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Angående kallelsen av NN som professor
Rektor ville kalla NN till professor. Jag fick veta att NN var en av få toppkandidater för
rektorsanställning på annan mindre högskola och att rektor ville behålla henne på KTH. Jag
beredde ärendet. Det innefattar att jag beredde och fastställde anställningsprofil, bestämde
att inte begära sakkunniggranskning samt bestämde att inte reservera mig mot ett sådant
kallelsebeslut. Det var min bedömning då att det var det bästa för KTH. Som framgår av
kallelsebeslutet var ett av syftena med kallelsen ”… För att säkerställa att NN får möjlighet
att vidareutveckla sitt ledarskap till full potential under den nya perioden som skolchef vill
KTH därför kalla henne till professor.”, vilket jag tolkar som att NN antingen kallas till
professor vid KTH eller att NN går vidare i rektorsprocessen, inte båda. Från min sida
uppfattade jag att det var outtalat underförstått. Ett handlande som bygger på ett sådant
antagande är inte försvarligt i min roll som dekanus i en formell process som denna. Det är
oprofessionellt och jag har brustit i min roll som dekanus. Jag borde agerat annorlunda.
Rektor fattade kallelsebeslutet. Detta kallelsebeslut är självfallet väldigt kontroversiellt, det
inser alla. Jag hade därför väntat mig att kallelsen skulle fått relativt omfattande publicitet i
positiva ordalag på intranätet som stöd. Det hittade jag dock inte. Däremot kom en artikel av
rektors kommunikatör ett par veckor senare som presenterade NN som aktuell för posten
som rektor i Skövde. Då insåg jag att det outtalat underförstådda var ett missförstånd från
min sida.
Jag vill att styrelsen låter genomföra en oberoende utredning av ärendet på en nivå som
innefattar intervjuer av inblandade personer inklusive mig. Det räcker inte att avgöra om
eventuella felaktigheter begåtts. Det är viktigt att det skapas transparens. Det finns en stor
frustration bland fakulteten som måste adresseras.
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