, vi är väl det enda parti som vill öppna upp kärnkraftsforskningen igen. Och tror 

man att svensk energipolitik och energiförsörjning innebär kärnkraft då måste man 

överväga oss, för vi tror att man måste öppna upp den forskningen också. Sen vill 

vi förenkla ansökningsförfarandet för forskare. Man ska för det första inte behöva 

lämna in någon genusanalys om man ska forska på fiskarnas liv t ex utan det ska 

förenklas betydligt. Sen kanske vi ska ha en institution som vi lämnar in 

ansökningar till och förenklar på det viset.  

    Robert Stenkvist (SD) 

 

Miljöpartiets politik handlar konsekvent om att följa de vetenskapliga rönen och ta 

ansvar för dem. Klimatfrågan är typexempel här. Det vi gör är det som forskarna 

säger är nödvändigt. Att stärka tilltron till forskningen återspeglar sig ju också i att 

vi vill stärka grundforskningen. Det mesta i världen är ännu obeforskat. Vi har 

ingen aning om vilka vetenskapliga genombrott som kommer att gagna oss mest i 

en framtid. Därför får politiken aldrig snäva in på vad forskningen handlar om utan 

se till att stärka grundforskningen.   

Niclas Malmberg (MP) 
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Med vänsterpartiets politik får man ett samhälle för alla och inte bara för de rikaste. 

Vi vill ha forskare som har riktigt bra och trygga anställningar. Vi vill att 

forskningsmedel ska fördelas, inte bara till män som det görs idag. Utan i mycket 

större grad till alla fantastiska kvinnor som också är forskare. Så ser det inte ut 

idag. Det vill vi ändra på. Vi vill ha framgångsrika kvinnliga forskare och inte bara 

mediokra män. 

Linda Snecker (V) 

 

    Med moderat forskningspolitik så kommer vi att fortsätta satsa på forskningen. Det 

här handlar om Sveriges konkurrenskraft och också om bildning, bildningsnivån i 

samhället. Vi kommer att premiera den vetenskapliga kvalitén och samverkan. 

Kärnkraften nämns här. Den är enligt uppgift fri fortfarande. Det handlar mer om 

vad energimyndigheten tar upp. Vi vill ha långsiktiga förutsättningar och tycker 

också att vi måste ta mer hänsyn till vad som händer inom EU med deras 

forskningspolitik. 

Betty Malmberg (M) 

 

Liberalerna sätter skolan först och det är ingen slump att vi gör det. Vi har en syn 

på kunskap, som dels att den lyfter enskilda människan men också att den lyfter 

hela samhället. Och den ideologiska synen gör att vi prioriterar höga utbildningar 

och forskning. Det visade vi också när vi tillsammans med alliansen styrde svensk 

forskningspolitik. Det blev mera resurser, kvantitativt men också mer kvalitativa 

satsningar. Det vill vi fortsätta med. 

Christer Nylander (L) 

 

Därför att vi vill fortsätta att investera i kunskap och forskning. Och också se till att 

erkänna forskningen som är en väldigt långsiktig verksamhet. Genom bättre villkor 

för de yngre forskarna och ökad jämställdhet, kan vi bygga kvalité och vi kan 

använda forskningen för att möta de samhällsutmaningar som vi har. Sverige ska 

konkurrera med kunskap och kompetens och inte med låga löner eller med otrygga 

villkor. Vi vill också se till att kunskapen finns tillgänglig i hela landet. 

  

Helene Hellmark Knutsson (S), forskningsminister 

 

 

 


