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optimera systemet forskning – innovation! 

Du kan också anmäla Dig genom att 

lämna fullständig information enligt 

anmälningsblanketten till: 

found@stratresearch.se. 

 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 2009

Optimera systemet 
forskning – innovation! 

– ett seminarium om hur vi ska få bättre utväxling på de resurser Sverige satsar på forskning

Strategisk forskning är forskning som 

ska komma till nytta. Tidsperspektivet 

kan dock variera, bland annat bero-

ende på vilket område det gäller och 

vilken forskningsuppgift som ska lö-

sas. Ofta är många olika aktörer in-

blandade, såväl finansiärer som utfö-

rare 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 ana-

lytiker och teknisk-vetenskapliga atta-

chéer också att göra jämförelser med 

Storbritannien, USA och Japan.

 I en paneldiskussion mellan före-

trädare för såväl universitet och forsk-

ningsinstitut som för storföretag och 

små och medelstora företag vill vi 

belysa vad som kan göras för att bätt-

re ta tillvara de resurser som satsas 

på strategisk forskning.

 Du inbjuds till ett seminarium om 

forskningsfinansieringen – och vad 

som kan göras för att åstadkomma 

bättre utväxling på satsade resurser. 

 Deltagandet är kostnadsfritt, men 

bindande anmälan fordras. Ange i 

vilken utsträckning Du deltar.

 Anmäl Dig genom att faxa bifogad 

blankett till fax: 08-505 816 10.   



optimera systemet forskning – innovation!

ProgramModerator:  Ulf Wickbom

13.00 Brukbar forskning

 Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, ordförande SSF 

13.10 Det svenska forsknings- och innovationssystemet

 Per Eriksson, rektor Lunds universitet 

13.30 innovationssystemet i Storbritannien – nya grepp på gång

 Martin Wikström, analytiker / teknisk-vetenskaplig attaché 

ITPS, Washington 

13.50 från ”Japan inc.” till ”Japan think” – vad händer i det 

 japanska innovationssystemet?

 Anders Karlsson, kontorschef och teknisk-vetenskaplig 

 attaché ITPS, Tokyo 

14.10 innovationssystemet i USa – ett distribuerat jättesystem 

med ny chef

 Martin Wikström, analytiker / teknisk-vetenskaplig attaché 

ITPS, Washington 

14.30 kaffepaus

15.10 ett lyft för svensk forskning

 Mats Johnsson, ämnesråd Utbildningsdepartementet 

15.30 forskningssamverkan akademi – näringsliv

 Maria Anvret, professor, forskningspolitisk talesman 

 Svenskt Näringsliv 

15.50 Paneldiskussion

 Lars Ekedahl, rektor Högskolan Väst 

Maria Khorsand, vd och koncernchef SP Sveriges 

 Tekniska Forskningsinstitut 

 Christer Ovrén, tekn dr ABB Corporate Research

 Agneta Richter Dahlfors, professor Karolinska Institutet 

 Bengt Ågerup, verkställande direktör Q-med 

16.50 SSf inför framtiden

 Lars Rask, verkställande direktör SSF 

17.00 Buffé i SSf:s lokaler
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S t i f t e l S e n  f ö r  S t r at e g i S k  f o r S k n i n g

n Stöder forskning och forskarutbildning inom naturveten-

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, mikroelektronik, informationsteknik och 

 produktframtagning

n Har en utbetalningsvolym på drygt 500 milj kr/år

n Har som bas för verksamheten ett kapital på drygt 

 8 miljarder kr


