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slutet av maj genomfördes vår departementsdialog. Vi
presenterade vår verksamhet och vi svarade på frågor
som denna gång hade fokus på breddad rekrytering,
validering och internationalisering. Avslutningsvis ställde
vi våra frågor kring hur departementet ser på hållbar utveckling och på frågan om universitetsstatus. Det var en
givande dialog som hölls i en mycket god stämning. Departementet uttryckte sin uppskattning, inte minst för vårt
arbete med hållbar utveckling och vi fick veta att vi är det
lärosäte som arbetar mest systematiskt och strategiskt av
alla med att integrera hållbar utveckling i verksamheten.
Vi fick också uppskattning för vårt sätt att göra av med
pengar (sic). Strategiska satsningar, verksamhetsutveckling
och en rimlig nivå på myndighetskapitalet istället för att
samla i ladorna är gynnsamt för sektorn och håller finansdepartementet borta från att minska ramarna till sektorn.
Fler borde hantera verksamhet och ekonomi på det sättet
enligt företrädare för departementet. På frågan om universitetsstatus var statssekreteraren tydlig. Det kommer inte
att bli några fler universitet under denna mandatperiod.
Han var också en aning frågande till betydelsen och poängen med att vara universitet. Ett universitet i Sverige
jämförs vare sig man vill det eller inte med de stora och
anrika och risken är då att lärosätet uppfattas som svagt.
Är det inte bättre då att vara en stark högskola med tydlig
profil och utvecklingskraft? Ungefär så kan statssekreterarens undran formuleras i det enskilda samtal vi hade
efter dialogen. Tänkvärt, samtidigt som vi givetvis arbetar
vidare med att addera universitetskvaliteter till vår verksamhet och utifrån visionsdokument och verksamhetsplan
arbetar vidare mot att bli det tredje universitetet i
Västsverige.
En universitetskvalitet är examensrättigheter på avancerad
nivå. Som bekant måste vi ansöka om att få utfärda masterexamen. Vi har systematiskt sedan snart tio år tillbaka
arbetat med att få tillstånd att examinera på masternivå. Vi
beviljades nu tillstånd av Universitetskanslersämbetet
inom ämnet företagsekonomi. I och med det så är vi i förhållande till våra prioriterade utbildnings- och forskningsområden kompletta. Mycket glädjande och helt i enlighet
med vår strategi att söka oss uppåt i utbildningsnivåerna
och därigenom koppla samman utbildning och forskning.
Nya utbildnings- och forskningsfält utvecklas och utmaningar väntar men för stunden kan vi ändå unna oss att
konstatera att vi nu är ett komplett lärosäte på utbildningssidan och att vi kan erbjuda många av studenterna ett fullständigt utbildningsutbud.
Ett led i universitetskvaliteter och att etablera det kompletta lärosätet är också att erhålla examensrättigheter på
forskarnivå. På morgondagens styrelsemöte kommer ett
utkast till ansökan inom området Människan i vården och

ämnet vårdvetenskap att diskuteras. Vi har på olika sätt
berett ansökan och ärendet fram till nu. Bland annat har
ansökan presenterats och diskuterats i professorskollegiet
och på ett öppet stormöte. Min förhoppning är att vi får
många synpunkter och en intensiv diskussion på styrelsemötet som ger oss vägledning i det fortsatta arbetet med
sammanställning av ansökan. Ansökan ska vara inskickad
senast den 15 oktober och på styrelsemötet den 7 oktober
kommer frågan om huruvida vi ska ansöka om rättigheter
att vara ett beslutsärende förutsatt att morgondagens diskussion inte pekar åt ett helt annat håll.
Vi har sedan sist genomfört en doktorspromotion och professorsinstallation. Det blev en lyckad akademisk högtid
och en manifestation för akademin med de speciella positiva särdrag vi har. Det är viktigt att ta tillfällen i akt att
visa upp vår verksamhet och göra det utifrån från våra
rötter och traditioner. Det är ett tillfälle att ta på sig kåpan
och rektorskedjan och gå i akademisk procession. I samband med professorsinstallationen hölls installationsföreläsningar av de två nya professorerna Katarina Malaga,
professor i samhällsbyggnad och Staffan Svensson, professor i byggteknik. Det var spännande, installationsföreläsningar av hög pedagogisk kvalitet. Vi fick se byggnadsverk från hela världen, fick höra om uppseendeväckande
resultat om hållfasthet och ta del av en diskussion om bästa
byggnadsmaterial, trä eller betong?
Vi har också haft avslutningsceremonier för våra studenter.
Själv medverkade jag på avslutningen på Textilhögskolan
och avslutningen för teknik- och ingenjörsutbildningarna.
Det är trevligt, inspirerande och hedrande att medverka på
avslutningarna och uppmärksamma goda prestationer. Det
var mycket fina arrangemang, med bra tal och fin sång.
Vi har som bekant en god utveckling av vår externa forskningsfinansiering. Vi sticker ut som högskola med god
tilldelning av medel från Vetenskapsrådet och VINNOVA,
men vi sticker ut åt andra hållet i tilldelning från KKstiftelsen. Det borde inte vara så med tanke på att KKstiftelsen riktar sig mot de nya universiteten och högskolorna och att vi har en omfattande och välutvecklad samverkan med många organisationer i vår omvärld. Samverkan och samproduktion är viktiga egenskaper för KKstiftelsen. Vi har nu gjort en stor satsning på en så kallad
synergiansökan, innebörden av en sådan är helt enkelt att
forskningsfrågor i enskilda projekt knyts ihop på en övergripande nivå så att synergi uppnås. Helheten blir mer än
delarna. Ansökan har passerat första steget och i mitten av
maj var vi i Stockholm för intervju av en expertpanel. Vi
tyckte att det gick bra och kanske kommer ansökan att bli
vändpunkt för större och stabilare finansiering från KKstiftelsen.

En annan anledning till ett Stockholmsbesök under våren
var utbildningsutskottets seminarium om autonomireformen och kvalitetsreformen. Utskottet har låtit en dansk
forskargrupp verksam i Århus utvärdera de båda reformerna och på seminariet redovisades framkomna resultat. En
definitiv slutrapport dröjer, några ytterligare studier ska
genomföras, men huvudresultaten är nog redan rätt klara
och tydliga. I korthet är slutsatserna att autonomireformen
har haft en mycket marginell påverkan på verksamheten
och på ledning och styrning inom universitet och högskolor. Kvalitetsreformen och den tillämpade utvärderingsmodellen med fokus på resultat mätt som kvalitet på examensarbetena har varit kvalitetsdrivande men alltför instabil för att svara upp mot krav på rättssäkerhet. Därför
kommer den nu att ersättas. Det var ett bra seminarium
med resultat som inte alls var förvånande.
Vi har haft besök av bostads-, stadsutvecklings- och itminister Mehmet Kaplan. Han besökte Borås med anledning av ett seminarium om bostadsbyggande där rapporten
"Bygg Sverige in i framtiden" presenterades. Rapporten
har utarbetats under ledning av Gunnar Ivarson. Det är
komplicerat och oroväckande läge vad gäller bostadsförsörjningen, vilket ministern bekräftade och åtgärder förbereds.
Vi har också träffat våra riksdagspolitiker på Södra Älvsborgsbänken, beskrivit vår utveckling och våra utmaningar. Det blev en givande diskussion som framförallt kom att
handla om lärarutbildning, breddad rekrytering, betydelsen
av ökat basanslag till forskning och hållbar utveckling. Vi
talade också om skillnader mellan universitet och högskolor och vad som hindrar oss från att ansöka om universitetsstatus. Det var ett bra möte och vi känner ett starkt stöd
från våra riksdagspolitiker i hur vi utvecklar vårt lärosäte,
den målbild vi har satt upp och de strategier vi formulerat
för att nå dit.
Jag har varit hos landshövdingen på mötet "Chefer i staten". Denna gång var det en information om säkerhetspolisens arbete och en redovisning av huvudsekreteraren i
Värdegrundsdelegation. En givande eftermiddag och då
inte minst presentationen av den statliga värdegrunden.
Den statliga värdegrunden och dess sex grundläggande
rättsliga principer är en given och viktig utgångspunkt för
vårt eget värdegrundsarbete.
Vi har haft två releaser av rapporter utgivna i vår serie
Vetenskap för profession. Först rapporten "Rum för de
yngsta" som behandlar barns delaktighet i kulturaktiviteter.
Fenomenet och begreppet är centralt i rapporten och ett
syfte med rapporten är att teoretiskt och empiriskt utveckla
innebörden av delaktighet. En utgångspunkt är synen på
barn som annorlunda jämlika och vars uppfattningar ska
bedömas utifrån den utgångspunkten. Den andra rapporten
har titeln "Hållbar framtid". Den är resultatet av en seminarieserie vid högskolan under 2012-2014 där åtta företagsledare och samhällsaktörer gav sin syn på innebörden
av hållbar utveckling i relation till samhällsutveckling och
företagande. I rapporten porträtteras sju av föredragshållarna, en avstod från att medverka. Beskrivningar och
uppfattningar, redovisade under seminarieserien och vid de
uppföljande intervjuerna, återges i rapporten. Till dessa sju
beskrivningar och porträtt kommer tolkningar samman-

ställda av seminarieseriens arrangörer. Rapporten avslutas
med en sammanfattande tolkning av helheten gjord och
författad av Göran Greider.
Till sist måste jag också nämna Richard Wilks seminarier.
Richard Wilk är professor i antropologi och forskar och
undervisar inom området konsumentkultur med särskilt
intresse för mat. Han besökte högskolan i början av juni
och gav två seminarier. Det första handlade om hur vi
ställer om samhället till grön konsumtion och om det ens
är möjligt med tanke på hur konsumtionskulturen utvecklas. Wilks visade en uppsättning fullständigt meningslösa
produkter som fått fäste på den amerikanska marknaden
alltifrån engångstoalettborstar som spolas ner efter användning till en speciell ölsort för hundar. En annan illustration av nuläget och problematiken var att vi är ekologiska under veckan och sedan belönar vi oss själv på helgen och struntar blankt i vår konsumtions konsekvenser på
miljön. Det andra seminariet handlade om fisk och varför
en art kan vara en delikatess i en världsdel och betraktas
som skräpfisk i en annan. Det sker också förändringar över
tid som gör att fiskar stiger eller sjunker i graderna. Wilks
intresse är att förklara dessa variationer i tid och rum utifrån ett flervetenskapligt perspektiv. Vi håller kontakten
med Wilk som är en mycket spännande partner för våra
konsumtionsforskare.
Det har varit ett intensivt år. För många medarbetare har
året inneburit särskilda utmaningar i att bedriva och utveckla den ordinarie verksamheten samtidigt som en ny
organisation är under genomförande. Det har gått bra och
efter välbehövlig semester återvänder vi i augusti till ett
lärosäte med goda förutsättningar för en fortsatt gynnsam
utveckling.
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