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Hela det moderna samhället bygger i 

mycket hög grad på forskningsresultat 

och kommersialisering av dessa, och 

Sverige tillhör de länder som satsar 

mest på forskning. Men hur tas forsk

ningsresultaten tillvara i beslutspro

cesser, och vilken roll spelar forskning 

och forskare i samhällsutvecklingen?

Du inbjuds till ett seminarium om 

forskningens roll i samhället. 

Vid detta seminarium tittar vi 

närmare på den svenska utvecklingen 

under efterkrigstiden och hur det ser 

ut i Sverige idag. Vad kan vi göra för 

att förbättra dialogen mellan forskare 

och beslutsfattare inom näringsliv och 

politik? I en paneldiskussion mellan 

företrädare för olika samhällssektorer 

vill vi belysa forskningen som sam

hällsfaktor ur olika aspekter.

Deltagandet är kostnadsfritt, men 

bindande anmälan fordras.

Anmäl Dig till: 

www.stratresearch.se/fopolsem

Vi vill ha Din anmälan senast den 27 

februari. Antalet platser är begränsat.

Hjärtligt välkommen!

 

World Trade Center, lokal New York, 

Klarabergsviadukten 70, Stockholm, 

den 10 mars 2010



forskning som samhällsfaktor

ProgramModerator:  Lars Nilsson, chefredaktör, Ny Teknik 

13.00 Välkommen

 UllaBritt FräjdinHellqvist, ordförande, SSF 

13.10 Perspektiv på forskningspolitiken – rötter och framtid

 Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef, Saco 

13.30  Hur kan forskningen bidra till en hållbar utveckling?

 John Holmberg, professor fysisk resursteori, Chalmers  

13.50 forskning i politiken vs politisk forskning

Tobias Krantz, högskole och forskningsminister  

14.10 forskningens roll i samhällsutvecklingen – paneldiskussion

Maria Abrahamsson, tidigare ledarskribent på Svenska 

 Dagbladet
 

Maria Anvret, forskningspolitisk talesman, Svenskt Näringsliv
 

 Peter Gudmundson, rektor, Kungliga Tekniska högskolan
 

 Tobias Krantz, högskole och forskningsminister

 Björn O Nilsson, verkställande direktör, Kungl. 

 Ingenjörsvetenskapsakademien

15.10 kaffepaus

15.40 forskning som påverkar vår fritid – exempel från 

 informationsteknik

 Kristina Höök, professor människamaskin, Stockholms 

 universitet 

16:00 Vår tilltro till forskningsresultat som samhällspåverkande – 

paneldiskussion

 Torbjörn Fagerström, professor, Sveriges lantbruksuniversitet

 Thomas Fürth, forskningsledare, Kairos Future

 Marie Granlund, riksdagsledamot 

 Lena Nordlund, featurechef, Vetenskapsradion 

16.50 avslutning

 Lars Rask, verkställande direktör, SSF 

17.00 Mingel 
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n Stöder forskning och forskarutbildning inom natur veten skap, teknik 

 och medicin i syfte att stärka Sveriges framtida konkurrenskraft

n Finansierar ett stort antal forskningsprojekt vid univer sitet och 

 högskolor – många av dem i samverkan med näringslivet

n Delar ut individuella bidrag till särskilt framstående forskare

n Stöder viktiga områden som t ex bioteknik, material utveckling, 

 mikro elektronik, informationsteknik och produktframtagning

n Har en utbetalningsvolym på drygt 500 milj kr/år

n Har som bas för verksamheten ett kapital på drygt 9 miljarder kr


