Brev till samtliga anställda från universitetets rektor Gunnar Svedberg
För att ge styrelsen vid Göteborgs universitet möjlighet att omedelbart påbörja processen för
att utse en ny rektor meddelade jag vid gårdagens styrelsemöte, att jag under sommaren 2006
avser att sluta som rektor. Då tillträder jag som VD vid STFI-Packforsk AB, vilket är
skogsindustrins och förpackningsindustrins forsknings- och utvecklingsbolag med en stor del
av verksamheten i Stockholm.
Under drygt tre decennier har jag, med ett avbrott för några år i näringslivet, varit i
högskolevärlden. Jag har arbetat som lärare, forskare och i ledningsfunktioner vid tre
lärosäten och trivts mycket bra. Trots det känns det lockande att på nytt arbeta i näringslivet.
Att personer rör sig mellan högskola och näringsliv bidrar bland annat till ökad förståelse för
olikheterna.
Jag beklagar att min tid som rektor vid universitetet blir bara tre år och därmed kortare än vad
som avsågs när jag tillträdde. När jag kom till Göteborg var en viktig utgångspunkt att många
år av veckopendling skulle kunna avslutas. Tyvärr har det dock visat sig vara mycket svårare
än förväntat att i regionen finna lämpliga arbeten för oss båda i familjen.
Den pågående rättsprocessen om utlämning av sekretessbelagda handlingar har bidragit till
mitt beslut att acceptera ett attraktivt erbjudande om en annan typ av arbete. Jag hade aldrig
kunnat föreställa mig att man som rektor och myndighetschef skulle kunna fällas i domstol för
tjänstefel när man handlat i enlighet med sin egen övertygelse om vad som är rätt och
ansvarsfullt och fått stöd av kvalificerade jurister.
Jag upplever också den alltmer detaljerade styrningen av universitetens och högskolornas
verksamhet som besvärande i arbetet som rektor. På sikt måste vi få större självständighet i
många olika avseenden för att vi skall kunna hänga med i den internationella utvecklingen.
Uppdraget som rektor erbjuder stora utmaningar. Göteborgs universitet har en unik bredd,
vilket i kombination med den omvittnat goda kvaliteten inom grundutbildning och forskning
gör rektorsjobbet stimulerande och givande. Det är också en förmån att ha många bra
medarbetare, såväl i den närmaste kretsen i universitetsledningen som bland lärare, forskare
och annan personal inom hela universitetet. Det goda samarbetet med den gemensamma
förvaltningen och med fakultetsledningarna är en verklig tillgång.
Jag har upplevt en tid av spännande utveckling av universitetets verksamheter. Ibland har jag
önskat en större öppenhet för förändringar i en riktning mot mer av för hela universitetet
gemensamma lösningar. Men min bedömning är att Göteborgs universitet är på god väg att bli
ett mer sammanhållet och ännu bättre fungerande lärosäte. En av de största utmaningarna
ligger i att kunna utnyttja den stora bredden för att utveckla nya verksamhetsområden med
samarbete över nuvarande gränser mellan vetenskapsområden.
Det är med tungt hjärta jag kommande sommar lämnar Göteborgs universitet. Under de
gångna åren har jag fått många vänner, som jag kommer att sakna den närmare kontakten
med. Jag trivs utmärkt i staden och med göteborgarna. Det goda samarbetet mellan oss
universitetsföreträdare, politiker och tjänstemän i staden såväl som i regionen är till stor nytta
för alla parter. Och universitetets goda och nära samarbete med Chalmers har ingen
motsvarighet i resten av landet.

Ett stort och varmt tack till alla medarbetare vid Göteborgs universitet för fina insatser under i
första hand det år som snart är slut men också de tidigare år som jag varit rektor. Jag kommer
under mitt återstående halvår vid universitetet att fortsätta arbetet för lärosätets bästa för att ge
en tillträdande rektor goda förutsättningar att utföra sitt arbete. Det är med glädje och stolthet
som jag fortsätter som rektor vid universitetet under ännu ett halvår.
Jag vill önska er alla en riktigt varm och god jul om ett par veckor!

Göteborg den 9 december 2005

Gunnar Svedberg

