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optimera systemet forskning – innovation! 

Strategisk forskning är forskning 

som ska komma till nytta. Tidsper-

spektivet kan dock variera, bland an-

nat beroende på vilket område det 

gäller och vilken forskningsuppgift 

som ska lösas. Ofta är många olika 

aktörer inblandade, såväl finansiärer 

som utförare och avnämare, och 

värdekedjan är komplicerad. 

Vid detta seminarium tittar vi när-

mare på hur det ser ut i Sverige. 

Institutet för tillväxtpolitiska studier, 

ITPS, kommer genom två av sina 

analytiker och teknisk-vetenskapliga 

attachéer också att göra jämförelser 

med Storbritannien, USA och Japan.

I en paneldiskussion mellan före-

trädare för såväl universitet och 

forskningsinstitut som för storföre-

tag och små och medelstora företag 

vill vi belysa vad som kan göras för 

att bättre ta tillvara de resurser som 

satsas på strategisk forskning. 



Programmet börjar kl 13.00 och 

avslutas med buffé kl 17.00. Där 

får Du tillfälle till informella diskus-

sioner med stiftelsens företrädare 

och andra deltagare. Fullständigt 

program med uppgift om hur Du an-

mäler Dig sänds ut under februari. 

Deltagandet är kostnadsfritt men 

antalet platser är begränsat.

Hjärtligt välkommen!

optimera systemet forskning – innovation! 

Boka in tisdagen den 10 mars 
för ett seminarium om forsk-
ningsfinansieringen – och vad 
som kan göras för att åstadkom-
ma bättre utväxling på satsade 
resurser – i World Trade Center, 
Stockholm.

Medverkande:
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Svenskt Näringsliv

lars ekedahl
rektor Högskolan Väst

Per eriksson
tillträdande rektor Lunds universitet

Ulla-Britt fräjdin-Hellqvist
ordförande SSF

Mats Johnsson
ämnesråd Utbildningsdepartementet

anders karlsson
kontorschef och teknisk-vetenskaplig 
attaché, Tokyo

Maria khorsand
vd och koncernchef SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut

Christer ovrén 
tekn dr ABB Corporate Research

lars rask
verkställande direktör SSF

agneta richter dahlfors
professor Karolinska Institutet

Martin Wikström
analytiker/ teknisk-vetenskaplig attaché, 
Washington

Bengt Ågerup
verkställande direktör Q-med

Moderator: Ulf Wickbom
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