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Att vara digitalt närvarande
Den grasserande pandemin får oss alla att ställa om arbetet till mestadels digitala
former. Det fungerar så här långt galant för Stiftelsens göranden och låtanden.
Digitalt kan betyda ettor och nollor - i förlängningen på och av. SSF är definitivt på.
Vi har nu digitaliserat i princip alla processer från forskningsansökan till signering och
rekvisition samt projektredovisning.
Under året har Stiftelsen fortsatt rulla ut strategiska satsningar inom IT- och
kommunikationsteknik (ICT). Nyligen beviljades 200 miljoner kronor i rambidrag till sex
projekt inom forskningsprogrammet Computing and Hardware for ICT Infrastructures
(SSF CHI). Utlysningen är riktad mot hårdvara för nästa generations trådlösa
kommunikation (6G), accelererad beräkningskraft och energieffektivitet. Nu pågår
planeringen för ett motsvarande program inom mjukvarusystem och -utveckling. Vår
forskningsportfölj rymmer även de tre programmen Smarta System Big Data, och
Cyber- och informationssäkerhet. Med en koordinerad strategi och runt miljarden
kronor investerade är SSF en tongivande finansiär av svensk IT-forskning.

Tack för god växelverkan
Jag känner stor tacksamhet till er många som verkat tillsammans med SSF under det
gånga året. Ni hjälper till att utveckla Stiftelsens forskningsprogram. Tillsammans
stärker vi landets konkurrenskraft genom strategisk forskning. Låt oss hoppas att också
möten med en fysisk gestaltning snart åter blir möjliga för dess oersättliga kreativitet.
Ett särskilt och personligt tack vill jag rikta till Eva Regårdh, som vid årsskiftet lämnar tjänsten
som kommunikationschef vid SSF för större utmaningar. Stiftelsens informationsutbyte med
forskare och samhälle har under Evas ledning lyfts till den högre stratosfären med bland
annat nya mediekanaler. Nu har hon själv nått flykthastigheten och slungas loss från
Stiftelsens dragningskraft. I centrum för Evas värv är att målmedvetet driva projekt, typiskt
med flera parter och alltid med kvalitet och finess. Ny kommunikationschef från 2021 blir
Sofie Pehrsson, idag vetenskapsredaktör och kommunikationsstrateg vid kansliet.

Julkarameller från Stiftelsen
Våra gemensamma insatser skapar nytta i samhället. I den aktuella utlysningen SSF
Bioteknik och växtförädling – mat, foder och skogsprodukter kommer bland annat
gensaxen att användas i forskningen med de trippla målen att säkra nationell
självförsörjning, höja exporten och samtidigt minska klimatpåverkan. Sug länge på den
julkaramellen!

Ur årets julkort från
Stiftelsen – tack Hedda
Gumpert för bidrag till
idé och design – tänker
jag på det ansvar vi har
i samhället för att
tekniska och
vetenskapliga
genombrott kommer
till klok användning.
Kontrasterna ljustmörkt liksom mjukthårt i kortets motiv kan
ses peka på just ett
sådant spänningsfält.

Apropå livsmedel och forskning, så vill jag komma med ett lästips inför julledigheten.
Det är Pulverpionjärerna - den explosiva historien om torkad mjölk av Andreas
Håkansson (fri tanke, 2020). Här får vi till livs en rafflande berättelse om mjölkpulvrets
teknik- och kulturhistoria, från slutet av 1800-talet, fram till i dag. Vi möter pionjären
Ninni Kronberg som gjort det möjligt att tillvarata mjölken till sista droppen. Ninni
Kronberg är Thomas Edisons jämlike och tar plats vid mina andra hjältar Lise Meitner
och Louis Pasteur – alla fyra drevs av en vilja att forska nytt och skapa nytta ur
forskningen. Alltså strategisk forskning vid var sin tid.
God Jul och Gott Nytt År!
Lars Hultman, Vd SSF

