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Work in progress 

 
När 2017 summeras konstaterar vi att svensk forskning fortsätter att växa i omfattning och 

betydelse. Verkstäderna går också på högvarv, så även hos tomten. En av mina föresatser är att 

skriva ett rim eller en ordlek till julklapparna. Det brukar gå så där, men här är ett försök kring 

engelskans mångbetydande work. Etymologiskt kommer ordet från urgermanska werką och 

indoeuropeiskans wérǵom. Ett så viktigt begrepp nöts inte ut med tiden, men arbetets innehåll 

förändras desto fortare. 

 
 

SSF Works 

Stiftelsen delar i år ut en julklapp i form av en utlysning med namnet SSF Works  
https://strategiska.se/pressmeddelande/ssf-satsar-240-miljoner-pa-projekt-instrument-
teknik-och-metodutveckling/ 
Det handlar om projektbidrag för att skapa instrument eller utveckla nya vetenskapliga tekniker 

och metoder. Här vänder vi oss direkt till innovatörssjälarna på högskolorna – de som möjliggör 

ny forskning och kan skapa marknadsmöjligheter för industrin. Works syftar alltså här på 

grunkor och bruk, det vill säga ingenjörskonst. 

 
 

Work i betydelsen fungera systemförändrande 

SSF fungerar som en förändrande kraft. Här vill jag tacka många forskare inom högskolan och 

industrin samt hälso- och sjukvården, för den goda verkan vi skapar tillsammans.  

Sverige behöver mer av strategisk forskning, utan att tumma på vetenskaplig frihet för 

excellens. Det senare är en förutsättning för att forskningens resultat ska nå högt genomslag.  

https://strategiska.se/pressmeddelande/ssf-satsar-240-miljoner-pa-projekt-instrument-teknik-och-metodutveckling/
https://strategiska.se/pressmeddelande/ssf-satsar-240-miljoner-pa-projekt-instrument-teknik-och-metodutveckling/


 
Här är en lista över stiftelsens aktuella strategiska satsningar: 

• Strategisk mobilitet 

• Industridoktorander 

• Forskningsinstitutdoktorander 

• Instrument-, teknik- och metodutvecklingsprojekt (SSF Works) 

• Forskarutbyte med Japan 

• Nationell forskarskola inom neutronspridning 

• Stöd till Nordforsks neutronforskningsprogram 

• Rambidrag inom energimaterial 

• Rambidrag inom systembiologi 

• Rambidrag inom cyber- och Informationssäkerhet 

Works för ändamålsuppfyllande 

Stiftelsen verkar som rubriken antyder i den progressiva branschen. Med ett normativt 

perspektiv ska forskning riktas på samhällsproblem och resultaten nyttiggöras. Statsmakterna 

tog ett modigt kliv in på den strategiska arenan när SSF och de andra löntagarfondsstiftelserna 

inrättades under tidigt nittiotal. Stiftelserna gavs uppgiften att driva förändring och ge impulser 

på sina respektive områden, fast med politiken på minst armlängds avstånd, och med en 

möjlighet att ta finansiella åtaganden längre är en statsbudget. Dock är det vare sig meningen 

eller möjligt för SSF att fullt ut substituera för statens ansvar. Jag hoppas därför att framtida 

reformer kring högskolor och forskningsråd liksom för Vinnova kommer att lyfta fram 

betydelsen av prioriteringar med strategiska satsningar ännu mera än vad som blivit fallet. Och 

dessutom återkapitalisera stiftelsen. 

 
 

SSF verkar [works] för att utveckla program och processer  

Stiftelsen kommer under kommande år att lansera flera nydanande forskningsprogram. 

Ledorden är tvär- och mångvetenskap, möjliggörande tekniker och utmaningsdriven forskning. 

Det handlar också om att identifiera framtidens forskningsledare och uppmuntra dem att bygga 

mera kompletta forskningsmiljöer liksom praktisera rörlighet och nyttiggörande.  

 
Vi kommer 2018 att initiera flera seminarier och programkonferenser. Pris för bästa 

nyttiggörandeinsats kommer också att annonseras igen. Nyligen har SSF lanserat en mera 

interaktiv hemsida. Tag gärna en titt. Vi har också bytt domännamn till ”strategiska.se”.  



 
Stiftelsen har under året gjort flera filmer med de unga forskare vi stödjer. Likaså har vi som 

partner varit pionjär med KIT-Framsteg, som publicerar redaktionella vetenskapsnyheter på 

sociala medier. Fler än 1, 1 miljoner unga vuxna med en övervikt kvinnor, har tagit del av 

nyhetsflödet och många tusen har delat och kommenterat klippen.  

 
Jag önskar alla en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År präglat av fortsatt nyfikenhet och 

skaparlust i forskningens tjänst. 

 
Lars 


