
Ers	  excellenser,	  rektorer,	  promotorer,	  medaljörer,	  pristagare,	  professorer,	  

jubeldoktorer,	  hedersdoktorer	  och	  nya	  doktorer,	  studenter,	  ärade	  gäster!	  Det	  är	  med	  

stor	  glädje	  som	  jag	  idag	  får	  hälsa	  er	  alla	  varmt	  välkomna	  till	  Stockholms	  universitets	  

installations-‐	  och	  promotionshögtid	  2013.	  	  

	  

Distinguished	  scientists	  from	  foreign	  universities,	  it	  is	  a	  great	  pleasure	  for	  me	  to	  

welcome	  you	  today	  as	  honorary	  doctors	  at	  Stockholm	  University.	  	  

	  

När	  vi	  talar	  om	  Stockholms	  universitet	  idag	  gör	  vi	  det	  gärna	  med	  en	  återblick	  på	  

Stockholms	  högskolas	  historia	  alltifrån	  grundandet	  1878.	  Det	  var	  då	  ett	  djärvt	  projekt:	  

att	  skapa	  ett	  modernt	  lärosäte	  i	  upplysningens	  anda,	  ett	  alternativ	  till	  de	  traditionella	  

universiteten,	  med	  målet	  att	  verka	  i	  samhällets	  tjänst.	  Det	  är	  idag	  en	  historia	  att	  leva	  upp	  

till,	  ett	  arv	  värt	  att	  förmedla	  vidare.	  	  	  

	  

Här	  spelar	  ni,	  dagens	  huvudpersoner,	  en	  nyckelroll	  genom	  er	  framgångsrika	  forskning.	  

Vid	  Stockholms	  universitet	  har	  vi	  ett	  uttalat	  fokus	  på	  den	  nyfikenhetsstyrda	  

grundforskningen.	  Men	  forskningsresultaten	  från	  våra	  bägge	  områden,	  det	  

naturvetenskapliga	  och	  det	  humanistisk-‐samhällsvetenskapliga,	  visar	  samtidigt	  att	  stark	  

grundforskning	  på	  intet	  sätt	  står	  främmande	  för	  samhällsnytta	  och	  tillämpning.	  	  

	  

Universitetets	  roll	  i	  samhället	  idag	  är	  mångfacetterad;	  Stockholms	  högskola	  visade	  sig	  

tidigt	  insiktsfull	  kring	  vilken	  riktning	  utvecklingen	  skulle	  komma	  att	  ta.	  Till	  de	  viktigaste	  

uppgifterna	  ur	  samhällets	  perspektiv	  hör	  våra	  utbildningar.	  Att	  utbilda	  morgondagens	  

lärare	  är	  ett	  av	  de	  bästa	  exempel	  som	  tänkas	  kan	  på	  universitetens	  samhällsnytta.	  Idag	  

har	  samverkan	  blivit	  ett	  honnörsord,	  och	  därtill	  en	  tilltänkt	  faktor	  i	  ett	  nytt	  

resurstilldelningssystem,	  men	  tyvärr	  ofta	  alltför	  snävt	  definierat.	  Stockholms	  universitet	  

har	  i	  flera	  sammanhang	  påtalat	  det	  problematiska	  i	  detta.	  För	  lika	  viktig	  som	  samverkan	  

är,	  lika	  brett	  är	  begreppet.	  Som	  huvudstadsuniversitet	  har	  vi	  helt	  andra	  ingångar	  till	  vår	  

definition	  än	  enbart	  det	  fokus	  på	  tillväxt	  eller	  innovationsutveckling	  som	  ofta	  

dominerar.	  Vid	  Stockholms	  universitet	  bedriver	  vi	  samverkan	  på	  bred	  front.	  Vi	  utgör	  

remissinstans	  i	  fler	  sammanhang	  än	  något	  annat	  lärosäte,	  och	  det	  gäller	  inte	  minst	  inom	  

juridikens	  område.	  Vi	  medverkar	  i	  utredningar	  och	  medier,	  och	  med	  forskning	  och	  

forskningsinformation	  av	  väsentlig	  betydelse	  för	  det	  omgivande	  samhället.	  	  



	  

Så	  till	  exempel	  är	  den	  nye	  vice	  riksbankschefen	  professor	  i	  nationalekonomi	  vid	  

universitetet,	  nye	  ordföranden	  i	  Finanspolitiska	  rådet	  professor	  vid	  Institutet	  för	  

internationell	  ekonomi.	  I	  en	  slutrapport	  från	  Världshälsoorganisationen	  som	  kartlagt	  

sociala	  faktorer	  bakom	  hälsoklyftor	  i	  Europa	  spelar	  forskare	  vid	  CHESS,	  vårt	  centrum	  för	  

studier	  av	  ojämlikhet	  i	  hälsa,	  en	  nyckelroll.	  En	  ny	  FN-‐rapport	  som	  visar	  att	  

hormonstörande	  kemikalier	  ligger	  bakom	  flera	  folksjukdomar	  har	  utarbetats	  under	  

ledning	  av	  en	  professor	  i	  miljökemi	  vid	  Stockholms	  universitet.	  Likaså	  har	  slutrapporten	  

av	  det	  interdisciplinära	  forskningsprogrammet	  Effektiv	  miljötillsyn,	  ett	  samarbete	  med	  

bl	  a	  KI	  och	  KTH	  –	  men	  lett	  av	  forskare	  från	  Stockholms	  universitet	  –	  publicerats	  under	  

året.	  	  

	  

Det	  viktiga	  samarbetet	  mellan	  KI,	  KTH	  och	  SU	  har	  under	  året	  utvecklats	  ytterligare,	  och	  

involverar	  också	  Uppsala	  universitet	  inom	  ramen	  för	  Science	  for	  Life	  Laboratory,	  som	  

nu	  utgör	  nationell	  infrastruktur	  för	  spetsforskning	  inom	  molekylär	  biovetenskap.	  

Samtidigt	  har	  de	  fyra	  universiteten	  sina	  särskilda	  medel	  för	  strategiska	  rekryteringar,	  en	  

välkommen	  långsiktig	  förstärkning	  för	  respektive	  lärosäte	  av	  forskningen	  inom	  

området,	  till	  samhällets	  gagn.	  För	  Stockholms	  universitets	  vidkommande	  sker	  de	  första	  

rekryteringarna	  inom	  ekologisk	  genomik	  och	  RNA-‐biologi.	  	  

	  

Stockholms	  resilienscentrum	  har	  under	  året	  fått	  förnyat	  stöd	  från	  Mistra	  för	  en	  

femårsperiod	  för	  sin	  områdesöverskridande	  forskning	  kring	  socialekologiska	  system	  

och	  deras	  styrning	  med	  fokus	  på	  hållbarhetsfrågor.	  Genom	  universitetets	  framgångsrika	  

arbete	  med	  strategiska	  partnerskap	  har	  vi	  också	  sedan	  mitt	  tillträde	  i	  februari	  fått	  en	  

flygande	  start	  för	  vårt	  nyinrättade	  Östersjöcentrum,	  som	  både	  har	  fokus	  på	  

grundforskning	  och	  på	  kommunikation	  av	  forskningsresultat	  som	  kan	  leda	  till	  

välgrundade	  beslut	  från	  politikerhåll.	  Vi	  har	  även	  kunnat	  inviga	  Stockholm	  University	  

Institute	  for	  Turkish	  Studies,	  med	  interdisciplinär	  forskning	  kring	  landets	  nyckelroll	  

mellan	  öst	  och	  väst.	  och	  Dessa	  forskningsområden	  befinner	  sig	  just	  i	  skärningspunkten	  

mellan	  Stockholms	  universitets	  grundforskningsperspektiv	  och	  det	  uttalade	  målet	  att	  

verka	  i	  samhällets	  tjänst.	  	  

	  



En	  väsentlig	  skillnad	  idag	  jämfört	  med	  1878	  är	  globaliseringen,	  som	  givetvis	  påverkar	  

också	  akademin.	  Den	  öppnar	  nya	  utvecklingsmöjligheter	  för	  internationella	  samarbeten,	  

men	  bjuder	  också	  på	  utmaningar.	  Tidigare	  stora	  satsningar	  har	  lagt	  en	  god	  grund	  som	  

Stockholms	  universitet	  fortsätter	  att	  bygga	  vidare	  på,	  närmast	  genom	  att	  utforma	  en	  

strategi	  för	  det	  långsiktiga	  internationaliseringsarbetet,	  inte	  minst	  på	  utbildningssidan.	  

Regeringens	  förslag	  från	  i	  somras	  om	  en	  särskild	  kvotgrupp	  för	  studenter	  som	  betalar	  

studieavgift	  är	  mycket	  välkommet,	  liksom	  den	  nya	  satsningen	  på	  studenter	  från	  

biståndsländer.	  Men	  det	  löser	  inte	  grundproblemet,	  att	  studieavgiftsreformen	  infördes	  

utan	  en	  samtidig	  satsning	  på	  ett	  rimligt	  tilltaget	  stipendieprogram.	  	  

	  

Vissa	  sidor	  av	  globaliseringen	  är	  också	  mer	  problematiska.	  I	  globala	  rankningar	  och	  

bibliometriska	  mätningar	  brukar	  Stockholms	  universitet	  komma	  väl	  ut.	  Som	  ett	  av	  tre	  

svenska	  universitet	  är	  vi	  bland	  världens	  hundra	  bästa	  i	  Shanghairankningen.	  Vår	  

citeringsgrad	  i	  flera	  världsrankingsammanhang	  placerar	  oss	  som	  nationell	  etta,	  18%	  

över	  världsgenomsnittet	  och	  19%	  över	  vårt	  förväntade	  värde.	  Det	  är	  naturligtvis	  

utmärkt.	  Samtidigt	  lämnar	  vissa	  mätmetoder	  en	  del	  övrigt	  att	  önska	  ifråga	  om	  precision	  

och	  komplexitet,	  och	  den	  kommersiella	  aspekten	  är	  inte	  oproblematisk.	  Som	  forskare	  

måste	  vi	  ställa	  lika	  höga	  krav	  på	  transparens	  och	  klarhet	  i	  de	  metoder	  med	  vilka	  vi	  

bedöms	  som	  det	  är	  självklart	  för	  oss	  att	  ställa	  inom	  forskningen.	  Mest	  problematiskt	  är	  

dock	  i	  den	  mån	  bibliometrin,	  just	  i	  kraft	  av	  sin	  enkelhet	  som	  mätmetod,	  blir	  styrande	  för	  

forskningen.	  När	  starka	  bibliometriska	  data	  blir	  ett	  självändamål	  riskerar	  själva	  

forskningen	  att	  trivialiseras.	  En	  grundlig	  kollegial	  bedömning	  genom	  peer	  review-‐

förfarande	  är	  och	  förblir	  det	  säkraste	  sättet	  att	  bedöma	  vetenskap.	  	  

	  

Att	  managementtänkandet	  gör	  sig	  alltmer	  gällande	  inom	  högskolesektorn	  är	  ett	  faktum	  

som	  flera	  forskare	  varnat	  för	  under	  senare	  tid.	  Mot	  sådana	  tendenser	  är	  det	  vår	  givna	  

uppgift	  att	  värna	  grundläggande	  akademiska	  värden,	  och	  den	  inneboende,	  kollegialt	  

baserade,	  kvalitetskultur	  som	  också	  ingår	  i	  det	  förpliktande	  arvet	  från	  Stockholms	  

högskola.	  Den	  akademiska	  friheten	  måste	  innebära	  både	  frihet	  från	  politisk	  

detaljstyrning	  och	  från	  snäva	  vinstkrav.	  Den	  innebär	  också	  ett	  ansvar	  att	  främja	  och	  

utveckla	  vetenskap	  och	  kultur,	  att	  erbjuda	  långsiktig	  kunskap	  på	  solid	  vetenskaplig	  

grund.	  	  

	  



En	  annan	  väsentlig	  skillnad	  i	  jämförelse	  med	  1878	  är	  utvecklingen	  till	  ett	  

massuniversitet.	  Inför	  höstterminen	  2013	  sökte	  sig	  var	  femte	  sökande	  i	  landet	  till	  

Stockholms	  universitet.	  Vi	  har	  30	  000	  nyantagna	  studenter	  denna	  höst	  och	  totalt	  67	  000	  

individer	  som	  studerar	  vid	  Stockholms	  universitet.	  Det	  är	  nytt	  rekord.	  Rekord	  slog	  också	  

söktrycket	  till	  lärarutbildningarna.	  Till	  grundlärarprogrammet	  med	  inriktning	  mot	  

förskoleklass	  och	  grundskolans	  år	  1-‐3	  vid	  Institutionen	  för	  språkdidaktik	  var	  det	  

exempelvis	  inför	  hösten	  totalt	  1011	  sökande	  till	  90	  platser.	  Betydligt	  mindre	  glädjande	  

är	  att	  så	  få	  i	  Sverige	  söker	  till	  naturvetenskapliga	  ämneslärarutbildningar	  –	  detta	  är	  ett	  

stort	  samhällsproblem.	  Vid	  Stockholms	  universitet	  möter	  vi	  denna	  utmaning	  genom	  att	  

införa	  en	  mer	  attraktiv	  kompletterande	  pedagogisk	  utbildning	  för	  den	  som	  redan	  har	  en	  

master,	  en	  licentiat-‐	  eller	  doktorsexamen	  inom	  ett	  naturvetenskapligt	  ämne.	  	  

	  

Vår	  utbildningsminister	  betonar	  ofta	  de	  vikande	  studentkullarna	  under	  kommande	  år	  

och	  varnar	  för	  de	  utmaningar	  detta	  kommer	  att	  innebära	  för	  högskolesektorn.	  För	  

Stockholms	  universitet	  är	  det	  knappast	  något	  stort	  problem,	  särskilt	  med	  tanke	  på	  

inflyttningstakten	  till	  huvudstaden	  med	  –	  enligt	  Stockholms	  handelskammare	  –	  två	  fulla	  

SL-‐bussar	  per	  dag.	  Men	  det	  är	  heller	  inget	  självändamål	  att	  utbildningarna	  till	  varje	  pris	  

ska	  växa.	  Tvärtom	  är	  det	  nyttigt	  för	  kvaliteten	  med	  en	  kontinuerlig,	  strategisk	  prövning	  

av	  vad	  vi	  utbildar	  för	  och	  varför.	  Att	  det	  nu	  är	  skarpt	  läge,	  i	  och	  med	  att	  vi	  slår	  i	  

utbildningstaket,	  är	  alltså,	  vill	  jag	  hävda,	  bara	  till	  fördel	  för	  vårt	  universitet.	  	  

	  

Nästa	  år	  är	  det	  som	  bekant	  också	  valår,	  eller	  ”supervalår”	  som	  det	  numera	  heter	  i	  

dagspressen.	  Det	  har	  märkts	  på	  remissflödet,	  särskilt	  den	  för	  högskolorna	  principiellt	  

viktigaste	  remissen,	  ”Högskolestiftelser	  –	  en	  ny	  verksamhetsform	  för	  ökad	  

handlingsfrihet”.	  Vid	  Stockholms	  universitet,	  som	  ju	  faktiskt	  var	  privat	  högskola	  ända	  

fram	  till	  1960,	  är	  vi	  inte	  så	  imponerade.	  Nyckelfrågan	  är	  om	  den	  önskade	  ökade	  

autonomin	  verkligen	  förutsätter	  en	  ny	  organisationsform.	  	  

	  

Vårt	  samhälle	  förändras	  i	  en	  takt	  som	  vi	  ibland	  tycker	  oss	  ha	  svårt	  att	  anpassa	  oss	  till.	  

Men	  forsknings-‐	  och	  utbildningsfrågorna,	  alltifrån	  lärarutbildning	  till	  spetsforskning,	  

några	  av	  de	  absolut	  viktigaste	  för	  vårt	  framtida	  samhälle,	  både	  är	  och	  bör	  i	  viss	  mening	  

förbli	  tidlösa.	  Våra	  grundläggande	  uppgifter	  som	  universitet,	  forskning	  och	  utbildning,	  

förändras	  inte,	  och	  bör	  inte	  förändras,	  i	  samma	  takt	  som	  samhället	  i	  stort,	  även	  om	  



formerna	  kan	  variera.	  Det	  är	  lika	  självklart	  att	  de	  borde	  vara	  en	  nyckelfråga	  i	  valet	  som	  

det	  är	  troligt	  att	  de	  inte	  kommer	  att	  vara	  det.	  Men	  det	  är	  upp	  till	  oss	  som	  universitet	  att	  

ständigt	  påminna	  om	  deras	  betydelse	  för	  samhället.	  	  

	  

Med	  vår	  nya	  universitetsstyrelse	  och	  nya	  universitetsledning,	  står	  vi,	  vågar	  jag	  hävda,	  

mitt	  i	  all	  yttre	  och	  inre	  förändring	  väl	  rustade	  att	  föra	  arvet	  från	  våra	  företrädare	  vidare	  

och	  möta	  de	  krav	  som	  ställs	  på	  Stockholms	  universitet,	  idag	  och	  för	  framtiden.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


