
 

 

 
 

Jämlika förutsättningar i klinisk forskning  
 
Ett av regeringens mål är att Sverige ska vara en framstående forskningsnation, där forskning och innovation 
bedrivs med hög kvalitet och bidrar till samhällets utveckling och näringslivets konkurrenskraft. 
 
SYLF anser att det finns mycket positivt att ta med sig från de senaste årens forskningspolitiska diskussion. 
Vetenskapsrådets rekommendationer om tydligare karriärvägar och rekryteringsprocesser, samt fler tillsvida-
reanställningar för unga forskare är mycket efterlängtade.1  SYLF välkomnar även det ökade fokus på jäm-
ställdhet mellan könen som präglat de senaste årens statliga utredningar och förslag på forskningsområdet.  
 
SYLF vill göra tre medskick till regeringens fortsatta forskningspolitiska arbete. Dessa rör förutsättningarna 
för yngre läkare att bedriva forskning, det fortsatta behovet av ökad jämlikhet och förutsättningarna för den 
kliniska – patient- och verksamhetsnära – forskningen.  
 
Förutsättningar för underläkare att bedriva forskning  
 
I budgetproposition för 2016kan man läsa att antalet unga forskare inom medicin och hälsa ökat kraftigt, lik-
som antalet medicinska forskare på högskolor och universitet. 2  Samtidigt är många forskande läkare idag 
nära pensionsåldern,3 och SYLF:s enkäter visar att andelen forskande underläkare minskat.4 
 
En förklaring till denna synbara paradox är att den medicinska forskningen i de flesta statliga utvärderingar 
kategoriseras under rubriken ”medicin och hälsa”, där även fält som vårdvetenskap och folkhälsa inkluderas. 
Inom dessa ämnesområden ingår sällan forskande läkare, men återväxten av unga forskare är stark. En an-
nan förklaring är att många som forskar inom traditionella medicinska områden inte är läkare utan har en an-
nan biomedicinsk grundutbildning.  
 
SYLF vill vidare betona att underläkare kan befinna sig i vitt skilda stadier i forskningskarriären, från forsk-
ning på ”prova-på" nivå till docenter och självständiga forskargruppledare. När SYLF 2010 undersökte under-
läkarnas deltagande i, och intresse för, forskning angav cirka 23 procent av de svarande att de forskade. 
Nästan hälften av de som inte forskade var intresserade av att börja. 2013 hade andelen forskande underlä-
kare sjunkit till 19 procent och i år, 2015, är andelen 17 procent.  
 
SYLF ser en stor fara i att andelen forskande underläkare minskar. Bristande återväxt bland forskande lä-
kare är ett allvarligt hot mot svensk klinisk forskning. Att skapa incitament och förutsättningar för yngre läkare 
att satsa på forskning är en grundförutsättning för klinisk forskning och sjukvård av hög kvalitet. 
 
Jämlikhet inom den medicinska forskningen 
 
Att medicinsk forskning klumpas ihop med traditionellt mer kvinnodominerade fält som vårdvetenskap  i de 
flesta statliga utvärderingar påverkar bilden av jämställdheten inom det medicinska forskningsområdet. Att 
konstatera att kvinnor ökat sin andel av samtliga karriärsteg inom det övergripande forskningsområdet ”medi-
cin och hälsa” 5 döljer betydande olikheter mellan forskningsfält och professioner. SYLF:s undersökningar 
visar att könsfördelningen, åtminstone mellan de forskande underläkarna, är mycket skev. Medan 22 procent 
av de svarande manliga underläkarna forskade 2015 var motsvarande siffra för kvinnor endast 14,5 procent. 
Om de som tidigare forskat men valt att sluta också inkluderas blir könsskillnaden ännu större.  
 

1. Forskningsfrekvens, utifrån kön, procent 

 Ja Nej, jag har aldrig forskat Jag har forskat men valt att sluta 

Kvinnor 14,5 73,2 12,3 

Män 21,9 64,7 13,4 

Totalsumma 17,4 69,8 12,8 

Källa: SYLF:s AT-ranking 2015 och SYLF:s ST-enkät 2015. 
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Den skeva könsbalansen inom det medicinska forskningsområdet bekräftas av de stora skillnader som fort-
farande kvarstår mellan mäns och kvinnors möjligheter att få forskningsanslag och meritera sig för höga 
tjänster. Exempelvis får kvinnor inom flertalet ämnesområden, inklusive medicin och hälsa, ett lägre genom-
snittligt bidragsbelopp från Vetenskapsrådet än förväntat. Kvinnor forskande inom medicin och hälsa har 
även under en längre period haft lägre beviljandegrad än män för projektstöd från Vetenskapsrådet, och 
störst differens mellan utbetalat och förväntat projektstöd till kvinnor ses just inom detta område.6 Samtidigt 
utgör kvinnorna en majoritet av de doktorsexaminerade inom medicin hälsa, och dominerar samtliga anställ-
ningsnivåer utom professorer, där andelen kvinnor utgör ca 25 procent.7 
 
SYLF:s undersökning visar vidare att könsskillnaden i forskningsfrekvens ökar under underläkarkarriärens 
gång – bland AT-läkare är den knappt fem procentenheter, medan den bland ST-läkare uppgår till hela elva 
procentenheter. Andelen forskande kvinnliga underläkare är förhållandevis konstant genom underläkarkarri-
ären medan andelen forskande manliga underläkare ökar kraftigt från AT till ST. Detta är mycket oroväck-
ande då det tyder på strukturella skillnader i manliga och kvinnliga underläkares förutsättningar att kombi-
nera forskning och kliniskt arbete.8  

 

2. Forskningsfrekvens, utifrån karriärstadium och kön, procent 

 Ja Nej, jag har aldrig forskat Jag har forskat men valt att sluta 

AT-läkare kvinnor 13,0 75,1 11,9 

AT-läkare män 17,6 68,2 14,1 

ST-läkare kvinnor 16,1 71,7 12,2 

ST-läkare män 27,2 62,1 10,8 
Källa: SYLF:s AT-ranking 2015 och SYLF:s ST-enkät 2015. 
 
SYLF vill lyfta fram att även andra aspekter av jämlikhet, så som utbildningsland, ålder och geografi, samt 
deras samverkan med varandra, är viktiga att beakta. 
 
Ett oroväckande resultat från SYLF:s undersökningar rör forskningsfrekvensen hos underläkare med läkar-
examen från land utanför EU/EES-området. Dessa läkare forskar i nuläget i mindre än hälften så stor ut-
sträckning som sina svenskutbildade kollegor. Samtidigt finns det ingen läkargrupp med mer total forsknings-
erfarenhet än de utbildade utanför EU/EES – 23 procent har forskat tidigare i karriären men valt att sluta. 
Många svarande ur gruppen beskriver hur de saknar kontakter i det svenska forskarsamhället och att trösk-
larna är höga för den som kommer utifrån. Dessa resultat förtjänar vidare, mer djupgående undersökning. Att 
ett stort antal erfarna medicinska forskare som kommer till Sverige, trots intresse upplever vägen så lång och 
krokig att de väljer att lägga forskningen bakom sig, är oacceptabelt och en stor förlust både för de berörda 
individerna och för samhället. 
 

3. Forskningsfrekvens, utifrån examensland, procent 

 Ja Nej, jag har aldrig forskat Jag har forskat men valt att sluta 

Sverige 18,8 69,0 12,2 

Annat EU/EES-land 13,2 74,8 11,9 

Land utanför EU/EES 9,1 68,0 22,9 

Totalsumma 17,4 69,8 12,8 
Källa: SYLF:s AT-ranking 2015 och SYLF:s ST-enkät 2015. 

 
Undersökningen visar även stora skillnader mellan landsting. Medan det är naturligt att forskningsfrekvensen 
är relativt högre i universitetslandstingen är det oroväckande att andelen forskande underläkare i flera andra 
landsting är nära noll. Detta innebär att det i dessa områden – sydostkusten med Kalmar, Blekinge och Kro-
noberg samt Mellansveriges inland med Värmland, Dalarna och Västmanland – nästan helt saknas fors-
kande underläkare. Om dessa landsting saknar återväxt av kliniska forskare riskerar det också att försvåra 
den framtida rekryteringen av forskande läkare. Om vi inte vill ha ett Sverige där de senaste rönen och ut-
veckling av nya metoder är förbehållna vissa landsändar krävs det miljöer som uppmuntrar forskning och 
möjliggör ett levande vetenskapligt samtal mellan forskande kollegor även utanför universitetsorterna. 
 
Förutsättningarna för patient- och verksamhetsnära forskning 
 
De senaste årens ökade anslag till medicinsk forskning har i hög utsträckning gått till att anställa fler forskare 
vid universiteten.9 Samtidigt har möjligheten att forska inom ramen för en klinisk anställning försämrats, och 
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antalet kliniska studier minskat. Vetenskapsrådet identifierar individualiserad medicin och individanpassad 
vård som två av de stora framtidsområdena för den medicinska forskningen.10 Vi ser det som en självklarhet 
att utvecklingen av dessa behandlingsstrategier och metoder i hög grad måste involvera patienterna och de-
ras faktiska läkare – vilket kräver klinisk, patientnära forskning. Det är ofta i mötet med patienterna, på vård-
golvet, som de mest relevanta forskningsfrågorna kan identifieras och som nya lösningar kan utvecklas. 
 
Att underläkarna i allt högre utsträckning väljer bort kombinationen forskning och kliniskt arbete har sannolikt 
flera skäl. Dels innebär den allt högre arbetsbelastningen och produktionskraven inom vården att många har 
svårt att överhuvudtaget få ut forskningstid – hela 1 av 6 får sällan eller aldrig ut den forskningstid de har rätt 
till. Många väljer också att sluta forska när universitetsfinansierade tjänster och/eller stipendier tar slut. De 
som genomfört sin forskning inom ramen för en forskar-AT eller -ST, det vill säga en forskningstjänst som 
samtidigt innebär tydlig klinisk karriärprogression, väljer att fortsätta forska i avsevärt högre utsträckning.11  
 
De underläkare som väljer att sluta forska har i stort sett samma motiv som de som väljer att aldrig börja – 
de vill i första hand fokusera på sin kliniska utbildning. Motiven är likartade för män och kvinnor, med skillna-
den att kvinnor i högre utsträckning än män väljer bort forskning på grund av att de prioriterar sin familj eller 
annat i sitt privatliv. Detta stärker hypotesen att forskning i dag kräver engagemang utöver det många anser 
förenligt med familjeliv. 
 

4. Huvudskäl att välja bort forskning, procent 

 
Forskade tidigare 

men har slutat Har aldrig forskat 

Vill fokusera på min kliniska utbildning 24,1 21,7 

Intresserad, men vill vänta 15,5 19,1 

Intresserad, men har inte hittat rätt forskargrupp 11,7 8,3 

Prioriterar familj eller annat i mitt privatliv 10,7 15,5 

Dåliga förutsättningar att få ut forskningstid på min arb.plats 8,4 3,5 

Intresserad, men har inte hittat rätt ämne 6,9 7,9 

Det finns inga möjligheter att forska där jag arbetar idag 6,6 3,4 

Ekonomiska skäl 5,1 0,8 

Annat 5,1 2,1 

Inte intresserad 4,1 17,4 

Forskning saknar meritvärde 2,0 0,3 
Källa: SYLF:s AT-ranking 2015 och SYLF:s ST-enkät 2015. 
 
Större skillnader finns mellan läkare med olika examensland. Läkare med examen från land utanför EU/EES 
är mer forskningsintresserade och prioriterar forskning högre än övriga, men upplever avsevärt större prak-
tiska och strukturella hinder än övriga grupper. Man har tre gånger så svårt som svenskutbildade läkare att 
få ut forskningstid (9,5 respektive 3 procent) och arbetar i dubbelt så hög utsträckning som svenskutbildade 
läkare på arbetsplatser som saknar forskningsmöjligheter (6 respektive 3 procent). 
 
Gällande forskningsfinansiering är de enda stora skillnaderna mellan kvinnor och män att kvinnor i högre ut-
sträckning forskar på externa anslag, och att män forskar på sin fritid i avsevärt högre utsträckning än kvin-
nor. Här finns en möjlig ledtråd till kvinnors lägre forskningsfrekvens överlag – kanske har kvinnor, med det 
generellt större ansvar för hem och familj som fortfarande kvarstår, inte tid och möjlighet att hålla igång ett 
forskningsprojekt genom gratisarbete på fritiden. Hela 25 procent av de som forskar gör det enbart på sin 
fritid och/eller jourkomp. De som forskar gratis på sin fritid och/eller jourkomp gör det i sin tur i snitt 19 re-
spektive 16 timmar per månad. 

 

5. Former för forskningsfinansiering bland de nu forskande, utifrån kön, procent 

 Totalt Kvinnor Män 

Forskar-AT/-ST 32,1 33,3 30,7 

Forskar på min fritid (utan finansiering) 47,6 43,9 51,4 

Tjänst finansierad av universitetet 16,8 17,4 16,3 

Jourkomp 13,6 13,6 13,6 

Stipendier 15,7 15,5 16,0 

Annat 22,9 28,0 17,5 
Källa: SYLF:s AT-ranking 2015 och SYLF:s ST-enkät 2015. 
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Slutsatser  
 
SYLF anser att det är viktigt att uppnå excellens för att driva utvecklingen och stärka konkurrenskraften. Men 
det måste också finnas utrymme att bedriva klinisk forskning där majoriteten av patienterna finns, ute på 
länssjukhusen och inom primärvården. På så sätt kan de mest relevanta forskningsfrågorna identifieras och 
nya lösningar snabbt komma patienter till gagn.  
 
Klinisk forskning är bokstavligen livsviktig. Att ökade resurser krävs för att Sverige skall återta förlorad mark 
inom det kliniska forskningsområdet är de allra flesta överens om. Men detta räcker inte. Att välja en forskar-
karriär måste för individen framstå som ett attraktivt val, vilket många yngre läkare idag inte anser att det är. 
Bristande villkor och förutsättningar måste åtgärdas för att säkra återväxten av kliniskt aktiva forskande lä-
kare. De kvarstående utmaningar gällande jämställdhet mellan kvinnor och män i den kliniska forskningen 
måste adresseras. De strukturella hinder som minskar möjligheten för kvinnor att få forskningsanslag och 
meritera sig för höga tjänster måste identifieras och undanröjas. Även andra aspekter av jämlikhet så som 
geografi och utbildningsland bör uppmärksammas i det forskningspolitiska arbetet.  
 
Följande fem punkter är, enligt SYLF, de viktigaste målen att uppnå för att få fler läkare att välja att forskarut-
bilda sig och satsa på en fortsatt forskningsanknuten karriär. 

1. Att forskning som norm ska bedrivas inom ramen för en anställning 

2. Att det ska finns tydliga karriärvägar för forskande läkare  

3. Att forskningens meritvärde ska öka och löneutvecklingen förbättras 

4. Att basanslagen till de medicinska fakulteterna stärks och ALF-medel nyttjas för att främja bred klinisk 
forskning 

5. Att sambandet mellan klinisk forskning och bättre sjukvård tillåts vara vägledande i beslut som rör 
både hälso- och sjukvård och forskning. 

 
Med ovanstående fem mål vill SYLF sätta fokus på de åtgärder som krävs för att ändra denna utveckling och 
åter ge Sverige möjligheten att nå toppen inom det kliniska forskningsområdet.  
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