
 
 
 
 
 
 
 
 

Rektor  
 

 
 
 
 

Årshögtiden den 29 januari 
 
 
Vi står i början av det nya året: 2016.   
 
Det ska bli ett bättre år - ett ännu bättre år.  
 
Så går mina tankar. Jag är en positiv person och jag vill känna och tro att 
utvecklingen går mot det bättre. Säkert är det därför jag har sökt mig till den 
här typen av uppdrag - för att få bidra till förbättring.  
 
Men utveckling går inte mot det bättre av sig själv; det är ett aktivt val och 
kräver arbete - på många nivåer.  Det kräver att man vågar betrakta 
verksamheten och sig själv, lyssna, prioritera, ibland värna, sätta mål och 
arbeta. 
 
2015 var ett år som överskuggades av världspolitiska händelser; terrordåd, 
människor som tvingas till flykt; som söker sig till Europa för skydd. 
Världen har krympt. Den är inte längre långt borta, utan i vår omedelbara 
närhet. Svårigheterna berör oss alla.  
 
Vid Lunds universitet pågår många aktiviteter med syfte att underlätta en 
snabb ingång till arbetsmarknaden i Sverige för människor på flykt. De 
globala utmaningarna har ökat politikernas efterfrågan på forskning. Våra 
forskare deltog exempelvis i expertpanelen på FN:s klimatkongress i Paris.  
 
Komplexa frågor har inga enkla svar. Eller, har de svar som inga människor 
orkar höra.  
 
Så om jag får ha en önskan för 2016 är det att ni lärare, forskare och 
studenter vid Lunds universitet ska göra era röster hörda.  
 
Delta i samhällsdebatten.  
 
Bidra med era kunskaper!  
 
Det finns ett ökat politiskt tryck på att vår forskning ska vara omedelbart 
nyttig. Och ja, forskningen behöver omsättas i praktisk handling, i 
innovationer och nyföretagande. Om inte annat så för att finna lösningar på 
samtidens globala utmaningar.  
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Det behövs samverkan mellan näringsliv, offentliga och ideella 
organisationer och universitetet för att finna nya lösningar. Lunds universitet 
deltar bland annat i Climate KIC och Food KIC just för att bidra till att föda 
fram nya lösningar i gränsytorna mellan aktörer.  
 
Lunds universitet sitter vid en skatt av möjligheter till industrisamverkan. 
Forskningsanläggningarna MAX IV och ESS skapar helt nya möjligheter till 
industrigemensamma projekt och produktutveckling.  
 
Inom kort kommer vi att bli det enda lärosätet i världen som har både en 
kraftfull synkrotronljusanläggning och en neutronkälla på cykelavstånd. 
Detta är en unik möjlighet både för universitetets forskning och för vår 
möjlighet till industrisamverkan.  
 
Mellan forskningsanläggningarna kommer en ny stadsdel växa fram och 
Lunds universitet står nu inför avgörande beslut om på vilket sätt vi vill 
placera verksamhet i Science Village Scandinavia.  
 
I slutet av förra året inrättades tre viktiga plattformar för utökad samverkan. 
Vi hade våra första möten med näringslivsrådet och politikerforum. Vi 
inrättade också vårt kulturråd.  
 
Universitetet finns till för att bidra till samhällets utveckling. För att göra det 
behöver vi täta kontakter med omvärlden, på alla nivåer. Vi behöver förstå 
samhällets behov för att kunna bidra till lösningar.  
 
Vetenskapen ser inte till landsgränser. I alla år har mänskligt kunnande 
förflyttats över vetenskapsvärlden. Mobilitet av studenter, forskare och 
lärare över nationsgränserna berikar vetenskapen och är något som Lunds 
universitet håller högt.  
 
Lunds universitet är och vill vara ett universitet präglat av starkt 
internationellt utbyte. 
 
Ingen vet hur framtiden ser ut. Vad som kommer att vara nyttigt i en 
avlägsen framtid beror på vilka utmaningar vi möter och hur 
forskningsfronten förflyttar sig. Ett nyfikenhetsbaserat utforskande av 
sociala, medicinska och naturvetenskapliga frågeställningar måste därför 
fortsätta. Grundforskningen är en förutsättning för att lägga verklighetens 
pussel – och det måste läggas för att vi ska stå redo för framtiden.  
 
Lunds universitet var i december platsen för 2015 års deklaration Lund 
Revisited där 250 internationella deltagare enades om riktningen som EU:s 
forskningspolitik borde anta de kommande åren. Det var ett positivt och 
hoppingivande avslut på året. 
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Om jag som rektor vill att 2016 ska bli ett bättre år. Vad ska jag då 
göra?  
 
Först måste jag ha svaret på vad som är bättre.  Mer pengar brukar folk säga.  
 
Det kan vi nog alla vara överens om. Men om vi bortser från pengarna, så 
ser svaren på vad som är bättre olika ut. Så måste det naturligtvis vara. Vi 
arbetar med olika saker, inom olika vetenskapsområden och prioriterar 
därför olika.  
 
Men jag tror att vi också behöver någon form av gemensam målbild.  
 
Vi behöver öka den kollektiva förmågan vid Lunds universitet. Med den 
kollektiva förmågan menar jag förmågan att se problemen - och 
möjligheterna - utifrån ett bredare perspektiv än den alldeles egna intresse-
sfären. Att inte bara tänka på den egna delen av verksamheten utan även se 
till vad som är bäst för den övergripande organisationen – d.v.s. hela laget. 
 
2016 kommer vi att se den nya strategiska planen växa fram. Under hösten 
har arbetet befunnit sig en öppen idéfas. Nu är det dags att prioritera; välja 
de målbilder som ska vara våra ända fram till 2026.  Och välja de vägar som 
kommer att hjälpa oss att genomföra förflyttningen.  
 
Jämställdhet är en av de frågor som ligger mig varmast om hjärtat. Alla ska 
ha samma möjligheter att utifrån förmåga avancera inom utbildning och 
forskning. Trots det har Lunds universitet endast 24 % kvinnor bland 
professorerna.  
 
Universitetsstyrelsen avsatte förra året 4 mnkr som en årlig satsning för att 
öka antalet professorer av underrepresenterat kön. Fakulteterna har inbjudits 
att söka resurser till projekt som ska främja jämställdhet- och 
likabehandlingsfrågor.  
 
På detta sätt kan vi få igång en bred och viktig diskussion kring frågorna i 
verksamheten och vi kan komma igång med projekt som på sikt kan skapa 
en miljö som bygger på lika villkor.  
 
Men jag tror att Lunds universitet under en kort period måste gå ett steg 
längre för att få till stånd en snabbare förändring. Exakt hur detta ska se ut 
kommer universitetsledningen och dekanerna att utforma tillsammans med 
ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling.  Antalet kvinnliga 
professorer vid Lunds universitet ska bli fler!  
 
Jag har i många år trott att om vi har en god arbetsmiljö, så får vi en 
jämställd arbetsplats. Om vi har trygga karriärvillkor, för våra unga forskare 
och en inkluderande arbetsmiljö, så kommer detta att bidra till en jämställd 
arbetsplats. Jag tror fortfarande att det spelar en avgörande roll.  
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Lunds universitet arbetar för att regeringen ska ge oss förutsättningar till 
detta genom att skapa sexåriga meriteringsanställningar som kan leda till 
befordran till lektor.  
 
Men jag tror också att det under en period krävs mer radikala grepp för en 
snabbare förändring. 
 
För att ett fullskaligt universitet ska fungera optimalt behöver all verksamhet 
på sikt ingå i fakulteter som står för ämnesgemenskap och kvalitetssäkring. 
För att ett fullskaligt universitet ska fungera väl behöver vi också identifiera 
och riva ned hinder för tvärvetenskaplig utbildning och forskning.  
 
Vårt universitet kan inte göra allt. Vi måste kunna diskutera olika scenarier, 
lyssna, förstå och slutligen prioritera. Vi kommer att bli tvungna att 
prioritera bort, för att kunna prioritera på nytt.  
 
För att universitetet ska kunna fortsätta utvecklingen framåt krävs 
ledningsgrupper som kan möta prioriteringens svåra verklighet.  
 
Under 2015 har rektors ledningsråd inlett ett utvecklingsarbete. 2016 utökas 
ledningsutvecklingen med ett pilotprojekt vid tre fakulteter.  
 
Min ambition är att ledningsgruppsutvecklingen ska sprida sig till alla 
fakulteter och alla institutioner och genomsyra hela universitetets ledarskap.  
 
För att verksamheten ska fortsätta i en kraftfull rörelse framåt, mot högsta 
kvalitet i utbildning och forskning, krävs ett aktivt ledarskap som förmår 
prioritera. Det krävs accepterade vägar att mäta kvalitet.  Och konsekvenser 
för verksamhet som inte håller måttet.  
 
Ett av mina personliga mål är att undervisningens status ska bli lika självklar 
som forskningens. Forskning och utbildning är sammanflätade i 
universitetslärarnas uppdrag. Detta ömsesidigt befruktande samspel skiljer 
universitetets utbildning från andra utbildningsarrangörers. Samspelet kräver 
att vi vidareutvecklar våra verktyg att bedöma pedagogisk förmåga vid 
lärartillsättning och att vi uppmärksammar goda lärarinsatser 
 
Det handlar också om att undervisningens behov måste vägas in tydligt vid 
ledigkungörelse av anställningar. Vi kan inte låta externa anslagsgivare styra 
i vilka ämnesområden vi ska rekrytera, utan vi måste som universitet 
rekrytera utifrån en samlad bedömning av behoven i utbildning och 
forskning.  
 
Arbetstidsavtalet för lärare skapar ett felaktigt fokus. Utbildning ska uppgå 
till högst 70 procent för en lektor och professorer skall kunna forska på 
huvuddelen av sin tjänst, står det.  
- Som om utbildning vore det tråkiga arbetet som måste fördelas.  
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Dessa formuleringar bidrar till en nedvärdering av undervisningens 
betydelse. Dessutom skapar tolkningen av arbetstidsavtalet problem på 
fakulteter där utbildning och forskning har olika omfattning. Det medför 
t.ex. problem att befordra kompetenta anställda till professorer vid fakulteter 
där forskningsresurserna är relativt små.  
 
Men det bidrar också till en kultur där undervisningens status blir lägre än 
forskningens. Det vill jag ändra på! 
 
Ett viktigt instrument att höja undervisningens status är att belöna goda 
lärarinsatser. Studentkårernas pedagogiska pris är ett lysande exempel, men 
jag tror också att vi i ännu högre grad måste diskutera lärares pedagogiska 
insatser vid de årliga medarbetarsamtalen.  
 
Vi måste bli bättre att se undervisning som gemensamma aktiviteter och ge 
varandra konstruktiv återkoppling på insatser.  
 
Akademiseringen av den högskolepedagogiska utbildningen är rätt väg att 
gå. Från 1 januari har CED blivit avdelningen för högskolepedagogik vid 
institutionen för utbildningsvetenskap. Vi kan nu också ta ett gemensamt 
steg framåt även inom e-lärande och se en utveckling av pedagogisk digital 
kompetens inom den behörighetsgivande pedagogiska utbildningen. 
 
Till Lunds universitet söker sig studenter för att få en förstklassig utbildning 
med hög trovärdighet på arbetsmarknaden. De söker sig hit för att få ta del 
av forskningen och det kunnande våra lärare besitter. Vi ska inte göra dem 
besvikna!  
 
Jag vill att varje student bemöts med förväntan. Jag vill att deras 
kunskapssökande vägleds med entusiasm. Den entusiasm som har väglett 
oss själva in i forskningen - själva kunskapsresan.  
 
Jag tror att det är den viktigaste resan en människa kan göra. Och den 
behöver aldrig ta slut. Nyfikenheten har ständigt nya vägar att gå. 
Studenterna ger oss ungdomens knivskarpa ifrågasättande och entusiasm. 
De ger liv till utbildningen, forskningen och universitetsmiljön.  
 
2016 ligger framför oss. Inom kort kommer vi att ta ställning till 
ämneslärarutbildningens organisation och dimensionering, vi kommer att 
behöva ta ställning till hur lokalsituationen ska lösas för flera verksamheter. 
 
Men 2016 är också året då vi inviger universitetets 350-årsfirande i 
december. Jubiléet är ett tillfälle att återupptäcka vårt universitets stolta 
historia. Och ett tillfälle att öka kontakten mellan våra verksamheter och 
med omvärlden.  
 
Tankarna går osökt till grannlandet Danmark. Lunds universitets tidiga 
historia är kopplad till relationerna mellan Sverige och Danmark och 
försvenskningen av Skåne.  
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Sedan brons tillkomst, i modern tid, har Öresundsregionen gått mot en 
ökande integration och en dynamisk utveckling. Nuvarande svårigheter att 
fritt röra sig mellan länderna är problematiska för regionen och för 
universitetet vars verksamhet har täta kopplingar till Köpenhamn.  
 
För 350 år sedan kom dansken biskop Peder Winstrup att spela en 
avgörande roll för tillkomsten av Lunds universitet. Winstrup var en 
framsynt och lärd person som brann för vetenskapen, oavsett landsgränser.  
 
350 års-firandet blir ett tillfälle att minnas alla de människor som genom sitt 
engagemang har bidragit till utvecklingen av Lunds universitet. 
 
Jubiléet sammanfaller med sjösättningen av den nya strategiska planen och 
blir därmed också startpunkten på vägen mot det framtida Lunds universitet.  
 
Jag vill tacka alla medarbetare, studenter och vänner till Lunds universitet 
för ert engagemang. Och jag hoppas att ni delar min ambition att forma 
2016 till ett ännu bättre år. 
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