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svensk humanistisk forskning

studeras är sjuksköterskeprogrammet, lärar-

högskola där erfarenheter från Västra Götaland

Kungl. Vitterhetsakademien, Riksbankens

programmet samt utbildningen till biomedicinsk

fått stå till grund.

Jubileumsfond och Stiftelsen för internationali-

analytiker. Projektet leds av Lars Geschwind.

Peder Karlsson, Peter Schilling och Andreas
Högberg har skrivit rapporten Det gäller inte bara

sering av högre utbildning och forskning (STINT)
har gett SISTER i uppdrag att genomföra en

kth i pakistan

pengar, vi behöver även idéer, en studie av

utredning om svensk humanistisk forskning.

KTH har fått en förfrågan från den pakistanska

samverkanspraktik vid fyra lärosäten.

Syftet är att studera dess ställning i det moderna

staten att medverka vid uppbyggnaden av ett

forskningslandskapet, dess styrkor och brister

tekniskt universitet i Pakistan. SISTER skall bidra

competitiveness, en studie av samarbetet mellan

samt dess förutsättningar inför framtiden.

med underlag om projektets effekter för KTH:s

företag och universitet–högskola.

Projektet leds av Lars Geschwind och väntas

organisation och varumärke. Ansvariga på SISTER

pågå fram till 31 januari 2008.

är Enrico Deiaco och Göran Melin.

vad kan staten lära av
en effektanalys av såddfinansieringsprogrammet?

varför samarbetar företag med
universitet och högskolor?

VINNOVA har beställt en effektanalys av det

utvecklat ett förslag till en studie med fokus på

nya namn på sister

Anders Broström har skrivit Collaboration for

Ny artikel: Lööf, H och Broström, A (2007),
»Does knowledge diffusion between University
and Industry increase Innovativeness?«,
kommande i Journal of Technology Transfer.
Ω Ladda

ner publikationerna via www.sister.nu

SISTER har tillsammans med Teknikföretagen

sk såddfinansieringsprogrammet av SISTER.

den svenska forsknings- och innovations-

Andreas Johnson [andreasj@sister.nu] är

Programmet är ett offentligt stödprogram vars

politikens utmaningar och effekter. Syftet är att

nyanställd vid SISTER. Han är nydisputerad

syfte har varit att tillhandahålla tidig finansiering

analysera hur svenska universitet och högskolor

i nationalekonomi vid Internationella Handels-

för utveckling av en teknisk idé. Projektet leds

kan fungera som värdeskapande partners åt

högskolan i Jönköping.

av Enrico Deiaco och Andreas Johnson.

svenska teknikföretag. Projektet leds av Anders
Broström.

kunskapsöversikt av
utbildningars arbetslivsrelevans

Ω Läs

mer om projekten på www.sister.nu

Karin Larsson [karinl@sister.nu] är ny
projektledare. Hon har en magisterexamen
i statsvetenskap och en fil kand i medie- och
kommunikationsvetenskap.
Hanna Petersson (hannap@sister.nu)

Hur vet högskolan att studenterna har rätt
färdigheter och kunskaper med sig ut i arbets-

nya publikationer

livet? Det är den övergripande problematiken i en

SISTER har på uppdrag av KTH utvärderat den

studie om utbildningarnas arbetslivsrelevans som

sk befordringsreformens effekter på verksam-

SISTER genomför åt Sveriges Kommuner och

heten vid KTH. SISTER har även bidragit med en

Landsting (SKL). De utbildningar som ska

reflektion kring förhållandet mellan region och

Framsidesbild: Nadja Ekmans och Ewa Stackelbergs uppfinning »Pictoglas«, teknik för överföring av foton och illustrationer till glas.
Från löpande utställningen Kvinnors uppfinningar på Tekniska Museet, 2007.

är ny informationsassistent.

SISTER är ett fristående institut för forskning och debatt
om kunskapssamhället. Institutet verkar genom egeninitierade
projekt, beställda undersökningar och öppna seminarier.
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