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Moderator:

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

Program

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 universitet 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, materialutveckling, 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
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