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Hej!
Hösten står för dörren och väntar, fylld med nya uppdrag och händelser. Under hösten kommer
flera av vårens studier att knytas ihop medan andra väntar på att få ta sin början. I detta nummer
av Sister Alert informerar vi om vad som är på gång på institutet, vilka nya projekt som startar
och vilka nya publikationer som kan laddas ned på www.sister.nu
För frågor rörande abonnemang av Sister Alert, kontakta oss på info@sister.nu

Bästa hälsningar,
Hanna Petersson
Informationsassistent

På gång

•

Utredningen kring svensk humanistisk forskning fortsätter under hösten. Utredningens syfte är
att studera humanioras ställning i det moderna forskningslandskapet. Finansiärer är Kungl.
Vitterhetsakademien, Riksbankens Jubileumsfond och Stiftelsen för internationalisering av
högre utbildning och forskning (STINT).

•

Sister arbetar med en effektanalys av ett offentligt stödprogram. Syftet med programmet har
varit att tillhandahålla tidig finansiering för utveckling av en teknisk idé. Projektet med rubriken
”Vad kan staten lära av en effektanalys av såddfinansieringsprogrammet” skall avrapporteras till
VINNOVA i slutet av året.

•

Studien om utbildningarnas arbetslivsrelevans som Sister genomför åt Sveriges Kommuner och
Landsting fortgår fram till slutet av oktober. Målet är att ta fram en kunskapsöversikt över
lärosätenas arbete med att följa upp sina studenter efter avslutade studier.

•

På uppdrag av Sida utför Sister en studie om hur sambandet mellan Sida/SAREC: s
internationella forskningsstöd kan koordineras med hjälp av framstående svensk forskning.

•

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien har upplåtit åt Sister uppdraget att inom ramen för deras
projekt, Forsknings- och Innovationsframsyn 2007, genomföra en studie kring Forskningens roll
i samhället. Studien ämnar spegla de förändringar som ägt rum i forskningens former, praktik
och roll under det senaste decenniet och sambandet mellan forskning och tillväxt.

•

Sister genomför i samarbete med Teknikföretagen en studie som fokuserar på den svenska
forsknings- och innovationspolitikens effekter. Syftet med studien är att närmare analysera hur
verkningsgraden för gränssnitten mellan forskning och företag i Sverige kan förbättras.

•

Projektet SAMP, Samverkan i praktiken, fortlöper. En första delstudie som belyste
samverkanspraktiken kring utvecklingen av forskningsmiljöer vid olika lärosäten, är klar.
Ytterligare tre delstudier är att vänta under hösten, en fördjupad studie av samverkanspraktiken,
en studie av kopplingen mellan utbildning och forskning samt en studie om forskningsledning.

Läs mer om projekten på www.sister.nu

•

Boken, Mad as a Hatter: Learning to Compete in European Universities, skall ställas färdig
under hösten och är ett samarbete mellan SISTER, RIDE (Chalmers) och Forskningspolitiska
Institutet vi Lunds Universitet. Boken belyser universiteten och deras interaktion med
näringslivet och samhället. Frågan som ställs är hur och varför universiteten konkurrerar.

•

Under hösten kommer också en forskningspolitisk debattbok med bidrag från en rad forskare
och forskningspolitiska debattörer. Redaktörer för boken är Mats Benner (FPI) och Sverker
Sörlin (KTH).

•

Dessutom, under sista helgen i augusti, deltog två av Sisters medarbetare i två olika
konferenser runt om i Europa:
Vid den årliga CHER- konferensen, The Research Mission of University, som ägde rum i Dublin,
presenterade Lars Geschwind artikeln, Managing Task Complexity. Research Leadership at
Young Swedish Institutions.
Vid konferensen,The European Conference on Gender Equality in Higher Education, som ägde
rum i Berlin, presenterade Göran Melin artikeln, Reviewing applications by women:
Critical use of additive and reasoning evaluation methods.

Nya publikationer
•

Sister har utvärderat två nationella forskningsprogram med forskarskolor, GLIBS respektive
Neurovetenskap, initierade och sponsrade av Stiftelsen för strategisk forskning.

•

I rapporten ”Gräddfil eller B-lag – Undersökning av anställningsformen biträdande lektorer”
utreds hur tjänsten Biträdande lektorer fungerat; dess brister och dess fördelar.

•

Göran Melin och Enrico Deiaco har skrivit rapporten ”Riskanalys av KTH: s engagemang i
Pakistan Sweden University” en redogörelse för vilka effekter ett eventuellt öppnande av ett
campus i Pakistan skulle komma att ha på KTH: s organisation och varumärke.

•

Centrum för Lärande i hållbar utveckling vid Lärarhögskolan har utvärderats av Lars
Geschwind. Centrumet inrättades som en försöksverksamhet från 1 mars, 2005 tom 31
december, 2007 och Sisters studie hade till syfte att analysera försöksverksamheten i relation
till de mål som sattes upp vid start av centret.

•

I Rapporten “Review of SPIDERS's funding of ICT Collaboration - Projects with Swedish
Partner Universities”, utvärderas samarbetet mellan ICT och svenska partneruniversitet; dess
resultat och dess effekter.

•

Dessutom har en utvärdering genomförts kring det samarbete mellan Lärarhögskolan (LHS) och
Kungliga tekniska högskolan (KTH) som uppstått utifrån lärosätenas gemensamma
regeringsuppdrag att utveckla lärarutbildningar med teknisk och naturvetenskaplig inriktning.
Rapporten publiceras inom kort på vår hemsida.

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

Nya projekt

•

Sister har, i uppdrag av Innovationsbron AB, ombetts att utföra en studie kring hur
forskningsbaserade innovationer hittar sin väg ut på marknaden genom start av nya företag.
Studiens syfte är att beskriva och lyfta fram dessa företag och peka på de speciella utmaningar
som kännetecknar forskningsbaserat företagande och forskningsfinansiering.

•

Stiftelsen för strategisk forskning har gett Sister i uppdrag att utvärdera ett nationellt
forskningsprogram med forskarskola inom Yt- och kolloidteknologi.

•

Under hösten arrangerar Sister tillsammans med CESIS två seminarier kring vår kunskap om
sambanden mellan FoU, innovation och tillväxt. Ytterligare information och anmälan följer inom
kort på vår hemsida.

•

Ett samarbete har inletts mellan Sister och det tyska forskningsinstitutet, Institut für
Forschungsinformation und Qualitätssicherung i Bonn. De ämnen som kommer att beröras är
frågan om peer-review; dess process och roll i en turbulent forskningsvärld samt frågor som rör
forskningsexcellens.

Nytt namn på Sister
Anki Dellnäs är nyanställd vid Sister. Hon kommer från Göteborg och är disputerad i idéhistoria. Hon
har tidigare arbetat med frågor som rör främst den högre utbildningens organisation och ledarskap.
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