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   How can Sweden take on a leading 
   role as a research country?
How can Sweden take on a leading role as a research country, in an 
increasing global competition? How can we support the best scientists 
and also attract top scientists and students? Can ESS and MAX IV help 
strengthening Sweden’s position within the global research community?

The global competition for the sharpest brains is increasing, but how competitive is Swedish 

research? Over the years we have seen a large outsourcing of R&D from Sweden. The interest 

for science and technology among young Swedes is declining, and the new tuition fees makes it 

harder to attract international top students. Is Swedish research loosing out in the international 

competition? In a seminar, we will discuss:

 •  How can we strengthen Swedish research in the increasing global competition?

 •  How can we support our top scientists, and also attract top scientists and students?

 •  What are the obstacles? What are the strengths, and how do we make the most out of 

  the opportunities?

 • Sweden is hosting the research facilities ESS and MAX IV. Can this help strengthening   

  Sweden’s position within the global research community?

 • And can ESS and MAX IV contribute to the attractiveness of Sweden as a research hub 

  and meeting place for scientists?

BREAKFAST WILL BE SERVED FROM 8:45. WELCOME!

PARTICIPANTS

Eva Åkesson, Vice Chancellor, Uppsala University

Per Eriksson, Vice Chancellor, Lund University

Annette Granéli, Chairperson, the Young Academy of Sweden

Lars Börjesson, Chairman of the ESS Steering Committee and Chairman of the Board at MAX IV Laboratory

Christoph Quitmann, Director, MAX IV Laboratory

Allen Weeks, Head of Communications & External Relations, ESS

Moderator: Thomas Frostberg, Senior Business Columnist, Sydsvenskan

From Wheat field to Big Science

Date:  July 4, 2013

Time:  9:00-10:00                

Language: English

Place:  Lilla salen, Högskolan Gotland/Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1, Visby 
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      Från partikelaccelerator till industri: 
   Tar vi vara på högteknologisk 
   spetskompetens?
ESS och MAX IV blir två världsledande forskningsanläggningar, 
men är redan idag två högteknologiska projekt, unika i ett svenskt 
sammanhang. Nya metoder och tekniker utvecklas löpande i de 
pågående projekten. Kan den komma svensk industri till godo?

Sverige är värdland för forskningsanläggningarna MAX IV, som invigs 2016, och ESS, med 

planerad byggstart 2014, och mellan dessa ska forskningsbyn Science Village Scandinavia 

förverkligas. Både ESS och MAX IV bygger på avancerad högteknologi, och involverar 

tusentals forskare och ingenjörer. I ett seminarium diskuterar vi:

  • Vilken potential finns i högteknologiska forskningsanläggningar, i form av nya metoder 

  och material? 

 • Är dessa tillämpbara för svensk industi?

 • Vilka möjligheter och utmaningar ser svenska företag som är involverade i utveckling 

  och byggnation?

 • Hur säkrar vi teknik- och kompetensöverföring från avancerad högteknologi 

  till näringsliv?

 • Från accelerator till inkubator? År efter år ligger Sverige i topp i Europas innovations-

  ranking, men kan innovationssystemet ta tillvara på avancerad FoU från Big Science?

MEDVERKANDE

Åke Svensson, VD, Teknikföretagen

Christer Bengtsson, Senior rådgivare utbildning, forskning & innovation, Svenskt näringsliv 

Allen Weeks, Chef för kommunikation, externa relationer och industrisamarbete, ESS

Ulrika Hallengren, VD, Fastighets AB ML4

Pia Kinhult, Regionstyrelsens ordförande, Region Skåne       

Moderator: Thomas Frostberg, ekonomisk krönikör, Sydsvenskan

Från vetefält till Big Science

Dag:  4 juli 2013

Tid:   10:00-11:00                

Språk:  Svenska och delvis engelska

Plats:  Lilla salen, Högskolan Gotland/Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1, Visby 
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    Hur bygger vi en forskningsby 
    från scratch?
 

Sverige är värdland för forskningsanläggningarna MAX IV, som invigs 
2016, och ESS, med planerad byggstart 2014. Mellan dessa ska 
forskningsbyn Science Village Scandinavia förverkligas. Hur bygger 
vi en attraktiv och dynamisk forsknings- och innovationsmiljö på det 
som idag är en åker? 

Med ESS och MAX IV får Sverige en unik chans att bygga upp en världsledande miljö för 

forskning och innovation. Men då krävs närhet till forskningsinstitut, laboratorier, R&D-

intensiva företag, besökscenter, konferenslokaler och hotell  och vi behöver attrahera 

internationella forskare och innovationsaktörer. I ett seminarium diskuterar vi:

  • Hur attraherar vi internationella forskare, forskningsinstitut och innovationsaktörer 

  till  det som idag enbart är en åker?

 • Hur utformar vi en forskningsby med hjälp av stadsplanering för att bli en mötesplats 

  för de skarpaste hjärnorna och de vassaste idéerna?

 • Hur skapar vi en miljö som ger maximal nytta tillbaka till samhället från dessa gigantiska  

  forskningsinvesteringar?

 • Vad kan vi lära från uppbyggnaden av andra forskningsbyar runt om i världen?

 

MEDVERKANDE

Mats Helmfrid, Kommunstyrelsens ordförande  , Lund

Eva Sjölin, Arkitekt & stadsplanerare, Science Village Scandinavia   

Charles Edquist, Professor i innovationsforskning, CIRCLE, Lunds universitet

Christina Grundström, Assistant Professor of Industrial Marketing, Linköpings universitet

Mats Paulsson, Vice ordförande, PEAB

Helena Malmqvist, Chef för externa forskningssamarbeten, ABB Corporate Research 

Christoph Quitmann, Direktör, MAX IV-laboratoriet

Moderator: Thomas Frostberg, ekonomisk krönikör, Sydsvenskan

Från vetefält till Big Science

Dag:  4 juli 2013

Tid:   11:00-12:00                

Språk:  Svenska och delvis engelska

Plats:  Lilla salen, Högskolan Gotland/Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1, Visby 
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