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Utbildningsutskottets resa till Schweiz den 4–6 
september 2017 
Utbildningsutskottet beslutade den 1 juni 2017 att utskottet skulle resa till 
Schweiz. Syftet med resan fastställdes av utskottet enligt följande (prot. 
2016/17:42): 

Resans syfte är att studera högre utbildning och forskning med särskilt fokus 
på främjande och granskning av kvalitet i verksamheten. Även internationellt 
forskningssamarbete ska studeras.  

 

Redogörelse för resan 

Studieresan till Schweiz den 4–6 september 2017 omfattade städerna Genève, 
Lausanne, Bern och Zürich.  

 

Programmet inleddes med ett besök på CERN (Organisation européenne pour la 
recherche nucléaire), som ligger i en förort till Genève. CERN är världens största 
partikelfysiklaboratorium och betraktas som det världsledande laboratoriet för 
högenergifysik. Sverige var med och grundade CERN 1954, och i dag har 
organisationen 22 medlemsländer. Utskottet fick en övergripande genomgång av 
forskningen vid CERN och fick därefter möjlighet att se Atlasexperimentet, som 
är ett av fyra huvudexperiment vid Large Hadron Collider (LHC), världens största 
och kraftigaste partikelacceleratoranläggning. Atlasexperimentet undersöker de 
grundläggande byggblocken och krafterna i naturen. Bland övriga programpunkter 
kan nämnas ett besök på S’Cool LAB där utskottet bl.a. fick inblick i hur man 
informerar skolungdomar om forskning.  

 

Följande dag träffade utskottet företrädare för École polytechnique fédérale de 
Lausanne (EPFL) som är ett av två federala lärosäten i Schweiz. EPFL är ett litet 
(ca 10 500 studenter) och ungt universitet, men anses vara ett av Europas främsta. 
EPFL är koordinator för Human Brain Project ett av två flaggskeppsinitiativ inom 
EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. Målet med 
initiativet är att utveckla en toppmodern forskningsinfrastruktur för 
hjärnforskning, kognitiv neurovetenskap och hjärninspirerad datoranvändning. 
Vid mötet diskuterades bl.a. anledningarna till EPFL:s framgångar som 
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utbildnings- och forskningsuniversitet, karriärsystemet för forskare inom EPFL, 
forskningsfinansiering, öppna nätbaserade kurser (MOOC), samarbete med 
näringslivet och innovationsskapande. 

 

Utskottet besökte vidare Utbildningsdepartementet i Bern där utskottet fick ett 
antal presentationer av det Schweiziska utbildningssystemet inklusive högre 
utbildning, internationellt samarbete inom forskning och innovation, 
forskningsfinansiering, lärlingsutbildning samt hur man kvalitetssäkrar forskning.  

 

Vid ett besök hos det schweiziska parlamentets utbildningsutskott gavs 
möjligheter att diskutera olika aktuella utbildnings- och forskningsfrågor med 
parlamentariker från ett flertal politiska partier.  

 

Utskottet avslutade resan med ett besök på Eidgenössische Technische Hochschule 
(ETH Zürich). ETH är det andra av två federala lärosäten i Schweiz och är precis 
som EPFL ett topprankat europeiskt universitet men bl.a. med den skillnaden att 
det är större (ca 20 000 studenter) och har funnits sedan 1855. Under ledning av 
Anders Hagström (Director of Global Educational Affairs) och med tre svenska 
professorer närvarande följde presentationer av och diskussioner om ETH:s 
framgångar som forskningsuniversitet, rekrytering av studenter, 
forskningsfinansiering, karriärsystem för forskare m.m. Många jämförelser 
gjordes mellan förutsättningarna för att bedriva forskning vid ETH och vid svenska 
universitet.  

 

Utskottets sammanfattande bedömning är att resan till Schweiz uppfyllde syftet 
med resan.  
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Bilaga 
Program för utbildningsutskottets resa till Schweiz den 4–6 
september 2017 
 

Måndag den 4 september 

11.50 Ankomst till Genèves flygplats 

 

12.20–17.00 Besök på CERN  

 

Allmän introduktion till CERN  

Eckhard Elsen, Anders Unnervik, Charlotte Warakulle och Pippa Wells  

 

Besök på S’Cool LAB  

Alex Brown, Sascha Schmeling och Julia Woithe 

 

Besök på Synchrocyclotron 

Rolf Landua 

 

Besök på Atlas besökscenter 

Karl Jakobs med Bengt Lund-Jensen samt Max Isacson, Ruth Pöttgen och Nabila 
Wahab Shaikh 

 

Besök på IdeaSquare  

Markus Nordberg 

 

Tisdag den 5 september 

08.45–12.45 École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)  

Pierre Vandergheynst, Andreas Mortensen, Stéphane Decoutère och Olivier 
Küttel 
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15.00–17.00 Möte med företrädare för utbildningsdepartementet 

Nicole Schaad, Philipp Langer, Jérôme Hügli och Isabella Brunelli 

 

18.30–21.00 Ambassadör Magnus Hartog-Holm står värd för en mottagning 
på residenset  

Hedersgäst Bruno Moor, ambassadör och chef för internationellt forsknings- och 
innovationssamarbete 

 

Onsdag den 6 september 

11.00–13.00 Möte med schweiziska parlamentets utbildningsutskott  

Felix Müri, ordförande (schweiziska folkpartiet), Christine Bulliard-Marbach, 
vice ordförande (kristdemokraterna), Matthias Aebischer (socialdemokraterna), 
Jonas Fricker (de gröna), Alice Glauser-Zufferey (schweiziska folkpartiet), 
Mathias Reynard (socialdemokraterna) och Kathy Riklin (kristdemokraterna) 

 

15.30–17.00 Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, ETH 

Johan Robertsson, Lars-Erik Cederman och Anders Hagström 

 

19.25 Avresa från Zürichs flygplats 

 

Deltagarförteckning: 

Christer Nylander (L), vice ordförande och delegationsledare 

Thomas Strand (S) 

Betty Malmberg (M) 

Stefan Jakobsson (SD) 

Håkan Bergman (S) 

Elisabet Knutsson (MP) 

Erik Bengtzboe (M) 

Lena Emilsson (S) 

Ida Drougge (M) 

Utöver ledamöter deltog två tjänstemän från utbildningsutskottets kansli 


