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Nyheter

•

Rapporten ”Räcker det med forskning i världsklass – nya perspektiv på teknikföretagens med
offentligt finansierade forskningsmiljöer” presenterades vid ett seminarium arrangerat av
Teknikföretagen. Studien tar avstamp i industrins behov av kontakter med universitet, högskolor
och forskningsinstitut och syftar till att fördjupa förståelsen för hur dessa behov skiftar mellan
olika företag och branscher, men också mellan olika faser i en innovationscykel. Seminariet om
Hur och varför samarbetar akademi var lyckat och välbesökt av många viktiga aktörer säger
Lena Heldén Filipsson på Teknikföretagen. Hon menar att det är en viktig fråga som rapporten
uppmärksammar och den står högt upp på dagordningen. Både Anders Johnsson, teknikchef
på Indexator i Västernorrland och Ulf Wahlberg på Ericsson är bra exempel på hur företag
samverkar med universitet och högskolor. KTHs nye rektor Peter Gudmundsson, som
kommenterade rapporten, menade att hans egna erfarenheter från samverkan bekräftas av
studien och pekade mot samverkan med näringslivet i såväl utbildning och forskning som en
uppgift med hög prioritet för KTH. Rapporten finns att läsa på www.sister.nu

•

I anslutning till SISTERs studie om humanistisk forskning genomfördes av Lars Geschwind en
studieresa med deltagare från bl a Högskoleverket, Riksbankens Jubileumsfond, Stiftelsen för
internationalisering av högre utbildning och forskning och Vetenskapsrådet. Man har besökt
Stanford och Berkley universitet för att studera villkoren för humanistisk forskning vid
universitet. Gruppen diskuterade bl a finansiering, tvärvetenskap och samverkan med det
omgivande samhället.

•

SISTERs partnerinstitut IFQ, The Institute for Research Information and Quality Assurance (IFQ
– Institut für Forschungsinformation und Qualitätssicherung) håller sin årskonferens i Bonn den
6-7 december. SISTER är inbjudna och Göran Melin kommer att tala på konferensen.

•

IVA och Vinnova har sin halvtidskonferens i projektet Forskning och Innovationsframsyn.
SISTER har medverkat i detta projekt och Göran Melin är projektledare för referensgruppen
samhälle som fokuserar på hur FoI-systemet kan stärkas utifrån ett samhällsperspektiv.
Projektet avslutas innan årsskiftet. Läs mer på www.iva.se

Läs mer om projekten på www.sister.nu
Aktuella projekt
•

Effektanalysen av det sk såddfinansieringsprogrammet pågår och beräknas avslutas i början av
2008. Ansvariga för projektet är Enrico Deiaco och Andreas Johnson.

•

SISTER genomför en studie om vilka faktorer och processer som påverkar
forskningsprioriteringar. Projektet ingår i IVA/Vinnovas forsknings- och innovationsframsyn och
skall vara färdigt i januari 2008. Läs mer i nästa nummer av SISTER Alert.

•

Tre delrapporter i projektet SAMP, samverkan i praktiken kommer att presenteras i början på
2008. En fördjupad studie av samverkanspraktiken, en studie av kopplingen mellan utbildning
och forskning samt en studie om forskningsledning.

Nya publikationer
•

Rapporten ”Forskning, innovation och samhälle – Ett sammanflätat system i snabb omvandling”
av Mats Benner, Enrico Deiaco och Olle Edqvist.

•

SISTER har utvärderat 3 forskarskolor på uppdrag av Stiftelsen för strategisk forskning (SSF).
Två av utvärderingarna är avslutade och publicerade. Den tredje är fortfarande under arbete.
Den första är en fallstudie av en biomedicinsk forskarskola – utvärdering av SSF:s satsning på
programmet Glykokonjugater i biologiska system, den andra är en fallstudie av en
neurovetenskaplig forskarskola – Utvärdering av SSF:s satsning på National Network i
Neuroscience och den tredje fallstudien behandlar Yt- och kolloidteknologi.

•

Har Mistraprogrammen höjt den gemensamma kapaciteten att bearbeta kunskap och belysa
användarnas förmåga att tillgodogöra sig ny kunskap? SISTER har genomfört en effektanalys
av tre forskningsprogram som etablerades i mitten på 90-talet och avslutades 2003. Syftet har
varit att dels genomföra utvärderingen, dels att diskutera hur kommande effektutvärderingar ska
kunna genomföras. Rapporten finns tillgänglig i slutet av december 2007.

Alla publikationer finns att ladda ner på http://www.sister.nu/pub/wp.html

Ny medarbetare på Sister
Anna Hallén Sicre är nyanställd som informationsassistent på SISTER. Hon har en fil. kand examen i
Statsvetenskap och har studerat svenska.

Vintern gör sig redo och det börjar nalkas juletider. Vi på SISTER vill önska våra prenumeranter
en riktigt GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR!
För frågor rörande abonnemang på Sister Alert, kontakta oss på info@sister.nu
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