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Kära gäster, studenter, kollegor, släkt och vänner! 
 
Jag vill inleda med att påpeka det alldeles självklara; nämligen att detta är en 
betydligt större dag för mig än vad det är för er! 
 
Uppvuxen i Lund - i en icke-akademikerfamilj - var universitetet alltid något stort 
och i början också onåbart. 
 
Det är därför med stor ödmjukhet, entusiasm - och inte helt utan stolthet - som jag 
antar uppdraget att vara rektor för Lunds universitet. Jag ser det som ett 
hedersuppdrag. Jag kommer att göra allt jag kan för att leva upp till de 
förhoppningar som jag förstått finns på mig som ny rektor. 
 
Jag riktar ett varmt tack till universitetskollegiet, styrelsen och regeringen för ert 
förtroende. Jag vill också tacka avgående rektor, Per Eriksson, och prorektor, Eva 
Wiberg, för den hängivenhet ni visat i arbetet för universitetets framtid. Jag vill 
samtidigt också hälsa Eva välkommen till ytterligare en period som prorektor. 
 
Eva kommer att ha ett speciellt ansvar för utbildningarna och för 
internationaliseringen. Jag ser verkligen fram emot att jobba med dig Eva! 
 
På plats idag finns också tidigare rektorer som jag vill tacka; Göran Bexell, Boel 
Flodgren, Håkan Westling och Carl-Gustaf Andrén.  
 
Framförallt vill jag tacka min familj för ett aldrig sinande stöd. 
 
Ett av de största glädjeämnena i arbetet som universitetslärare, som dekan, som 
prorektor och nu även som rektor är samarbetet med studenterna. Från dessa unga, 
begåvade, belästa, entusiastiska - och ofta väldigt retoriskt skickliga - personer 
kommer de klokaste idéerna, och i diskussionen med studenterna får jag ofta nya 
perspektiv som påverkar de beslut som fattas.  
 
Studentinflytandet är avgörande för universitetets framgångar och ska självklart 
värnas och utvecklas.  
 
Ökad kvalitet inom grundutbildningen genom höjda prislappar och utökade 
möjligheter för internationellt studentutbyte är frågor som kräver en ny politisk 
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inriktning från regeringen. Men det är frågor som både Eva och jag tänker driva 
framöver.  
 
Det sägs att Lund redan har Sveriges bästa studentliv, vi skall naturligtvis också 
sträva mot att ha högskolesveriges bästa utbildningar, främst genom att öka 
kontakttiden mellan studenter och lärare. 
 
Ett universitet är inget utan sin omvärld. Det är omvärlden vi beforskar, och det är 
i omvärlden och samhället som vår forskning och utbildning ska nyttiggöras, och 
betala tillbaka till våra finansiärer. Vår största finansiär är fortfarande 
skattebetalarna – det får vi aldrig glömma. 
 
Universitetet ska vara en oberoende samhällsaktör som vågar ifrågasätta sanningar, 
och där ny kunskap skapas på vetenskaplig grund. Men vi verkar i ett viktigt 
sammanhang; samhället - och vi är en statlig myndighet.  
 
Samverkan med kommun, skola, näringsliv, andra universitet och stat är så central 
för universitetet att vi under de kommande åren kommer ha en vicerektor för 
samverkan, nämligen professorn i klinisk metabol forskning, Bo Ahrén. 
 
Som ni nog alla känner till har universitetet funnits i Lund sedan 1668. 
Universitetet grundades 1666 som en del av försvenskningen av Skåne, Halland 
och Blekinge.  
 
I vår region hade de fåtal unga män som hade möjlighet, oftast fått sin utbildning i 
Köpenhamn. Men för att se till att präster, lärare och lagens män hade rätt 
utbildning - d v s svensk - skapades universitetet i Lund i liten skala.  
 
Många år har förflutit sedan dess, men historien kommer att levandegöras för oss 
under universitetets 350-årsjubileum som kommer att äga rum från december 2016 
till januari 2018, d v s under årsdagarna för den långa process från beslutet om 
grundandet togs 1666, till dess att utbildningen startades i januari 1668.  
 
När man ser tillbaka på universitetets historia slås man av många saker. Några 
tyngre än andra – främst frånvaron av kvinnliga studenter.  
Begreppet breddad rekrytering verkar inte heller vara påtänkt.  
 
Mycket har hänt sedan dess. Men fortfarande har universitetet en lång väg att gå 
innan vi kan visa att glastaket har lyfts bort för kvinnor som satsar på en karriär 
inom akademin. Vi har en lång väg att gå innan vi har ett universitet med lika 
många kvinnor och män, inte bara bland professorer, utan inom alla 
personalkategorier. 
 
Den akademiska framgången bygger på förmågan att skapa ny kunskap, nya 
förklaringsmodeller - och att göra detta bättre och snabbare än andra i samma 
disciplin. Konkurrensen är nämligen inbyggd i kärnverksamheten, och den är 
kivskarp. Det går inte att komma undan det faktum att universitetet till delar är 
elitistiskt.  
 
Men för att universitetet ska behålla de bästa hjärnorna, och inte bara de mest 
uthålliga medarbetarna, måste vi sträva efter rimliga förhållanden. Att det 
exempelvis går att kombinera föräldraskap och yrkesliv för alla personalkategorier 
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- inte minst måste villkoren och karriärvägen från doktorsexamen till en tillsvidare 
anställning bli bättre. Jag är övertygad att genom att jobba för en bättre arbetsmiljö 
så jobbar vi också för ett förbättrat jämställdhetsarbete. 
 
Under de närmaste åren kommer två nya forskningsanläggningar se dagens ljus i 
Lund. MAX IV som invigs på årets ljusaste dag - den 21 juni - nästa år, och ESS 
som har planerad invigning 2019.  
 
Det är en utmaning för Lunds universitet att se till vi att utnyttjar de 
forskningsmässiga och utbildningsmässiga fördelarna - som det kommer att vara 
att ha dessa fenomenala forskningsinstrument i staden - samtidigt som vi måste se 
till att anläggningarna inte urholkar villkoren för övrig utbildning och forskning.  
 
Att göra rätt prioriteringar inom forskning och infrastruktur kommer att bli 
avgörande - och förutom dekanerna kommer jag att utse professorn i 
synkrotronljusfysik, Stacey Sörensen, till vicerektor för infrastruktur, för att bistå 
universitetet i detta arbete.  
 
En av vårt universitets största styrkor är fullskaligheten – ämnesbredden - inom 
både utbildning och forskning. Detta ger en unik möjlighet till 
ämnesöverskridande verksamhet, oväntade upptäckter och möten utifrån starka 
inomvetenskapliga fakulteter.  
 
Rimligen ligger viktiga lösningar på mänsklighetens stora framtida utmaningar i 
skärningspunkterna mellan humaniora och samhällsvetenskaperna och 
naturvetenskaperna och teknik. 
 
Universitetet ska kunna vara ett gott hem för både utbildning och forskning, för 
både grundforskning och tillämpad forskning. Detta är något jag särskilt vill värna.  
 
Fakulteterna måste ges lika bra möjligheter att odla sin särart som de skulle haft 
som självständiga ämneshögskolor, och vi måste samtidigt dra nytta av de fördelar 
som finns att vara ett samlat universitet. Min närmaste resurs i detta arbete blir 
dekanerna som framöver kommer att vara en viktig och självklar del av 
universitetets ledning.  
 
Jag tror nämligen på en framtid med ett utvecklat kollegialt ledarskap. Kollegialt 
nominerade prefekter, dekaner och rektorer ger legitimitet åt ledarskapet och gör 
att vi får beslutsfattare som vet vad frågorna handlar om, och vad en akademi är.  
 
Men det kollegiala ledarskapet har också med rätta kritiserats som trögt, och 
ovilligt att fatta obekväma beslut, och oförmöget att göra prioriteringar.  
 
Ett kollegialt ledarskap kräver naturligtvis kollegor som tar ansvar - kollegor som 
utvecklar ett kollektivt förhållningssätt, dvs en förmåga att både ta ansvar för den 
egna enheten och samtidigt ta ett bredare ansvar för den övergripande 
organisationen.  
 
Det är också viktigt att vi har en tydlig linjeorganisation, där det finns ett tydligt 
ansvar, både uppåt och nedåt i organisationen, och där inte chefer regelmässigt 
rundas om man får ett nej. 
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Dekanerna utgör rektors ledningsråd och det blir denna grupp medarbetare som 
tillsammans med mig, prorektor och vicerektorer ska skapa förutsättningar för en 
framgångsrik verksamhet.  
 
Varje dekan kan bidra till att ledningsrådet bättre kan förstå de utmaningar som 
varje enskild fakultet står inför, så att ledningsrådet tillsammans kan göra de 
prioriteringar som krävs.  
 
Eftersom resurserna inte är obegränsade krävs det att vi tillsammans utvecklar 
förmågan att se både till universitetet som helhet, som till de enskilda ämnenas 
förutsättningar.  
 
Jag ser fram emot att bygga detta kollegiala arbete tillsammans med dekanerna, 
dvs Ann-Katrin, Fredrik, Gunilla, Lynn, Mia, Olov, Solfrid och Viktor.  
 
Men av detta arbete blir det inget om inte varje fakultet i sin tur formerar 
ledningsgrupper runt dekanen med sina prefekter, och prefekterna i sin tur inför 
ledningsgrupper på institutionerna.  
 
En sådan modell kräver kollegiala ledare som är beredda att arbeta lyssnande, 
dialogskapande, men med tydlighet när beslut väl har fattats.  
 
MAXIV, ESS och vår övriga infrastruktur är naturligtvis viktiga för vårt 
universitets framtid. Men byggnader bygger i sig ingen framtid, utan de viktigaste 
hörnstenarna för att bygga vår framtid är människorna som befolkar våra campus: 
våra studenter och medarbetare.  
 
Jag vill se ett Lunds universitet där studenterna får energi och studieglädje genom 
sina studiemiljöer och sina lärare, där medarbetarna får energi och arbetsglädje 
från vår organisation genom sina arbetsuppgifter, genom sina kollegor, genom sina 
chefer och genom sin arbetsmiljö.  
 
En kreativ arbetsmiljö är beroende av medinflytande och högt i tak; att alla kan 
göra sin röst hörd och få sina idéer hörda.  
 
Det kräver chefer som är goda ledare som kan lyssna, framföra sina ståndpunkter 
konstruktivt och stå upp för en gemensam sak - men också chefer som vågar 
försöka påverka situationer där medarbetare inte mår bra.  
 
Som rektor får man säkert hela tiden leva med känslan att inte ha total koll på 
läget. När jag gått hem från jobbet under de senaste veckorna har jag definitivt inte 
känt att jag har kontroll över rektorsrollen. Men i förra veckan kände jag - inte att 
jag hade koll – men väl att rektors stab har full kontroll på situationen och min 
agenda.  
 
Med det vill jag säga hur viktigt det är att båda systemen, dvs det administrativa 
och det akademiska, går hand i hand med ömsesidig respekt - det får inte finnas ett 
”dom och vi”. Jag är övertygad om att det är en av förutsättningarna för att vi skall 
utveckla universitetet.  
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En kreativ arbetsmiljö är också beroende av att alla anställda känner ansvar för att 
uppmuntra varandra och engagera sig i varandras arbete, i såväl medgång som 
motgång.  
 
Vi måste tillåta oss själva och andra att pröva nya idéer och bygga nya teorier. Se 
till att det så viktiga kritiska tänkandet inte bara blir sakgranskande och gnälligt 
utan framförallt kreativt.  
 
För att citera Astrid Lindgren: 
 
 ”Allt stort som skedde i världen skedde först i någon människas fantasi.” 
 
Jag inser vilken väldig utmaning det är att axla ansvaret som rektor för Lunds 
universitet. Jag vet att det periodvis kommer att vara tungt – och ensamt.  
 
Jag vet att mina barn kommer att läsa om mig i tidningarna - skildrad inte bara i 
medvind utan även i motvind.  
 
Men jag ser framförallt glädjen i att jobba i ett lag, att hantera komplexa frågor 
och att vara en del i ett stort och viktigt sammanhang. Jag ser möjligheterna att 
kratta manegen för att bidra till att skapa högskolesveriges bästa studiemiljö och 
arbetsplats. 
 
Jag inledde mitt tal med att påpeka att detta är en mycket större dag för mig än vad 
det är för er. 
 
Jag vill avsluta med att uttrycka en förhoppning om att samma förhållande skall 
gälla den dagen som jag slutar mitt uppdrag som rektor för Lunds universitet 
 
 
Tack! 
 


	Kära gäster, studenter, kollegor, släkt och vänner!

