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

						 Svensk forskning
– näst bäst i klassen?
- ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark

World Trade Center, lokal New York,Klarabergsviadukten 70, Stockholm den 8 mars 2011

Svensk forskning – näst bäst i klassen?

						 Svensk forskning
– näst bäst i klassen?
- ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark

Sverige och svensk forskning står inför
stora utmaningar – vi möter en allt starkare konkurrens i en globaliserad värld.
Målet för svensk forskningspolitik är
att den ska bidra till att stärka Sveriges
konkurrenskraft. Om en liten nation
som Sverige ska ha ledande forskning,
måste dock viktiga förutsättningar finnas på plats.
Sverige måste ha ett utbildningssystem som tar vara på våra unga
begåvningar och Sverige måste ha ett
forskningsklimat som attraherar de
främsta forskarförmågorna. De bästa

idéerna måste uppmärksammas och
leda till innovationer och samhällsnytta
i form av fler företag, högre sysselsättning och förbättrad välfärd. En förutsättning för detta är att forskningspolitik blir
en prioriterad fråga på nationell nivå.
Du inbjuds till ett seminarium, där vi
tittar närmare på vad som kan göras för
att bättre ta vara på våra resurser och
tydliggöra forskningens kraft att bidra
till samhällsutvecklingen.
Deltagandet är kostnadsfritt, men
bindande anmälan fordras.

Anmäl dig till:
www.stratresearch.se/fopolsem
Vi vill ha din anmälan senast den 28
februari. Antalet platser är begränsat.
Hjärtligt välkommen!

World Trade Center, lokal New York,
Klarabergsviadukten 70, Stockholm,
den 8 mars 2011.
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Moderator:

Lars Nilsson, tidigare chefredaktör på Ny Teknik

13.00

Välkommen! – Vår omvärld och de utmaningar vi möter
Lars Rask, verkställande direktör SSF

13.10

För Sverige i framtiden
Vad krävs för att forskningen ska ges högre nationell
prioritet? Hur kan svensk forskning fortsätta att bidra till att
stärka landets tillväxt och välstånd i den ökande globala
konkurrensen?
Joakim Palme, verkställande direktör Institutet för Framtidsstudier

13.30

Hur kan vi attrahera framtidens forskningstalanger?
Vad kan vi göra för att fler ska söka sig till tekniska och 		
naturvetenskapliga program?
Per Kornhall, undervisningsråd Skolverket

13.45

Hur skapar vi attraktiva forskningsmiljöer?
Hur kan vi bidra till att forskning blir mer attraktivt bland 		
unga och kvinnor? Hur skapar vi miljöer och villkor som lockar?
Lena Gustafsson, rektor Umeå universitet

14.00

Paneldiskussion – tema rekrytering
Elias Arnér, professor Karolinska Institutet
Lena Gustafsson, rektor Umeå universitet
Per Kornhall, undervisningsråd Skolverket
Camilla Svensson, forskarassistent, Karolinska Institutet

14.50

Kaffepaus

15.20

Hur får vi fram de bästa idéerna och innovationerna?
Hur skapar vi rätt förutsättningar för att få fram nya idéer 		
och kommersialisera innovationerna?
Lars Stenqvist, Senior Vice President Research and
Development Scania AB

15.40

Hur kan forskningsresultat snabbare komma till användning
och skapa värde?
Hur stimulerar vi till dialog och samverkan mellan akademi,
näringsliv och samhälle?
Cecilia Schelin Seidegård, landshövding Gotland

16.00

Paneldiskussion – tema nyttiggörande
Cecilia Schelin Seidegård, landshövding Gotland
Akbar Seddigh, styrelseordförande Elekta
Lars Stenqvist, Senior Vice President Scania AB
Maria Strømme, professor Uppsala universitet

16.50

Avrundning – Strategi för forskning
Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, styrelseordförande SSF

17.00

Buffé

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 naturvetenskap, 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
n

Delar ut individuella bidrag till särskilt framstående forskare
Stöder viktiga områden som t ex bioteknik, materialutveckling,
mikroelektronik, informationsteknik och produktframtagning

n

Har en utbetalningsvolym på ca 600 milj kr/år

n

Har som bas för verksamheten ett kapital på nära 10 miljarder kr
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