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– Hur kan forskningen hjälpa oss på vår fortsatta väg in i IT-samhället?

Mot en virtuell värld

Millennium Villages, Africa, by courtesay Ericsson.



Mot en virtuell värld 

Det finns forskare som menar att vi tog 

steget över från industrisamhället till 

informationssamhället redan för femtio 

år sedan och vi har kunnat iaktta en 

accelererande utveckling, inte minst 

genom tillkomsten av Internet. Vi har 

fått en helt ny infrastruktur och nya sätt 

att kommunicera, och många bedömare 

menar att vi bara har sett början.

Nu är vi på väg in i det nätverkande 

samhället, och förändringarna är stora. 

Utvecklingen påverkar såväl affärsmo-

deller och kultur som hälsovård och 

socialt beteende, för att bara nämna 

några områden, och inte minst forsk-

ningen har fått kraftfulla verktyg. Men 

datorerna har också gjort sitt intåg i 

hemmen och vår syn på avstånd har 

förändrats. Vad ligger bakom denna ut-

veckling? Är det marknaden som styr? 

Tekniken erbjuder oanade möjligheter 

men medför också oönskad använd-

ning. Hur ska vi forma vårt framtida 

samhälle och hur kan forskningen 

bidra?

 Du inbjuds till ett forskningspolitiskt 

seminarium där vi tittar på några viktiga 

aspekter av informationsteknik och dis-

kuterar vad som väntar oss i en nära 

framtid.

 Deltagandet är kostnadsfritt men bin-

dande anmälan fordras.

Du anmäler dig via

www.stratresearch.se/fopolsem

Vi vill ha Din anmälan senast den 27 fe-

bruari. Antalet platser är begränsat.

Varmt välkommen!

World Trade Center, lokal New York, 
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Mot en virtuell värld 

     ProgramModerator:  Lars Nilsson, tidigare chefredaktör på Ny Teknik

13.00 Välkommen

 Lars Rask, verkställande direktör, SSF

13.05 Sverige som IT-land

 Daniel Johansson, statssekreterare hos IT- och 

energiminister Anna-Karin Hatt

13.15  Det digitala samhället och vårt beroende 

 av IT idag och i morgon

 Mikael Haglund, teknisk direktör, IBM Svenska AB 

13.45 IT i vården - ett område med stor potential

 Eva Pilsäter Faxner, utvecklingsdirektör, Verksamhets-

stöd eHälsa, Stockholms läns sjukvårdsområde

14.15 Trender inom kommunikationsteknologi och nya 

möjligheter

 Ulf Wahlberg, Vice President Industry and Research 

Relations, Ericsson

14.45 Kaffepaus

15.15 Härskare eller husdjur – att styra eller styras

 Per Naroskin, psykolog och en av spanarna i radio-

programmet med samma namn

15.45 Paneldiskussion om IT i samhället och forskningens 

bidrag

 Mikael Haglund, teknisk direktör,  IBM Svenska AB

 Sabine Koch, professor, Centrum för Hälsoinformatik, 

Karolinska Institutet

 Per Naroskin, psykolog och spanare

 Eva Pilsäter Faxner, utvecklingsdirektör, Stockholms 

läns sjukvårdsområde

 Ulf Wahlberg, Vice President, Ericsson

16.45 IT – verktyg för forskning

 Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, styrelseordförande, SSF

17.00 Buffé

Program
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n Stöder forskning och forskarutbildning inom natur veten 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, 

 mikro elektronik, informationsteknik och produktframtagning

n Har en utbetalningsvolym på ca 600 milj kr/år

n Har som bas för verksamheten ett kapital på drygt 9 miljarder kr


