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lnspel fran Hogskolan Vast till U 2017:05 Styr- och resursutredningen (Strut)
Styr- och resursutredningen (STRUT) presenterade den 4 januari 2018 ett overgripande
modellforslag. Forslaget ar ett underlag for fortsatt dialog och beskrivs av utredningen som en
skiss i syfte att stimulera olika intressenter att framfora synpunkter som bidrar till att fora arbetet
framat, De fragor som utredningen hanterar ar viktiga och har vid Hogskolan Vast diskuterats
i olika forum och i hogskolans styrelse. Darvid har aven inspel av andra aktorer beaktats och
diskuterats. Bade styrelseordforanden och rektor har deltagit i presentationer som utredningsgruppen inbjudit till och dar kommit in med fragor och kommentarer.
Hogskolan Vast ar positiv till att utredningen bjudit in till dialog. For att vara effektiv och inte
upprepande inleder vi med foljande:
Hogskolan Vast staller sig bakom de kritikpunkter som framforts i inspelet fran Uppsala
universitet (PM 2018-03-21).
Hogskolan Vast vill nedan fokusera pa aspekten "samverkan" som ar en central del i
utredningens direktiv:

Inledning
Som Uppsala universitet anser praglas det framlagda dokumentet av en attraktiv retorik. De
fiesta for hogskolesektorn viktiga karnvardena tas upp, men det maste sagas att texten ar
sektorsintern. Det vore darfor bra om ocksa externa perspektiv, exempelvis naringslivets och
internationella perspektiv, skulle kunna utvecklas mer. Det ar nodvandigt att infer ett sa
grundlaggande och Iangsiktigt forslag som STRUT:en skulle kunna innebara, beskriva
hogskolornas/universitetens roll idag och aven beakta den framtida utvecklingen, inte minst i
ett internationellt perspektiv. Overlag saknas fordjupande analyser och kritiskt avvagda
bedornningar i foreliggande underlag, vilket gor det principiellt svart att forhalla sig till det. Det
saknas aven den fordjupade tolkning av utredningsdirektivet som hade behovts for att ge
vagledning i hur utredningen tolkar centrala begrepp i sitt uppdrag. Har finns det ett onskemal
om fortydliganden framover.
Utifran det som framfors i forslaget framstar, den i och for sig gamla, iden om ett samlat anslag
for utbildning och forskning inte som ett moj hgt resultat av en langre presentation och
diskussion av de problem som tas upp, utan snarare som ett ingangsvarde for hela utredningen.
Aven om det ar tankbart att t.ex. kopplingen mellan utbildning och forskning kan forstarkas
genom ett samlat anslag, sa finns det ingen analys runt hur detta skulle kunna se ut i praktiken.
Harbor dokurnentet utvecklas. Det finns inget resonemang alls i fraga om eventuella incitament
for larosatenas samverkan annat an att "samverkan ar svart att kvantifiera" (s. 13). Detta ar
minst sagt anmarkningsvart med tanke pa det uppdrag som direktivet foreskriver utifran
foljande explicita kritik fran regeringen: "Av budgetpropositionen for 2017 (prop. 2016/17: 1)

HOGSKOLAN VAST
461 86 Trollhattan
Besdksadress:
Gustava Me/ins gata 2

Telefon 0520-22 30 00

Telefax 0520-22 30 99

www.hv.se

2(2)

Datum

2018-04-30

framgar att regeringen avser att lata samverkan med det omgivande samhallet i hogre grad
paverka fordelningen av medlen." (direktcitat ur direktivet)

Samverkan
Det visar sig aven i denna fraga att det ar problematiskt att begreppen inte analyserats. Vad
betyder "samverkan" eller "samverkan med det omgivande samhallet"? Detta behaver
utvecklas och sedan bor STRUT:en forhalla sig till direktivets tydliga uppdrag om att
samverkan med omgivande samhallet ska framjas, Trots att det har efterfragats f1era ganger, pa
utredningsgruppens olika presentationer firms det ingen distinktion mellan begreppen
"samverkan" och "samarbeten" (se aven utredningens powerpointmaterial). Daremot verkar
utredama vilja gora gallande att kunskapsoverforing ska raknas som en aspekt av samverkan:
"Kunskapsoverforing sker inte minst via de studenter vilka [ ... ] bidrar med sina kunskaper i
arbetslivet och som medborgare." (s. 13).
I brist pa en distinkt begreppslig definition i underlaget kan man ta en titt pa komrnentarer fran
de olika presentationer som utredama bjudit in till. Utifran dessa firms det tydligen en
forestallning om att med samverkan avses den s.k. "tredje uppgiften". Det begreppet, samt aven
"Tripple helix" och VFU, har forekommit flera ganger i diskussionema. Utredningsgruppens
ledamoter har framfort att "det ar svart och komplext" och att "det gor ju redan alla". Pa ett
seminarium i Uppsala den 27 april 2018 om STRUT:en framfordes att mest samverkan torde
forekomma pa Karolinska Institutet och att Uppsala universitet borde ligga pa plats tva, Oavsett
om det ar sant eller inte, eller svart och komplext, sa bor resonemanget utvecklas betydligt. (Om
det tom kan kvantifieras sa att det kan avgoras vid sittande bord vilka larosaten som har mest
samverkan sa kan detju inte var sa svart i alla fall.)
Mer intressant och relevant for larosaten som Hogskolan Vast daremot ar hur den tankemassiga
utvecklingen ser ut. EUA:s arskonferens i Zurich i borjan av april 2018 agnade en hel konferens
at fragan om hogskolomas/universitetens roll i samhallet. Det diskuterades fragor som
paradigmforskjutningen fran knowledge transfer till knowledge exchange; manga larosaten i
Europa ar redan pa vag eller redan dar. Vad betyder den namnda paradigmforskjutningen for
Sveriges forstaelse av samverkan med ( och detta med reservation for begreppet) "omgivande
samhallet"? Vad betyder det for svenska larosatens villkor och utvecklingsmojligheter framover och, till slut och utifran ett djupare resonemang, for ett eventuellt nytt resurstilldelningssystem? Beroende pa hur man definierar det ar samverkan en av de mest intressanta aspekter
som vi har att forhalla oss till for att inte hamna pa efterkalken vad galler den intemationella
utvecklingen.
Hogskolan Vast ser fram emot en fortsatt konstruktiv utveckling av STRUT:en men ser i
nulaget inte att det befintliga resurstilldelningssystemet maste goras om i grunden for att
astadkomma viktiga forandringar,

Tro lhattan den,30 april 2018
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