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Välkommen till SSF:s forskningspolitiska seminarium 2014

Sveriges plats i 
internationell forskning

SSF upprätthåller sin tradition med 
forskningspolitiska seminiarier.  
I år har vi valt temat ”Internationali
sering”. Vilka möjligheter, och vilka 
utmaningar, står Sverige inför? Vad 
gör andra länder för att attrahera 
toppforskare? Vad  borde Sverige 
göra? Hur kommer det ökade ut
budet av onlinekurser att påverka 
svenska lärosäten? Hur ser industrin 
på kompetensförsörjning? Vi har 
bjudit in fyra talare som har sällsynt 
goda förutsättningar att ge nya idéer  
och insikter. 
Kom och delta i debatten!

Tidpunkt
Måndagen den 17 mars kl 13.00–
17.00 i WTC – World Trade Center, 
konferenslokal New York med efter
följande mingel hos SSF.

Anmälan 
Anmälan sker på följande länk  
www.stratresearch.se/sv/OmSSF/
Forskningpolitisktseminarium/ 
Antalet platser är begränsat och 
 anmälan tas emot i den ordning de 
kommer in.

Välkomna!

Arrangeras av
Eva Regårdh, kommunikationschef  och 
Lars Hultman, VD

www.stratresearch.se/sv/Om-SSF/Forskningpolitiskt-seminarium/
www.stratresearch.se/sv/Om-SSF/Forskningpolitiskt-seminarium/
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Moderator Sten Haage, tidigare chefredaktör på Ny Teknik och 
en av delägarna till PR-byrån Strandberg Haage. 

13.00 SSF styrelseordförande Harriet Wallberg inleder

13.10–13.50 Vad bör Sverige göra och vad gör man bättre i USA?
Staffan Normark, Kungl. Vetenskapsakademins 
 ständige sekreterare, berättar om sina erfarenheter 
som institutions chef vid ett ame rikanskt universitet 
och delar med sig av sina synpunkter på forsknings-
klimatet i Sverige och ger förbättringsförslag.

13.50–14.30 Vad krävs för att vara ett världsledande universitet  
i framtiden?
Sylvia Schwaag Serger, direktör för internationella 
strategier på Vinnova och adjungerad professor vid 
Lunds universi tet, gör en omvärldsbetraktelse. Hur 
positionerar man Europa för att bli attraktivt i 
kunskaps samhället? Och hur står sig de svenska 
 universiteten? 

Frågor och diskussion

Ca 14.40–15.00 Kaffepaus

15.00 MOOC:s – hot eller möjlighet
Per Ödling, professor vid Lunds tekniska högskola 
och knuten till Ericsson, reflekterar över hur MOOC:s, 
(Massive Online Open Courses) kan förändra universi-
tetsvärlden. Står universiteten inför en transformering 
liknande den musikindustrin genomgått? 

15:40–16:30 Billig arbetskraft eller automatisering?
Robert Falck, chef för process- och system vid Volvo 
GTO Powertrain, ansvarig för fabriker i bland annat 
Indien, Brasilien, Frankrike och Nordamerika. Har 
 jobbat för Volvo i Ryssland och vistats vid Stanford-
universitet i Kalifornien. Vad behöver global industri 
göra för att nå lön samhet? Vilka befolkar morgon-
dagens industrigolv och hur många behövs?

Frågor och diskussion

16:45 Diplomutdelning av SSF:s femte omgången Fram
tidens Forskningsledare

Därefter bjuder SSF på mingel i sina lokaler i WTC,  
hiss G till plan 7

Program



STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING

 ■ Stöder forskning och forskarutbildning inom natur-
vetenskap, teknik och medicin i syfte att stärka Sveriges 
framtida konkurrenskraft.

 ■ Finansierar ett stort antal forskningsprojekt vid universitet 
och högskolor – många av dem i samverkan med närings-
livet.

 ■ Delar ut bidrag till särskilt framstående forskare, med 
 tonvikt på de yngre.

 ■ Stöder viktiga områden som livsvetenskap, bioteknik, 
 materialutveckling, informationsteknik och beräknings-
vetenskap.

 ■ Har en utbetalningsvolym på cirka 600 miljoner kronor  
per år.

 ■ Har som bas för verksamheten ett kapital på knappt  
10 miljarder kronor.

Box 70483, 107 26 Stockholm Besöksadress: Kungsbron 1, G7

Tel: 08-505 816 00 Fax: 08-505 816 10 E-post: info@stratresearch.se www.stratresearch.se


