
PROGRAM 

DEL 1. Vi får först ett kort inspel av Martina för att 
förstå mer om ett antal områden inom forskning och 
vetenskap där exponentiella teknologier helt ritar om 
kartan.

DEL 2. Sedan får alla närvarande ”tech stalkers” en 
chans att tänka lite djupare och bredare kring hur ve-
tenskapen kan komma att förändras när majoriteten 
av medborgarna, inte bara forskarna, har tillgång till 
digitala superkrafter. 

DEL 3. För de som vill stanna en liten stund efter kl 
17.30 (då det mer uppstyrda programmet slutar) så 
kommer vi att leka loss i stora hallen hos Södertälje 
Science Park. Vad vi ska göra? 
Det blir en kul överraskning!

Framtidens forskare har digitala superkrafter i 
bakfickan - hur exponentiella teknologier kan hjälpa 
oss att göra nya upptäckter, snabbare
Välkommen till vårt andra Tech Stalk som denna gång blickar framåt och funderar på 
vilka krafter som kommer att forma framtidens forskning och vetenskap. 
Inspelare är Dr Martina Banyay med närmare 20 år som forskare, chef och ledare 
inom start up-världen. Nya teknologier sveper in över oss i en allt snabbare takt. AI, 
blockkedjan, IoT,decentralisering, hackers och nya kommunikationsmedel - hur 
kommer alla dessa nya teknologier och arbetssätt att påverka hur forskning och 
vetenskap kommer att bedrivas nu och framöver?

VAD ÄR TECH STALK? Södertälje Science Park bjuder in varannan onsdag 16.30 till 
en timmes lättsamma träffar för introducera spännande frågeställningar, sammanföra 
intressanta individer och låta deltagarna utbyta kunskap och idéer kring exponentiella 
teknologier, hållbara flöden och innovationer. Inledning av inspirerande experter inn-
an deltagarna lånar varandras hjärnor i ett reflekterande och kreativt samspel. För de 
som vill och hinner att stanna kvar en stund så blir det en halvtimmes lekfulla efterspel 
då man testar och/eller bygger saker eller lekfullt tävlar i lättsamma former.

Södertälje Science Park AB, Kvarnbergagatan 12. 151 36 Södertälje - www.sscp.se
Bakom bildandet av Södertälje Science Park står Södertälje kommun, Scania, AstraZeneca, 
Acturum och KTH – Kungliga Tekniska Högskolan.

ANMÄLAN

23
JAN

PLATS
Stora hallen i 
Södertälje 
Science Park

TID OCH DATUM
Onsdag 23 januari 
Kl 16.30- 17.30 + 
en halvtimmes 
bonus med extra 
kul! (Café Dalluci 
har öppet för den 
fikasugne)

Det kostar inget 
att komma på Tech 
Stalks! 

FRÅGOR?
techstalk@sscp.se

Dr Martina Banyay

WE STALK THE TALK OF TECH
Vi tittar kreativt på teknologier och trender i avspända former!

TECH  
STALK

Iris.ai, nya sätt att söka, 
kombinera och förädla 
forskningsinformation 
med stöd av AI.

WE STALK THE TALK OF TECH
Vi tittar kreativt på teknologier och trender i avspända former!
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