Halmstad den 9 maj 2012

Till all personal

Denna skrift handlar om din arbetsplats Högskolan i Halmstad och om innovation. Högskolan i
Halmstad förknippas i många sammanhang med karaktärsdragen innovation och entreprenörskap, och
där det ibland talas om att kreativitet och innovationsrikedom är Högskolans själ. Personal har under
decennier på ett kreativt sätt strävat efter att skapa något nytt, något annorlunda och något icketraditionellt. Det kreativa nytänkandet har blivit ett adelsmärke för Högskolan i Halmstad.
Under maj och juni kommer jag att träffa all personal vid olika tillfällen för att informera om den
pågående profileringsprocessen. Den här skriften är en del av den processen och det främsta syftet med
skriften är att vi kommer samman i samtal och dialog kring olika frågor som berör innovation och
lärosätets framtida utmaningar.
I första hand vänder sig skriften till dig som arbetar vid Högskolan i Halmstad. Men också till andra
som har intresse av att förstå hur ett lärosäte under 2010-talet kan tillvarata sin egen historia i ett
profileringsarbete där innovation utgör både mål och medel för hela verksamheten. Skriften utgörs av
tre kapitel som omfattar tre tidsperspektiv: dåtid, nutid och framtid. I det första kapitlet får du ta del av
lärosätets ”innovationshistoria”. I nutidskapitlet görs en ”omvärldsspaning” på innovationssystem som
vi alla kan ta lärdom av. I det tredje kapitlet får du en inblick i hur innovation kan uppfattas och
beskrivas för att möta framtidens frågor och utmaningar.
Min förhoppning är att skriften kan bidra till att ge olika perspektiv på innovation. Jag är övertygad
om att innovation kan relateras till alla verksamhetsområden vid Högskolan. Skriften vill uppmuntra
till att olika synsätt och värderingar diskuteras. Tillåter vi inte olika uppfattningar och betraktelsesätt,
kan vi knappast tala om en innovativ kultur. Och utan en innovativ kultur kan vi aldrig göra anspråk
på att vara det innovationsdrivande lärosätet.
Jag ser fram emot att du, jag och alla andra kan komma samman i goda samtal kring Högskolans
framtida utveckling!

Mikael Alexandersson
rektor
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