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Till nomineringskommltten 

Om mig som person: 

Mitt namn är Malin Broberg. Jag är professor i psykologi och sedan 4.5 år dekan vid 
Samhällsvetenskapliga fakulteten på Göteborgs universitet. Jag bor tillsammans med min partner, 
Johan, i Önnered. Mina två barn har nyligen flyttat hemifrån. Som person är att jag är optimistisk, 
utmaningsdriven och målinriktad och sätter relationer i första rummet. Jag växte upp med två 
disputerade föräldrar med alla de fördelar som akademiska rollmodeller ger. Jag har också ägnat stor 
del av livet åt att tävla i jollesegling och att stödja mina barns idrottande. Som psykolog och 
psykologiforskare har jag specialiserat mig kring små barns utveckling och särskilt barn med 
funktionsnedsättningar och deras familjer. Mitt forskningsområde spänner över mer 
samhällsvetenskapliga forskningsfrågor kring hur vårt välfärdssystem fungerar för familjer med barn 
med funktionsnedsättning, via psykologiska frågeställningar om individers olika förutsättningar att 
hantera stress och utmaningar till mer medicinska frågeställningar om hur skador på hjärnan 
påverkar barns utveckling och effekter av olika former av behandlingar och interventioner. I mitt 
arbete som forskare och universitetslärare har jag ett brett kontaktnät och har sammanlagt handlett 
sju doktorander vara fyra så kallade samverkansdoktorander som kombinerat sina forskarstudier 
med en klinisk anställning som psykolog eller logoped inom Västra Götalandsregionen. I dessa 
samarbeten har jag handlett tillsammans med disputerade och kliniskt erfarna läkare, 
fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder och socionomer. Under tre år var jag anställd som FOU 
samordnare inom förvaltningen Habilitering och Hälsa med uppgift att bygga upp förvaltningens 
forskningsmiljö. Jag har också ett brett internationellt kontaktnät och har tillbringat perioder 

r 
utomlands framför allt i USA. Post-doc gjorde jag inom Vårdal institutet som då bedrev vårdforskning 
i tvärvetenskaplig form med forskare från hela landet. Jag har haft flera uppdrag i den största 
internationella forskningsorganisationen inom mitt forskningsfält, lnternational Association for the 
Scientific Study of lntellectual and Developmental Disabilities (IASSIDD), däribland 3 år som deras 
huvudsekreterare. 

Jag står till förfogande för rollen som rektor vid Göteborgs universitet eftersom jag bedömer att jag 
personligen och professionellt har de förutsättningar och erfarenheter som krävs för att 
framgångsrikt hantera det ansvar och de utmaningar som rollen innebär. Jag är väl förankrad i 
Göteborgs universitets organisation med inblick i de utmaningar organisationen just nu står inför. Jag 
vill anta ett framåtblickande och tydligt ledarskap för att utveckla Göteborgs universitets unika 
identitet internt såväl som externt. 

Sådan är jag som ledare: 

Jag menar att individers, gruppers och organisationers framgång och måluppfyllelse kommer av 
glädje, gemenskap, inre motivation, tydliga mål och hårt arbete i en trygg och inspirerande miljö. Jag 
ser det som min uppgift som ledare att skapa goda förutsättningar för utveckling, utforskande och 
nyfikenhet genom tre "T:n" som tillsammans leder till organisatorisk trygghet: 

Tillgänglighet, Transparens och Tillit 

• Jag är TILLGÄNGLIG till exempel genom regelbundna enskilda möten med mina prefekter 
• Jag och de processer jag leder utmärks av öppenhet och TRANSPARENS till exempel 

klarade vi i våras av att besluta om en rejält reformerad fördelningsmodell för 
fakultetsanslaget efter relativt kort beredningstid genom att noggrant tänka igenom 
såväl arbetsgruppens sammansättning och arbetsformer som kommunikationsplanen' 
under hela beredningsprocessen 



• Jag har och visar TILLIT till de jag jobbar med och leder till exempel genom att delegera 
ansvar och mandat och uppmärksamma ansträngningar och goda resultat men minimera 
onödig kontroll och uppföljning 

I mitt ledarskap strävar jag efter att skapa organisatorisk trygghet genom tillitsfull kollegialitet. På 
vårt breda lärosäte ser jag öppna och tillitsfulla kollegiala relationer och beredningsstrukturer som 
avgörande för att framgångsrikt hantera utmaningar, nå högsta kvalitet och ta välgrundade beslut på 
alla nivåer i organisationen. Organisatorisk trygghet i högsta ledningen i form av en välfungerande 
ledningsgrupp som delar på ansvaret för helheten skapar goda cirklar vidare i organisationen. 
Förutom trygghet är prioritering och fokusering på ett fåtal fokusområden åt gången en 
framgångsfaktor för att skapa det driv och motivation som krävs för att prestera med kvalitet. 

På Samhällsvetenskapliga fakulteten är vår övergripande strategi att stödja decentraliserat ansvar 
och beslutsfattande på institutionerna. Strategin innebär så få avsättningar som möjligt på central 
nivå och största möjliga resursfördelning ut till institutionerna i relevanta och transparenta 
fördelningsmodeller. Denna strategi bör gälla även på rektorsnivån det vill säga en principiell hållning 
om att strategiska beslut ska tas på lägsta möjliga nivå utifrån tydliga ramar från överliggande nivåer. 
När det gäller akademisk verksamhet anser jag att möjligheten till lokal autonomi ska vara stor men 
avseende myndighetsutövning och lagefterlevnad är vi en och samma myndighet. Det finns många 
strategiska områden där linjestyrning och kollegiala processer korsas där det är viktigt att värna om 
de kollegiala processerna, till exempel när det gäller kompetens- och strategisk lokalförsörjning. 

universitetets-roll i samhällsutvecklingen och exempel på strategiska utmaningar på GU som ny 
rektor behöver hantera: 

• Klimatkrisen kräver kraftigt förändrade beteenden och här spelar universitetet en viktig roll i 
att bidra med forskning, innovation och utbildning av studenter som kan bli motorer i 
samhällets omställning. Universitetet och andra myndigheter bör även fungera som 
rollmodell i denna process. Internt betyder det att vi behöver hitta nya och kompletterande 
alternativ till exempel i hur internationalisering bedrivs, utan att tumma på kvaliteten i 
verksamheten. 

• Polarisering och rörelser som för fram alternativa fakta och faktaresistens har satt 
demokratin under press i många delar av världen. En bildad befolkning behövs för att 
upprätthålla demokratiska värderingar och praktiker och här har universitetet en avgörande 
roll att fylla. Vi ska självklart utbilda för samhällets behov av olika specifika professioner men 
det livslånga lärandet och bildningen är också något vi som institution behöver värna. 

• Digitalisering och framväxten av Al är ett annat område som på kort tid lett till stora 
förändringar i samhället. Även här har universitetet en viktig roll som kunskaps- och 
innovationsproducent men vi ska också bidra med kritiskt reflekterande kring de utmaningar 
och förändrade livsvillkor som följer med snabb strukturomvandling. I vår egen interna 
verksamhet behöver vi ha ett proaktivt förhållningssätt till och undersöka 
verksamhetskonsekvenser av digitaliseringens möjligheter och utmaningar till exempel när 
det gäller den ökade flexibiliteten avseende var arbete och studier kan bedrivas, och hur vi 
ser på begreppet kunskap, kunskapskontroll och disciplinbrott i relation till examinationer i 
ljuset av framväxten av till exempel Al-genererade texter. 

• Ökad mångfald och social ojämlikhet är även det områden där universitetet som institution 
har ett direkt, men svårt, uppdrag att möta och kompensera genom så kallat breddat 
deltagande. Tyvärr har lärosätena inte lyckats särskilt väl här och snedrekryteringen 
fortsätter samtidigt som psykisk ohälsa bland studenter och antalet som söker särskilt 
pedagogiskt stöd av olika anledningar ökar snabbt. Flera samhällsaktörer behöver samverka 
för att få in fler studenter från studieovana miljöer och universitetet behöver fokusera på att 



systematiskt och utifrån vetenskap utveckla studiemiljön (pedagogiken, fysisk miljö och 
digital miljö) så att verksamheten främjar mångfald, breddat deltagande och psykisk hälsa 
hos alla våra studenter. 

• Inflation och ökad kostnadsutveckling påverkar just nu hela samhället. På Göteborgs 
universitet finns flera stora pågående och planerade byggprojekt som planerat kommer att 
höja lokalkostnaden. Samtidigt ökar nu kostnaden relativt okontrollerat även i befintliga 
lokaler och för varor på grund av det rådande samhällsläget. Risk- och konsekvensanalyser 
och prioriteringar behöver göras i relation till kostnadsökningarna och diskuteras med 
fakulteterna. 

• Göteborgs universitet befinner sig idag i en situation som kännetecknas av ett stort antal 
pågående interna förändrings- och utvecklings processer vilka är av mycket stor betydelse för 
lärosätets framtid. Bland dessa återfinns förändrade strukturer för styrning och finansiering 
av lärosätets gemensamma förvaltning och universitetsbiblioteket samt en översyn av 
principerna för fördelning av anslag till fakulteterna, dessa förändringsprojekt beräknas vara i 
slutfasen när ny rektor tillträder och behöver varsamt tas omhand och ledas vidare av en ny 
ledning. 

Mina tre visioner och fokusområden för Göteborgs universitet: 

Jag har några områden som jag personligen brinner extra för och vill driva om jag får uppdraget som 
rektor för Göteborgs universitet: 

• Att såväl internt som externt stärka Göteborgs universitet unika identitet som ett 
framslående bredduniversitet mitt i en storstad. Ett lärosätet där excellens och relevans är 
förutsättningar för varandra och bidrar till kunskapsutvecklingen och stärker Göteborgs 
universitets och Göteborgsregionens konkurrenskraft. 

• En förutsättning för excellens och samhällsrelevans är förmågan att attrahera, utveckla och 
behålla de bästa medarbetarna och studenterna. Jag vill arbeta för att Göteborgs universitet i 
alla sina strategiska beslut tar sin utgångspunkt i FNs hållbarhetsmål och begreppet Ett 
hälsosamt universitet utifrån följande beskrivning:" A Healthy University adopts a holistic 
understanding of health; takes a whole university approach; and aspires to create a learning 
environment and organizational culture that enhances the health, wellbeing and 
sustainability of its community and enables people to achieve their full potential." 

• Att Göteborgs universitet utgör en rollmodell nationellt och internationellt avseende 
hållbarhets- och klimatarbete som samtidigt främjar hög kvalitet i utbildning och forskning. 

• Att Göteborgs universitets högsta ledning aktivt deltar i den nationella och internationella 
utbildnings- och forskningspolitiska debatten, och är en konstruktiv aktör inom till exempel 
SUHF och i relationen till externa samarbetspartners. 


