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aktuellt I kunskapssamhället griper

innovativa regioner i
erfarenhetsutbyte

energiforskning och politik

forskningen in i samhällslivets alla sidor. SISTER:s
projektportfölj under våren 2006 speglar detta i

I maj månad 2006 har landshövding Mats

Formas nya publikation Energi och bebyggelse

stort och smått och frågorna gäller bl a energi-

Hellström kallat till en stor internationell

– teknik och politik. Under rubriken »Hur kan

försörjningen, regionernas förändrade roll, hur

konferens om innovationer. Genom att föra

forskningen bidra till omställning av energi-

stiftelserna fungerar, vad högskolorna gör när

samman de mest innovativa regionerna inom

systemet?« diskuteras energiforskningens

de profilerar sig och hur utbytet ser ut mellan

EU, både från »gamla« och »nya« medlems-

förändrade omvärldsvillkor och brister i

näringslivet och de humanistiska och samhälls-

stater i ett erfarenhetsutbyte, är syftet att inte

samordningen av forsnings-, innovations-

vetenskapliga delarna av akademien.

bara identifiera »best practice« utan också se

och näringspolitiken i de långsiktiga svenska

framåt och föreslå »next practice«. SISTER

energiprogrammen.

arbetar tillsammans med KTH fram en studie

Ω Läs

Pehr Mårtens, redaktör

SISTER:s VD Enrico Deiaco bidrar till

mer om publikationen via www.sister.nu

fou i regionalt perspektiv

om forskningsrelationer mellan ett antal

Sverige och dess regioner står inför en rad

europeiska universitet och näringslivet som

utmaningar. Ansvarsutredningen behandlar

ett basunderlag för konferensen.

seminarium humanister
och näringslivet

frågan om storleken på framtida regioner. En

Ω Läs

Onsdag 22 mars, kl 10:00–12:00

mer om konferensen via www.sister.nu

Danmarks ErhvervsforskningsAkademi (DEA)

förändrad regionindelning kommer att påverka
hur kunskaps- och kompetensförsörjnings-

nya publikationer

har utvecklat en Ehrvervsforskningsbarometer

systemen skall organiseras. I ett nytt projekt vid

Göran Melins utvärdering av Stiftelsen för

som synar hur utbyte och samverkan mellan

SISTER kommer frågan att studeras närmare.

strategisk forsknings program Framtidens

näringslivet och humanister och samhällsvetare

Ω Läs

forskningsledare finns nu publicerad som

utvecklas. Lars Fremerey från DEA presenterar

mer om projektet via www.sister.nu

arbetsrapport. Peter Shillings och Maria

projektet och Arne Jarrick, Vetenskapsrådet,

utvärdering av forskningsanslag

Johanssons förstudie av KK-stiftelsens

Jean-Pierre Zune, Högskoleverket, och Ingrid

Under andra halvan av 1990-talet beviljade

profil- och plattformssatsning vid Blekinge

Elam från Malmö Högskola kommenterar.

Stiftelsen för strategisk forskning ett stort antal

Tekniska Högskola – Finansiering och strategi

Ω Läs

anslag till dels yngre forskare i början på sin karriär,

– är också tillgänglig på SISTER:s hemsida.

Junior Individual Grants, och dels till etablerade

SISTER:s utvärdering av Rekryteringsdelega-

forskare och forskargrupper, Senior Individual

tionen – Bridging the Gap – har nu publicerats

Grants. Dessa anslagsprogram hade skilda motiv

internationellt vid det brittiska institutet

och bakgrunder, SISTER utvärderar nu deras utfall.

Continuum.

Ω Läs

Ω Ladda

mer om projektet via www.sister.nu

ner publikationerna via www.sister.nu

Framsidesbild: Vakuumbryggare, glaspumpa och kafferostare från utställningen Gott Kaffe, Tekniska Museet 10/3–1/11 2006.
Foto: Truls Nord
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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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