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SSF höjer tonen med ny forskningsstrategi
Stiftelsen har just beslutat sin strategi för åren 2021 - 2026. Omtag sker vart
femte år med syfte att förnya repertoaren och byta instrumentuppsättning för
bidrag. Ändamålsparagrafen stipulerar att SSF ska främja Sveriges långsiktiga
konkurrenskraft. Uppgiften är mer angelägen idag än någonsin under
stiftelsens nu 28 verksamhetsår. Förändringen vi möter stavas
samhällsomvandling, tekniksprång och internationell konkurrens om
kompetens. I Sverige vevar annars forskningspolitiken på med mest samma
positiv som när SSF bildades. Den nya strategin innebär både tematiska
forskningsinsatser och trumpetstötar för kvalitetshöjande reformer. Excellens
och teknik är ledmotiv i det nya framförandet.

Nya forskningsstrategin – i framtakt med omvärlden

Eftersom det inte finns någon tydlig svensk statlig finansiär av strategisk forskning, blir
SSF allt viktigare. Inte minst de globala utmaningarna för en hållbar utveckling kräver
mer av strategisk forskning. SSF driver på för explorativ och behovsmotiverad
forskning. Vår historiska framgång kan kopplas direkt till självständigheten och de
långa fria tidsramarna. En betydande förändring med den nya strategin är att SSF
upphör med att ha en bortre tidshorisont för verksamheten. Därför kommer
utdelningarna att behöva reduceras under några år. På plussidan uppstår en ökad
finansiell stabilitet, bättre förutsägbarhet om framtida utdelningar och över tid totalt
sett ökade bidrag till svensk forskning. SSF:s forskningsportfölj förnyas genom att
lansera multidisciplinära forskningscentra, kopplade till en samhällsutmaning. SSF:s
tongivande karriär- och mobilitetsstöd breddas och förädlas. Klangbotten är
forskarutbildning,
möjliggörande
teknologier
och
användning
av
forskningsinfrastruktur samt nyttiggörande av forskningsrön. SSF inför dessutom en ny
stödform för att hjälpa svenska forskargrupper att spela upp i forskningsprogrammet
Horisont Europa. Läs mer om forskningsstrategin och aktuella utlysningar på vår
hemsida.

Inte längre sotto voce – sjung ut för kvalitet, samverkan och
internationalisering i forskningen!

Följande systemtransformation menar jag behövs för att Sverige ska bli ett av
världens främsta forsknings- och innovationsländer och en framstående
kunskapsnation:
1. Renodla och bejaka rollerna för högskolor och universitet.

2. Ge lärosätena institutionell frihet – sluta med myndighetsformen, då denna är
ett hinder för akademisk frihet.
3. Premiera kvalitet och prestation inom forskning,
samverkan/innovation vid fördelning av basanslag.

utbildning

och

4. Reformera forskningsråden efter Horisont Europas olika pelare.
5. Genomför äntligen reformer för forskningsinfrastruktur, innovationsstöd och
entreprenörskap
6. Återta svenskt ledarskap för forskning inom ITC/digitalisering, livsvetenskaper
och material/energiforskning
7. Reformera för internationalisering – genomför förslagen i aktuell utredning.
8. Återkapitalisera de oberoende offentliga forskningsstiftelserna – de har sedan
start visat sig vara effektiva i att driva förnyelse av svensk forskning förenad
med hög kvalitet och genomslag i samhället.
SSF:s nya forskningsstrategi är i samklang med de åtta punkterna. Följ våra
framträdanden på debattscener, i inspel och genom remissvar.

