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en nionde maj genomfördes professorsinstallation
och doktorspromotion vid högskolan. Det var vår
sjunde professorsinstallation och vår första doktorspromotion. Högtiden markerar en milstolpe i högskolans utveckling. Reformen från 2009, som gav högskolor
möjlighet att efter prövning examinera på forskarnivå
inom väldefinierade områden, visar sig nu för oss genom
egna doktorer. Vi har som bekant examensrättigheter inom
tre områden; biblioteks- och informationsvetenskap, resursåtervinning samt textil och mode. Det var premiär för vår
nya högtidsceremoni och jag tycker vi har all anledning att
vara nöjda. Allt fungerade väl och uppmärksamheten runt
ceremonin var stor. Vi har nu inlett en ny ordning som
kommer att bli tradition på högskolan med professorsinstallation och doktorspromotion i våra egna lokaler på
campus i början av maj varje år.
Två veckor senare var det återigen dags att fira. Den 22
maj avtäcktes Jaume Plensas skulptur House of Knowledge som är placerad på vårt campus utanför Textile Fashion Center. Skulpturen är inspirerande och imponerande,
och förhöjer värdet på vårt campus. Skulpturen förvaltas
av staden och är en donation från Sparbanksstiftelsen, Paul
Frankenius och Joakim Hedin. Dagen efter invigdes Textile Fashion Center av landshövding Lars Bäckström. Vid
invigningen knöts ett band mellan alla de verksamheter
som är verksamma på Textile Fashion Center. Sist i raden
av bandknytare var Textilhögskolans prefekt Erik Bresky
som gjorde en spektakulär entré med linbana från Textilhögskolans terass på fjärde våningen. Alla verksamheter är
nu på plats i Textile Fashion Center och Textilmuseet, som
var sist ut, har öppnat och visar upp en mycket spännande
miljö och attraktiv verksamhet.

En annan aktivitet som är viktig att nämna är Mötesplats
Sociala Media (MSM). Mötesplatsen inleddes med utdelning av årets sociala medierpris som i år gick till Lina
Thomsgård för hennes insatser i uppbyggnaden av Rättviseförmedlingen. Lina inledde efter prisutdelningen eftermiddagens föreläsningar och talade om lika villkor eller
brist på lika villkor. Det finns en omotiverad manlig dominans i maktutövning och opinionsbildning. Föreläsningen
var mycket tankeväckande och inspirerar till fortsatta ansträngningar i jämställdhetsarbetet. En annan av föreläsningarna under dagen hölls av högskolans egen Jan Nolin
som beskrev innebörden och konsekvenser av tillgången
till stordata. Tillgången till stordata, till exempel twitterflöden och inlägg på Facebook, gör det möjligt att förutse
beteenden och agerande. Vi utvecklas mot The Predicta-

tive Society. En utveckling som innebär möjligheter men
som också måste problematiseras.
Vi har på olika sätt under de senaste veckorna mött forskningsfinansiärer. Vinnova valde att förlägga sin presentation av EU:s forskningsbudget för perioden 2014-2020 till
Borås. Vi arrangerade mötet i samarbete med SP Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut. Arrangemanget var välbesökt
och uppenbarligen är intresset för Horizon 2020 mycket
stort. Ett annat möte vi deltagit i var den presentation som
genomfördes vid Göteborgs universitet kring arbetet med
den utvärderingsmodell för forskning som Vetenskapsrådet ansvarar för. Avsikten är att kollegiala bedömningar av
lärosätenas hela forskningsverksamhet ska genomföras. Ett
betyg per lärosäte ska utdelas som också ska ligga till
grund för tilldelning av kvalitetsmedel. Det är en svår
uppgift som tilldelats Vetenskapsrådet och det finns många
frågor och invändningar mot det första utkastet som presenterats, bland annat risken för att bedömningar av vetenskapsområden och ämnen, som är basen i modellen, konserverar innebörden av god forskning och hindrar utvecklingen av tvärvetenskapliga miljöer lämpade för att studera
och hantera de samhälleliga utmaningar som är i fokus i
till exempel Horizon 2020. Ett tredje möte med forskningsfinansiärer var ett besök på KK-stiftelsen. Vår vicerektor Jenny Johannisson och jag träffade ledningen för
stiftelsen och diskuterade möjligheter för ökad finansiering
för vårt lärosäte. Det blev ett bra möte som tydligt visade
stiftelsens intresse av att finansiera projekt och andra aktiviteter som är ett led i lärosätets profilering. Det ska finnas
ett tydligt samband mellan olika delar och ett helhetsperspektiv som utgångspunkt. Jag har också besökt Sparbanksstiftelsens styrelse och informerat om vår verksamhet
och den nya organisationen. Årets tilldelning från Sparbanksstiftelsen var närmare två miljoner kronor. Sammantaget över åren har högskolan erhållit närmare 70 miljoner
kronor från stiftelsen. Jag har också haft förmånen att
medverka i en paneldiskussion i samband med Svenska
Sparbanksföreningens årsmöte i Borås. Panelen hölls på
Textile Fashion Center och temat var hur en stad byggs i
samverkan mellan näringsliv, idrott, kultur och utbildning
och forskning.
Vinnova har också varit på högskolan i ett annat ärende,
nämligen för att utvärdera vårt Vinnväxtinitiativ Smart
Textiles. En internationell bedömargrupp, utsedd av Vinnova, var tillsammans med handläggare på Vinnova på
högskolan för att samtala med olika aktörer inom initiativet. Utvärderarnas sammanfattning efter två intensiva
utvärderingsdagar var mycket positiv. Det är en god balans

mellan forskning och utveckling av produkter och affärsmöjligheter. Smart Textiles är ett flaggskepp för högskolan
och det finns inget som talar för något annat än fortsatt
finansiering från Vinnova.
Vi har fått två trevliga besked från Universitetskanslersämbetet. Vi har givits rätt att utfärda masterexamen inom
vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknologisk och prehospital miljö. Därigenom har högskolan nu
masterutbildningar inom samtliga av våra definierade
forskningsområden. Utvecklingen är helt i enlighet med
strategin att göra allt mer på avancerad nivå och skapa
bryggor mellan utbildning på grundläggande nivå och
forskarnivå. Det andra beskedet var om våra konstnärliga
utbildningar där tre utbildningar har utvärderats. Kandidatutbildningen i textildesign och masterutbildningen i
textil- och modedesign fick båda bedömningen Hög kvalitet. Kandidatutbildningen i modedesign fick bedömningen
Mycket hög kvalitet. Det goda utfallet visar vår goda kvalitet och starka ställning inom det konstnärliga området
och bekräftar det rättmätiga i våra äskanden om ytterligare
resurser till det konstnärliga området för fortsatt utveckling
av en nationellt angelägen verksamhet av redan mycket
god kvalitet.
Årets Urank har nu publicerats. Urank är en ranking av
universitet och högskolor i Sverige som upprättas av en
grupp från myndigheter helt fristående personer som har
stor förtrogenhet med högre utbildning och forskning.
Rankingen baseras på 27 olika kvalitetsvariabler som fördelas på sex stycken olika aspekter. Det finns mycket att
säga om kvaliteten på rankingen och upphovsmännen
framhåller också att lärosätenas storlek och inte minst hur
profilerade lärosätena är har stor betydelse. Inte särskilt
förvånande mot den bakgrunden och de kvalitetsvariabler
som användes så toppas rankingen av Karolinska institutet
följt av Handelshögskolan i Stockholm. Högt upp finns
också KTH och Lunds universitet. Vår ranking 2014 är
plats 16 av totalt 28 lärosäten. Vi har gått upp fem platser
sedan föregående ranking och förklaringen är huvudsakligen ett bättre utfall i aspekten forskning och forskarutbildning. Vi ska inte dra för stora växlar på rankingen men kan
ändå tillåta oss att säga att vi hävdar oss väl. Tre av de fyra
nya universiteten är bakom oss och av högskolorna med ett
brett utbildningsuppdrag är det bara Södertörns högskola
och Högskolan i Jönköping som är före oss. Jag tillåter
mig också att återge ett uttalande från Ingemar Lind, tidigare rektor i Örebro och en av upphovsmännen till Urank.
"Borås och Södertörn hittar man ganska högt i vissa rankingar. Det måste bero på ett skickligt och medvetet kvalitetsarbete".
Vårt arbete med att brett informera om vårt lärosäte och
medverka i debatten fortsätter. Vi kommer att medverka i
ett flertal seminarier i Almedalen, vilket känns både viktigt
och inspirerande. Vi har sedan senast genomfört en aktivitet riktad till fullmäktigepolitiker i regionen och vi har haft
Gustaf Fridolin på besök. Jag har också varit i Riksdagshu-

set tillsammans med studentföreträdare, fackliga företrädare och några rektorskollegor för att samtala om utbildnings- och forskningspolitik med Åsa Romson.
En anledning till besök i huvudstaden under våren har
också varit som en följd av min roll som ordförande i Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) styrgrupp för Forum för bibliotekschefer. Ett uppdrag som
följer av ordförandeskapet är att vara ledamot i Nationella
referensgruppen för biblioteksfrågor, vilket är en plattform
för att diskutera angelägna utvecklingsfrågor för bibliotek.
Det är en möjlighet att ge synpunkter till Kungliga biblioteket om prioritering och strategiska satsningar inom biblioteksområdet.
Ett led i utvecklingen av vår verksamhet är internationalisering och etablering av strategiska allianser. I syfte att
utbyta erfarenheter och konfirmera ett tecknat samarbetsavtal har jag tillsammans med medarbetare nyss varit i
Inverness i Skottland, där University of the Highlands and
Islands (UHI) har sitt huvudcampus. UHI bedriver verksamhet på 17 olika campus och har utvecklat stor skicklighet i att bedriva distansundervisning och former för blandat lärande. Det är viktigt att lära av deras erfarenheter.
UHI fick universitetsrättigheter 2011, men bedriver ingen
egen forskarutbildning utan samarbetar här med framförallt universitetet i Aberdeen. Det finns ett intresse från
ledningen inom UHI att ta del av hur vi arbetat med att
utveckla våra forskningsområden och rättigheter att examinera på forskarnivå. Det var två givande dagar i Inverness.
Såsom traditionen bjuder har tidigare medarbetare vid
högskolan, den så kallade Veteranklubben, varit på högskolan för årsmöte och sommarlunch. Jag hade förmånen
att under närmare en timme få beskriva senaste nytt på och
för högskolan och vilka våra mål och strategier är. Det
fanns en hel del positivt att berätta och jag uppfattade det
som om våra tidigare medarbetare anser att vi förvaltar
(och utvecklar) pundet tämligen väl.
Läsåret är nu avslutat och runt om på campus har det varit
examenshögtider. Det är tradition att avsluta läsåret med
att samla studenterna, uppmärksamma särskilt goda prestationer och önska alla lycka till och en trevlig sommar.
Personalens gemensamma avslutning är sommarlunchen i
samband med styrelsemötet och på kvällen samma dag är
det studentkårens avslutning "Tack och hej".
Vänliga hälsningar
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