
Kära medarbetare! 

 

Varmt välkomna tillbaka till ett nytt arbetsår på Stockholms universitet! För ett år sedan 

höll jag efter ett halvår som rektor mitt första upptaktstal, och jag kan konstatera att det 

har varit en intensiv tid sedan dess. Låt mig göra ett kort bokslut över året.  

 

Stockholms universitet är en stor organisation, med mer än 5000 medarbetare, 1800 

doktorander och 70 000 studenter. Rektor har ansvaret inte bara för lärosätets 

akademiska verksamhet, utan är också myndighetschef i staten. I den egenskapen har 

jag särskilt haft en fråga för ögonen: hur får man en stor organisation att fungera? 

Utanför akademiska sammanhang har ju mediernas rapportering om den katastrofala 

ledningen av General Motors effektivt tjänat till varnagel. Lednings- organisations- och 

förvaltningsfrågor är viktiga för hela verksamheten både i företag och på universitet. 

Och de är, vill jag påstå, underskattade.  

 

En nyckel på ett universitet tror jag är en god och tät kommunikation mellan rektor och 

förvaltningschef som avspeglas i hela verksamheten, och därmed en väl fungerande 

förvaltning med adekvat stöd till kärnverksamheten, till utbildning och forskning. 

Rekryteringen av en ny förvaltningschef, i högsta grad varm i kläderna efter ett år i 

funktionen, först som tillförordnad och sedan ett drygt halvår på permanent basis, 

skedde med målet att åstadkomma en nära samverkan mellan kärnverksamhet och 

förvaltning. Vi har olika roller men båda är helt nödvändiga för verksamheten och vi 

måste sträva åt samma håll. Därför har också hela universitetsledningen under det 

gångna året varit mer engagerad i förvaltningsfrågor än vad som kanske vanligtvis är 

fallet. Förvaltningschefen återkommer om en stund i de här frågorna.  

 

Under den gångna perioden tillsatte jag också som rektor ett antal utredningar: 

fastighetsutredningen som resulterat i rekryteringen av en ny fastighetschef och 

inrättandet av en ny fastighetsavdelning, visstidsanställningsutredningen, som jag 

aviserade vid förra upptakten, och som resulterat i ett antal åtgärder, avsedda att få 

effekt över tid. Huruvida den märkbara minskning av antalet visstidsanställda som skett 

redan under året blir bestående återstår att se, men frågan har blivit grundligt 

genomlyst och vi vet var problemen ligger. Sist men inte minst har vi också 



samverkansutredningen. Redan förra året nämnde jag samverkansfrågorna som särskilt 

viktiga för universitetet, och länge lite styvmoderligt behandlade; vi har bedrivit 

samverkan på bred front men aldrig tagit ett samlat grepp över frågorna. Med den nya 

samverkansavdelning som nu inrättas sätter vi särskilt fokus på universitetets 

gränssnitt mot omvärlden i samverkan och kommunikation, som jag ser som oupplösligt 

förbundna – två sidor av samma mynt. Med Mats Danielson som nytt rektorsråd för 

samverkan och it-frågor från årsskiftet, samtidigt som Johan Kleman fortsätter som 

rektorsråd för strategiska partnerskap, stärker vi kärnverksamhetens engagemang i 

samverkansfrågorna på samma gång som vi får en stark och samlad 

förvaltningsstruktur. Så långt återblickarna – vars resultat samtidigt tydligt pekar 

framåt.  

 

Nu i höst är universitetsledningen och planeringsavdelningen i högsta grad engagerade i 

arbetet med att ta fram en ny central verksamhetsplan. Även här är målet att den ska 

vara ett redskap för att få universitetet som organisation att fungera bättre, att den ska 

vara operativ och verkligen spegla våra viktigaste frågor och utmaningar. Vi arbetar med 

en triangelmodell, där den centrala verksamhetsplanen och de både områdenas 

verksamhetsplaner ska fungera gemensamt som en samlad plan för verksamheten, där 

områdenas planer utgör basen och den centrala verksamhetsplanen överbyggnaden 

som tar hand om de frågor som bäst hanteras centralt. Det passar för Stockholms 

universitet och vårt decentraliserade arbetssätt. För den centrala verksamhetsplanen 

arbetar vi med ett mer övergripande strategiskt dokument om utbildning och forskning, 

rekrytering och kompetensutveckling, internationalisering och samverkan samt 

organisation och förvaltning, för universitetsstyrelsen att besluta om. Vid sidan av det 

dokumentet arbetar vi också med konkreta mål och åtgärder under samma 

övergripande rubriker, som också kan följas upp på olika sätt. Det dokumentet blir det 

rektor som beslutar om, eftersom det gäller konkreta verksamhetsfrågor.  

 

Av de frågor som särskilt nämns i verksamhetsplanen har jag redan nämnt samverkan 

som ett viktigt framtidsområde för universitetet. Internationalisering är givetvis ett 

annat. Där har vi ägnat året åt en genomlysning av vårt internationaliseringsarbete och 

av organisationen, för att kunna formulera en genomtänkt strategi i verksamhetsplanen. 

Vi behöver stärka vårt internationella arbete både inåt och utåt. Inåt genom att utveckla 



den interna samordningen och att utveckla vårt mottagande och omhändertagande både 

av studenter och av medarbetare som vi rekryterar internationellt. Utåt bland annat 

genom att utveckla vårt samarbete med ett mindre antal utvalda internationella 

lärosäten. Det är inget självändamål för Stockholms universitet att rekrytera betalande 

studenter. Det vi vill är att öka utbytet och få fler in- och utresande studenter. Det kan vi 

få bland annat genom att öka våra samarbeten inom Europa där det finns en outnyttjad 

potential. Likaså kan vi bli bättre på att skräddarsy moment i våra utbildningar för 

utbyte med utvalda lärosäten. När vi marknadsför oss internationellt ska vi göra det som 

det forskningsuniversitet vi är. Det är vår starka forskning som skapar vår trovärdighet i 

internationella sammanhang, både för potentiella medarbetare och studenter.  

 

Rekryteringar, påminner jag gärna om i tid och otid, är de viktigaste beslut vi fattar. 

Rekryteringsfrågan tangerar också internationaliseringsfrågorna på många sätt. Vi har 

som bekant varit mycket framgångsrika i rekryteringen av Wallenberg Academy 

Fellows, hittills bäst av alla lärosäten. Men vi behöver bli bättre på att nominera externa, 

gärna internationella kandidater. Vi har fått medel från Vetenskapsrådet för en 

tioårsperiod för att rekrytera tre framstående internationella forskare, alla inom fysik. 

Det är mycket glädjande. Men det behövs fler internationella rekryteringar, och inte 

minst nomineringar inom HS-området.  

 

Högre utbildning och forskning är i stöpsleven globalt idag, men inte minst i Sverige. 

Den största ovissheten gäller förstås valet om mindre än en vecka och vem som blir 

utbildningsminister. Det är också en rad utredningar på väg: Lars Haikola om 

utbildningsutbudet, Harriet Wallberg om kvalitetssäkringssystemet, Kåre Bremer om 

akademiskt ledarskap. Nya och omdiskuterade system för resurstilldelning och 

kvalitetsomfördelning är på förslag från Vetenskapsrådet och Vinnova. Hela den svenska 

högskolesektorn är med andra ord under genomlysning. Samtidigt är också signalerna 

från det europeiska sammanhang där Sverige utgör en självklar del tydliga. I 

programmet Science 2.0. Science in Transition tecknas bilden av ett internationellt 

nätverk i förändring, primärt drivet av forskare bottom up, som har att svara mot 

globala samhälleliga utmaningar, mot kravet på att forskningen ska ha samhällelig 

påverkan och mot kravet på öppen tillgänglighet för forskningsdata.  

 



Dessutom är en helt ny finansieringsmodell för forskningens infrastruktur från 

Vetenskapsrådets sida under införande. Det allt överskuggande i 

infrastruktursammanhang idag är annars naturligtvis ESS i Lund, där 

utbildningsministern tog första spadtaget i förra veckan. Det är den största satsningen 

på forskningsinfrastruktur någonsin i Sverige. Oaktat fördelarna finns fortfarande risken 

att de sammantagna resurserna inte förslår, så att forskningen som helhet blir lidande. 

Det är oerhört viktigt att en ny regering håller fast vid utfästelsen att ESS ska hållas 

åtskild från den övriga forskningsbudgeten och inte ingå i Vetenskapsrådets normala 

anslag. Mycket positivt på infrastruktursidan är det samarbete mellan lärosätena som 

håller på att utvecklas, både i form av regionala samarbeten och inom ramen för en 

referensgrupp på Vetenskapsrådet. VR har ju tidigare saknat ett forum för dialog med de 

stora forskningsuniversiteten, så som Wallenbergstiftelserna har med sitt 

huvudmannaråd. Det vore av största vikt om en sådan mer organiserad dialog kunde bli 

verklighet och på sikt också omfatta andra frågor än infrastruktur.  

 

På utbildningssidan är det också ett faktum att Stockholms universitet har kommit väl ut 

i Universitetskanslersämbetets utvärderingar, i synnerhet på avancerad nivå. Man kan 

ha många synpunkter på det system som redan överlevt sig självt, framför allt att det 

inte utvärderar utbildningen som helhet. Men resultat mäts ändå helt klart genom de 

självständiga arbetena i första hand, och i andra hand genom självvärderingarna, och det 

finns här rimligen någon grad av korrelation i förhållande till utvärderingarnas utfall. Då 

förtjänar det också att påpekas att ingen av våra riktigt stora utbildningar på 

kandidatnivå fått betyget mycket hög kvalitet. I framtiden står vi inför utmaningar där 

moocs-spöket ibland förskjutit debattfokus från det väsentliga. Kanske visar det sig att 

just moocs inte är det främsta hotet, men jag är övertygad om att faktum kvarstår: 

framtidens lärande kommer inte att se ut som gårdagens, och det är hög tid att på allvar 

tänka igenom hur vi utbildar och varför. Här krävs det också, när vi nu står inför stora 

fastighetsutvecklingsprojekt, att vi satsar på en lokalutveckling som gör det möjligt för 

framtidens lärandemiljöer att utvecklas. Som universitetskanslern har påpekat krävs det 

också från politiskt håll satsningar på högre utbildning som är i paritet med 

forskningssatsningarna.  

 



Lärarutbildningarna vid Stockholms universitet är en av våra viktigaste profiler som 

universitet: vi integrerade Lärarhögskolan med ambitionen att åstadkomma Sveriges 

bästa lärarutbildning. Vi har hunnit långt, men vi har ännu ett stycke kvar. Vi ska 

åstadkomma bästa möjliga förutsättningar för våra studenter att i framtiden arbeta som 

lärare, bland annat genom en översyn av den utbildningsvetenskapliga kärnan. Vi ska 

erbjuda en kort kompletterande pedagogisk utbildning för att personer med hög 

ämneskompetens på ett smidigare sätt ska kunna gå ut i läraryrket. Vi ska erbjuda den 

mest internationaliserade lärarutbildningen i landet, med goda möjligheter att göra den 

verksamhetsförlagda utbildningen utomlands. Jag är övertygad om att vi har alla 

förutsättningar att genomföra detta.  

 

Vi står också inför en del utmaningar som har att göra med vår organisatoriska struktur. 

Efter snart tre år kan vi konstatera att områdesorganisationen, som beslutades under 

Kåre Bremers tid som rektor i autonomireformens spår, ännu inte riktigt har funnit sin 

form. Den har medfört oerhört viktiga vinster på ledningsnivån genom att båda våra 

vetenskapsområden är företrädda i universitetsledningen tack vare vicerektorerna. Det 

är, skulle jag vilja påstå, av helt avgörande betydelse för Stockholms universitet. 

Samtidigt ligger den allra största utmaningen internt framöver i att få denna 

organisation att verkligen fungera fullt ut. Det finns ännu en del organisatoriska 

skevheter att se över i relationen mellan de båda områdena. Men 

områdesorganisationen innebär också stora och ännu outnyttjade möjligheter, inte 

minst för det humanistisk-samhällsvetenskapliga området, som bör kunna se många fler 

samordningsvinster och en ny potential för att både hävda forskningen och mer samlat 

kvalitetsutveckla utbildningarna inom området.   

 

Sammantaget står vi starkt idag, nationellt såväl som internationellt, inom både 

utbildning och forskning. Det ska vi givetvis fortsätta med. Helt avgörande för det är det 

stora engagemanget och de viktiga insatserna från alla er medarbetare, som bär 

verksamheten. Jag ser fram mot ett fortsatt gott samarbete för att utveckla Stockholms 

universitet för framtiden.  

 

 


