
Kära medarbetare vid Stockholms universitet! 

 

Varmt välkomna tillbaka till en ny termin! Idag är det vi anställda som samlas; för ett par 

veckor sedan var det nya studenter som fyllde aulan vid Välkomstdagen vid tre olika 

evenemang, för lärarstudenter, internationella studenter och alla andra studenter, där alla 

inte ens kom in. Det är lika intensivt varje år: från en dag till en annan blir campus plötsligt 

befolkat efter sommarstiltjen, det myllrar och sjuder av liv och förväntan. Vi blir tydligt varse 

det ena av våra kärnuppdrag, att utbilda nya generationer studenter! Det är stabilt.  

Som bekant är ju annars läget, både världspolitiskt och vad gäller svensk politik, synnerligen 

instabilt. Det påverkar oss alla, och det inverkar även på det som är särskilt aktuellt för oss, 

nämligen forskningspolitiken. Inspelen angående EU:s nya ramprogram för forskning, FP 9, 

ska in i höst, inför det slutliga förslaget om ett år, och här finns ännu många oklarheter inte 

minst beroende på Brexit. Open science, open innovation, open to the world – 

kommissionär Moedas mantra består, med stark betoning på innovation och impact – men 

vad kommer det att betyda i praktiken? Det återstår att se, men svenska universitet har en 

större roll att spela i Bryssel än hittills om vi vill kunna påverka; Stockholms universitet 

stärker framgent närvaron genom tätare besök vid Sveriges nya forsknings-och 

innovationskontor, gemensamt för VR och Vinnova.  

Här på hemmaplan ska den forskningspolitiska propositionen från förra året implementeras, 

med 10-åriga forskningsprogram och samverkansprogram, med nya karriärvägar, 

jämställdhetsintegrering, resursfördelning som inkluderar en samverkansparameter, och så 

vidare. Höstens budgetproposition, som kommer den 20 september, ger säkert vissa 

ledtrådar. Här har vi hittills fått veta att det handlar mycket om regionalpolitik, med bland 

annat nya resurser till lokala lärcentra runt om i landet, som föreslogs i 

Landsbygdsutredningen men som SU avvisade. Det rimmar egentligen illa med regeringens 

forskningspolitik i övrigt, att utbildning och forskning ska hänga ihop, och det är inte utan att 

det riskerar vara en politik som inte självklart förefaller gagna varken SU eller övriga 

forskningsuniversitet. Men även framgent kommer det att finnas många frågetecken, inte 

minst kring de utredningar som nu pågår kring internationalisering och kring allmänna styr- 

och resursfrågor, den sistnämnda med ett oerhört vittfamnande uppdrag.  

Vi har många utmaningar även internt. Vi utvecklar nu under prorektors ledning, med 

anledning av UKÄ:s nya system för utbildningsutvärdering, ett universitetsövergripande 



kvalitetssystem för utbildningsfrågor vars ramverk ska beslutas under hösten, och genom en 

just avslutad utredning av våra befintliga kvalitetsmekanismer för forskning har vi också 

inlett arbetet med att se över vårt övergripande kvalitetssystem även här. Vi påbörjar under 

hösten arbetet med att utveckla vårt centrala strategidokument från 2019, enligt den nya 

modell med strategier och tvååriga åtgärdsplaner som vi infört. Under hösten stundar också 

val till nya områdes- och fakultetsnämnder, och utfallet är förstås av avgörande betydelse 

för vårt akademiska ledarskap framöver.   

Externt för vi aktiv dialog med forskningsfinansiärerna – VR, Formas, Forte, 

Wallenbergstiftelserna. Vi fortsätter att utveckla och förbättra samarbetet med våra 

systerlärosäten i Stockholm, där jag sedan förra årets upptakt fått nya rektorskollegor på 

båda håll, och i Stockholm-Uppsala-regionen, där vi också har en aktiv dialog i många frågor. 

Vi är drivande i infrastrukturfrågor inom Wallenbergstiftelsernas huvudmannaråd och inom 

URFI, Universitetens referensgrupp för infrastruktur, t ex i de överenskommelser som gjorts 

gällande framtida samarbete mellan lärosätena och samfinansiering av driften av SNIC, 

Swedish National Infrastructure for Computing, och kring ett femårigt bidrag till 

finansieringen av driften av MAX IV. Vi har också starkt engagemang i frågor om öppen 

vetenskap, både öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och frågor om 

forskningsdata. Internationella frågor står centralt på dagordningen och där tecknar vi nu i 

september ett nytt och viktigt strategiskt partnerskapsavtal på central nivå med University of 

Tokyo, i samarbete med KI och KTH.  

Mitt i allt går det också mycket bra för Stockholms universitet. Vi har fått många positiva 

kommentarer till våra framflyttade positioner på rankningslistorna, både Shanghailistan, där 

vi flyttat från plats 81 till plats 74, och Times Higher Education där vi flyttat från plats 144 till 

134. Att vi hamnar på så pass olika nivå på olika listor beror på att det är olika saker som 

mäts. Vi kommer av hävd bäst ut just på Shanghailistan, som framför allt fokuserar på 

excellenskriterier i forskning, som citeringar.  

Vi har genomfört och genomför många viktiga rekryteringar och flera 

institutionssamgåenden inom kärnverksamheten under senare år, och har börjat kunna 

skörda frukter av det, genom miljöer som växer ytterligare genom strategiska rekryteringar 

och satsningar. I år skapar vi en ny institution för folkhälsovetenskap, där CHESS (Centre for 

Health Equity Studies) och SoRAD (Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och 

drogforskning) går samman. NADA:s verksamhet (Numerisk analys och datalogi) integreras i 



matematiska institutionen där en ny enhet för tillämpad matematik och datalogi skapas och 

Institutionen för neurokemis verksamhet integreras i Institutionen för biokemi och biofysik. 

Vi har också haft stora framgångar med ERC Starting Grants, där hela sju bidrag beviljades i 

senaste omgången. Det bekräftar också vår internationellt starka position.  

Vårt nya kryoelektronmikroskop, finansierat av Wallenbergstiftelserna, är på plats i 

SciLifeLab. R/V Electra, finansierad av Familjen Erling-Perssons stiftelse, utforskar nu 

Östersjön. Vi har invigt ett nytt regionalt mikroskopicentrum, CEM4MAT, med Uppsala 

universitet och KTH och där vårt eget nya transmissionselektronmikroskop snart också är på 

plats. SUBIC (Stockholm University Brain Imaging Centre) är under uppbyggnad. Accelerator 

likaså, vår nya mötesplats för konst och vetenskap i samverkan och med bidrag från 

Stockholms Konsthall Magasin 3 och Familjen Robert Weils stiftelse.  

Jag inledde året strax efter bokslutet genom ett beslut att dra in myndighetskapital från 

områdena, 5% av det som överstiger 10% i förhållande till verksamhetens totala omslutning. 

Nu återförs dessa medel till områdena för strategiska satsningar av olika slag. Vi ska inte 

lagra myndighetskapital utan utveckla vår verksamhet med de medel vi har.  

Under mina hittills 4,5 år som rektor har jag ofta fått frågan vad som överraskade mig mest 

med jobbet. Det var det genomgripande reformbehov som visade sig finnas inom 

universitetsförvaltningen, som jag inte hade någon insikt i när jag tillträdde. En första viktig 

uppgift för mig blev därför att rekrytera en ny förvaltningschef. Som alla vet har vi sedan 

arbetat i nära dialog med det här förändringsarbetet, utifrån visionen att förvaltning och 

kärnverksamhet måste gå hand i hand. Vissa förvaltningsavdelningar har varit välfungerande 

genom åren, och har fortsatt att utvecklas positivt, medan det på andra håll har krävts 

krafttag. En helt ny fastighetsavdelning inrättades som fick ta sig an svårt eftersatta frågor 

kring såväl ekonomi och hyresavtal som kring nybyggnation och lokalutveckling. 

Campusutvecklingsfrågorna, som tagit stor tid under våren inför de strategiska 

inplaceringsbesluten i Albano, är som ni vet också temat på årets upptakt. 

Samverkansavdelningen har fört samman kommunikation och externa kontakter av alla 

upptänkliga slag med viktiga synergieffekter. Avdelningen för planering och ledningsstöd 

rymmer såväl det tidigare ledningskansliet som planeringsavdelningen med alla deras olika 

funktioner, för att skapa en stark samlad stabsfunktion för rektor och universitetets ledning. 

Universitetsbiblioteket har blivit en del av förvaltningen, som en naturlig följd av bibliotekets 

allt viktigare funktion inom långt bredare områden av verksamhetsstöd än det klassiska 



bibliotekets. Den i år tillkomna avdelningen för arkiv och registratur, förvaltningens minsta, 

har en nyckelfunktion i universitetets ärendehantering. Jag vill också särskilt nämna 

ekonomiavdelningens viktiga och genomgripande reformarbete som nu genomförs under ny 

chef. Även på flera andra förvaltningsavdelningar har det skett nya chefsrekryteringar, på 

grund av pensionsavgångar eller liknande, och viktig verksamhetsutveckling. Mer behöver 

göras, men idag vill jag framhålla det enorma förändringsarbete som har skett inom 

förvaltningen under de här senaste åren och understryka den stora betydelse det har för 

Stockholms universitet. Det har lagt en god grund inför den nyckelrekrytering jag 

genomförde i våras och som jag är mycket glad för, av en ny universitetsdirektör tillika 

förvaltningschef som gör sin första arbetsdag idag. Jag ser fram mot vårt samarbete och att 

gemensamt verka för, med utgångspunkt i Stockholms universitets strategier, ”att skapa de 

bästa förutsättningarna för universitetet att bedriva sina huvuduppgifter: forskning och 

utbildning”. Varmt välkommen till Stockholms universitet, Eino Örnfeldt!  


