
Partibedömning 2022
En utvärdering av riksdagspartiernas arbete under mandatperioden, 

med fokus på medicinsk forskning, företagande och vård



Innehåll Om undersökningen

I denna undersökning granskar vi riksdagspartiernas arbete med medicinsk 
forskning, företagande och vård. 

Metod

Underlaget består av motioner, interpellationer och skriftliga frågor som 
inhämtats via Sveriges riksdags hemsida (sökfunktion: Dokument & lagar). 

Vi har använt oss av sökord baserade på ”Agenda för hälsa och välstånds” 14 
åtgärdsförslag från rapporten ”Agenda för hälsa och välstånd 2019”. 

Mätperiod

1 januari år 2019 till 31 december år 2021.

Avgränsning 

Denna undersökning omfattar inte initiativ från Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet då dessa partier suttit i regeringen under mandatperiod 
(anmärkning: Miljöpartiet lämnade regeringen 25 november år 2021). Deras 
arbete granskas årligen genom våra granskningsrapporter. 

Då oppositionens budget denna mandatperiod röstats igenom i riksdagen, 
och därmed blivit underlag för regeringens arbete, granskas inte 
oppositionens budgetmotioner i denna undersökning. Dessa omfattas 
istället av granskningsrapporterna. 

OBS! 

När vi hänvisar till antal motioner, interpellationer och skriftliga frågor i 
motionen så syftar vi alltid på de som rör våra 14 åtgärdsförslag och inte det 
totala antalet. 
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https://www.forskasverige.se/agenda-for-halsa-och-valstand/
https://www.forskasverige.se/agenda-for-halsa-och-valstand/agenda-for-halsa-och-valstand-2019/
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14 förslag för att stärka medicinsk forskning, företagande och vård  

➢ I vår medlemsorganisation ”Agenda för 
hälsa och välstånd” samlas 35 
organisationer från akademi, vård, 
näringsliv, myndigheter, professions-, 
patient- och andra intresseorganisationer 
för att långsiktigt samarbeta för att 
förbättra förutsättningarna för medicinsk 
forskning, företagande och vård. 

➢ I maj år 2015 överlämnade organisationen 
en rapport till regeringen med 14 
åtgärdsförslag för att förbättra 
förutsättningarna för medicinsk forskning 
företagande och vård. Förslagen 
uppdaterades år 2017 och år 2019. 

➢ Vi följer årligen upp regeringens arbete 
med de 14 åtgärdsförslagen i vår 
granskningsrapport som redovisas under 
ett seminarium i riksdagen. 
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https://www.forskasverige.se/agenda-for-halsa-och-valstand/
https://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/agenda.pdf
http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/agenda2017.pdf
https://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Sammanfattning-Agenda-rapport-2019.pdf
https://www.forskasverige.se/agenda-for-halsa-och-valstand/statusrapport/
https://www.forskasverige.se/event/agenda-halsa-och-valstand/


Våra åtgärdsförslag samlas under fyra målområden
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Resultat från Granskningsrapport 2021 
1.1 Förändra strukturen och underlaget för statens stöd till forskning vid lärosätena

1.2 Stärk forskningskompetensen i vården

1.3 Skapa karriärtjänster för klinisk forskning

1.4 Stärk förutsättningarna för kliniska studier 

2.1 Kräv utvärdering av behandling, utbildning och forskning

2.2 Inför nya modeller för implementering, värdering och finansiering 

2.3 Utveckla och harmonisera vårdens ersättningssystem 

3.1 Utveckla och genomför en nationell handlingsplan för hälsodata 

3.2 Uppdatera det regulatoriska ramverket 

3.3 Utöka satsningen på nationella databanker, biobanker och kvalitetsregister 

4.1 Stimulera forskning och utveckling i företag 

4.2 Utveckla specialiserade forsknings- och behandlingscentra

4.3 Säkerställ tillgång till kapital för små växande företag

4.4 Stärk innovationsupphandlingen 5



Antal initiativ per parti
Moderaterna har skrivit flest motioner, interpellationer och skriftliga frågor. 

Samtliga partier, bortsett från Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, har skrivit mest om forskning. 
Kristdemokraterna har skrivit mest om vård och Sverigedemokraterna mest om näringsliv. 
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Genomsnittligt antal initiativ per ledamot
Moderaterna har skrivit flest motioner, interpellationer och skriftliga frågor per ledamot, tätt följda av 
Liberalerna. Vänsterpartiets ledamöter har skrivit minst antal handlingar som rör våra fyra målområden. 

*Summan baseras på det totala antalet motioner delat på antalet riksdagsledamöter per parti.
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Utvärdering kvalitet: Så räknar vi 

➢Varje delområde (exempelvis 1.1, 1.2 osv.) betygsätts. Dessa slås sedan ihop till ett samlat betyg per 
målområde. Högsta betyg för målområde 1 och 4 är därmed 12 poäng medan högsta betyg för 
målområde 2 och 3 är 9 poäng. 

➢Betygsättningen sker utifrån följande kriterier: 

➢0 poäng = har inte skrivit om frågan 
➢1 poäng = har identifierat problem, men ej föreslagit åtgärder 
➢2 poäng = har identifierat problem och föreslagit åtgärder 
➢3 poäng = har identifierat problem, föreslagit åtgärder och riktade satsningar  

➢ I det här sammanhanget är det inte antalet produkter utan den totala kvalitén som ligger till grund 
för betygsättningen. 
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Betyg per parti
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Moderaterna

Moderaterna har fått högst kvalitetsbetyg för näringsliv.

Moderaterna har skrivit mest om forskning, tätt följt av 
digitalisering och näringsliv. De har skrivit minst om vård.

Riksdagsledamöterna Noria Manouchi och Ulrika Heindorff har 
skrivit under flest motioner, interpellationer och skriftliga frågor 
inom de fyra målområdena. 

Moderaterna har i genomsnitt skrivit 2 motioner, interpellationer eller 
skriftliga frågor per ledamot inom de fyra målområdena. 

*Summan baseras på att de sammanlagt skrivit 138 motioner, interpellationer eller skriftliga frågor och har 70 riksdagsledamöter.
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Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna har i genomsnitt skrivit 0,5 motioner, 
interpellationer eller skriftliga frågor per ledamot inom de fyra 
målområdena. 

*Summan baseras på att de sammanlagt skrivit 33 motioner, interpellationer eller skriftliga frågor och har 62 riksdagsledamöter.

Sverigedemokraterna har fått högst kvalitetsbetyg för forskning och 
näringsliv.

Sverigedemokraterna har skrivit mest om näringsliv. De har 
skrivit minst om vård.

Riksdagsledamöterna Tobias Andersson, Mattias Bäckström 
Johansson, Eric Palmqvist och Josef Fransson har skrivit under 
flest motioner, interpellationer och skriftliga frågor inom de fyra 
målområdena. 
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Centerpartiet

Centerpartiet har i genomsnitt skrivit 0,7 motioner, interpellationer 
eller skriftliga frågor per ledamot inom de fyra målområdena. 

*Summan baseras på att de sammanlagt skrivit 21 motioner, interpellationer eller skriftliga frågor och har 31 riksdagsledamöter.

Centerpartiet har fått högst kvalitetsbetyg för forskning och näringsliv.

Centerpartiet har skrivit mest om forskning. De har skrivit 
minst om vård.

Riksdagsledamot Anders W Jonsson har skrivit under flest 
motioner, interpellationer och skriftliga frågor inom de fyra 
målområdena. 
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Vänsterpartiet

Vänsterpartiet har i genomsnitt skrivit 0,14 motioner, interpellationer 
eller skriftliga frågor per ledamot inom de fyra målområdena. 

*Summan baseras på att de sammanlagt skrivit 5 motioner, interpellationer eller skriftliga frågor och har 28 riksdagsledamöter.

Vänsterpartiet har fått samma kvalitetsbetyg för forskning, vård och 
digitalisering. 

Vänsterpartiet har skrivit mest om forskning. De har inte 
skrivit några motioner, interpellationer eller skriftliga frågor 
om näringsliv.

Riksdagsledamöterna Ida Gabrielsson, Momodou Malcolm 
Jallow, Maj Karlsson, Daniel Riazat och Karin Rågsjö har skrivit 
under flest motioner, interpellationer och skriftliga frågor inom 
de fyra målområdena. 
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Kristdemokraterna

Kristdemokraterna har i genomsnitt skrivit 1 motion, interpellation 
eller skriftlig fråga per ledamot inom de fyra målområdena. 

*Summan baseras på att de sammanlagt skrivit 23 motioner, interpellationer eller skriftliga frågor och har 22 riksdagsledamöter.

Kristdemokraterna har fått samma kvalitetsbetyg för forskning, vård 
och digitalisering. 

Kristdemokraterna har skrivit mest om vård, tätt följt av 
forskning och digitalisering. De har skrivit minst om näringsliv.

Riksdagsledamot Acko Ankarberg Johansson har skrivit under 
flest motioner, interpellationer och skriftliga frågor inom de fyra 
målområdena. 
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Liberalerna

Liberalerna har i genomsnitt skrivit 1,65 motioner, interpellationer 
eller skriftliga frågor per ledamot inom de fyra målområdena. 

*Summan baseras på att de sammanlagt skrivit 33 motioner, interpellationer eller skriftliga frågor och har 20 riksdagsledamöter.

Liberalerna har fått högst kvalitetsbetyg för forskning.

Liberalerna har skrivit mest forskning. De har skrivit minst om 
vård.

Riksdagsledamöterna Lina Nordquist och Gulan Avci har skrivit 
under flest motioner, interpellationer och skriftliga frågor inom 
de fyra målområdena. 
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Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning 
och dess tillämpning i syfte att öka hälsa och välstånd. 

Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska 
framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo. 

I vår medlemsorganisation “Agenda för hälsa och välstånd” samlas 35 organisationer från akademi, 
vård, näringsliv, myndigheter, professions-, patient- och andra intresseorganisationer för att långsiktigt 
arbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård. 

Hemsida: www.forskasverige.se
Twitter: @forskasverige
LinkedIn: Forska!Sverige 

http://www.forskasverige.se/
https://twitter.com/forskasverige
https://www.linkedin.com/company/forska-sverige/?viewAsMember=true

