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Att vara rektor för Göteborgs universitet är ett krävande och utmanande uppdrag som kräver betydande 
erfarenhet, men också ett starkt stöd från verksamheten. 

Hörandeförsamlingen har upprepade gånger begärt att få bli mer involverad, och få en tydlig redogörelse 
för hur processen gått till. Det är avgörande för att vi skall ha förtroende för processen. Vi anser inte att 
redogörelsen vi fått ger tillräcklig bakgrundsinformation. Det är synnerligen anmärkningsvärt att 
Hörandeförsamlingen vid föregående rektorsval inkom med en skrivelse till Styrelsen för Göteborgs 
universitet där man lyfte skarp kritik mot rekryteringsprocessen med bristande kollegialt inflytande. 
Skrivelsen anger att ''för universitetets framtid är det av stor vikt att det kollegiala inflytandet såväl som 
tilliten till universitetets ledning förstärks". Trots detta har universitetsstyrelsen valt att återigen driva en 
stängd urvalsprocess som upplevs som grumlig och oklar. Detta agerande undergräver helt vårt 
förtroende och tillit för rekryteringsprocessen varför vi inte kan ställa oss bakom den. Vi beklagar djupt 
att styrelsen agerat på detta sätt. 

Styrelsen för Göteborgs universitet har beslutat om en kravprofil på rektor för den kommande 
mandatperioden. I denna framgår att hen skall vara en internationellt erkänd professor med gedigen 
erfarenhet av att bedriva, leda och utveckla högre utbildning och forskning mot högsta internationella 
kvalitet. Av de tre slutkandidaterna har en kandidat dragit tillbaka sin kandidatur. Hörandeförsamlingen 
skall nu intervjua de två kvarstående slutkandidaterna och har fått ta del av visst underlag. Efter att ha 
granskat detta underlag bedömer vi att ingen av slutkandidaterna till fullo uppfyller kravprofilen. Vi 
undrar på vilka grunder övriga kandidater sorterats bort av Rekryteringsgruppen. 

För att kommande rektor skall ha ett starkt stöd från verksamheten krävs att Hörandeförsamlingen har 
förtroende och tillit för rekryteringsprocessen vilket vi nu saknar. Vi anser därför att processen behöver 
tas om från början med ett öppet ansökningsförfarande. 
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