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

jubeldoktorer och nya doktorer, studenter, ärade gäster! Det är med stor glädje som jag idag 

hälsar er alla varmt välkomna till Stockholms universitets installations- och 

promotionshögtid 2016.  

 

Distinguished doctors honoris causa – whether scientists from universities near and far, or 

other contributors to science and culture – it is my great pleasure to welcome you all today 

to Stockholm University to honour your great contributions to our university.  

 

Idag är vi här för att hylla er alla som på olika sätt skördat framgångar i er gärning som 

akademiska forskare och lärare – genom er forskning, genom att lyckosamt ha slutfört er 

utbildning på forskarnivå, eller genom era framstående pedagogiska insatser. På så sätt har 

ni, var och en, givit viktiga bidrag till verksamheten vid Stockholms universitet.  

 

Som universitet verkar vi alltid i ett sammanhang. Inget lärosäte har varit oberört av 

turbulensen inom den svenska högskolesektorn på senare tid. Samtidigt skakar det inte 

Stockholms universitet i grunden. Vi känner våra kärnvärden och vet vad vi har att hålla oss 

till. Öppenhet och transparens i våra rekryteringar, vetenskaplig redlighet jämte en stark 

kvalitetskultur i utbildning och forskning, allt stött av en enkel och stark organisation – det är 

de krav som vi ställer på oss själva som ett av de ledande universiteten i Sverige. Ni nya 

doktorer har just genomgått det främsta provet på er förmåga som självständiga forskare. Ni 

professorer har rekryterats eller befordrats efter sorgfällig sakkunnigprövning. Nu är det ert 

ansvar att bidra till att vidmakthålla och förvalta hög kvalitet i forskningen och stark 

vetenskaplig integritet.  

 

Men universiteten är varken lokala eller nationella, utan globala. Det är vårt uppdrag att 

verka internationellt, med världen som horisont. Våra kontakter över gränserna är en 

förutsättning för framgångsrik forskning, och våra studentutbyten främjar och utvecklar 

dessa globala kontaktnät. Det lite yrvakna talet om behovet av internationalisering från 

politiskt håll på senare tid är givetvis välkommet, men framför allt välbekant. Det är den 

verklighet vi lever i sedan länge.  

 



Redan under medeltiden då de första universiteten grundades var utbytet inom Europa 

intensivt, vilket inte minst forskningen vid vårt Centrum för medeltidsstudier har visat. Detta 

utbyte har bidragit till den senare idémässiga utveckling som ledde fram till den 

vetenskapliga revolutionen och upplysningstiden, vilka i sin tur har lagt grunden för våra 

moderna demokratiska samhällen. Många av våra grundläggande värderingar i det svenska 

samhället idag är universella, men många av dem har också, i den form vi känner dem, sin 

grund i Europa. Tankens frihet, forskningens frihet, det fria kunskapsutbytet: allt detta är 

värderingar som vi tenderar att ta för självklara och som är helt fundamentala för dagens 

Europa. Det vore illa att kasta bort dem. Professorer, doktorer och pristagare: just den 

akademiska friheten är förutsättningen för era insatser som vi firar idag.  

 

Icke desto mindre hotas dessa värderingar idag på många sätt, bland annat genom den 

populistiska och nationalistiska våg som nu sveper över västvärlden och blockerar lösningen 

av den flyktingkris som krigen i Mellanöstern skapat. Att nationalismen är helt främmande 

för oss som universitet bekräftas av kraftfulla reaktioner från rektorskollegor i Storbritannien 

under sommaren, som uttryckt sin starka oro för de brittiska universitetens internationella 

utbyten framöver. Andra orosmoln idag på många håll i världen – i såväl Afrika och Asien 

som Europa – avser mer specifikt den akademiska friheten. De må ha politiska orsaker av 

långt större vidd än de rent akademiska frågeställningarna, men de drabbar icke desto 

mindre akademin påtagligt, både lokalt och internationellt.  

 

Samtidigt sprider terrorhoten idag rädsla runtom i världen, och deras udd är explicit riktad 

just mot vårt fria, demokratiska samhälle. Då är det värt att dra sig till minnes Franklin D 

Roosevelts bevingade ord: ”There is nothing to fear but fear itself”. Universiteten har en helt 

central uppgift: att visa på de kärnvärden som ligger till grund för vårt samhällsbygge, och 

som är grundade just i den tankefrihet som akademin genom åren haft att både värna och 

utveckla.  

 

För ett år sedan stod jag här och sa att vi har fest, men att det är allvar runt omkring oss. Då 

syftade jag på den flyktingkris som i hög grad dominerade bilden nationellt, med många 

nyanlända dagligen. Sedan dess har regeringen strypt flyktingmottagandet, och den akuta 

krisen har flyttat till andra platser i världen. Men vi befinner oss samtidigt i en på många sätt 



exceptionell situation i Sverige idag. Vi har tagit emot ungefär 200 000 flyktingar under två 

år, och det är nu vårt ansvar att på bästa sätt bereda dem möjligheter att integreras och 

kunna bidra till samhällets utveckling. Passiv och oviss väntan är förödande för människors 

kreativitet – vi behöver därför en större flexibilitet i mottagandet, som förmår överskrida 

olika byråkratiska hinder. Om vi förmår hantera situationen väl, och här har civilsamhället 

givetvis en stor betydelse, betyder alla våra nyanlända en oerhörd resurs för Sverige. Här 

spelar universiteten återigen en nyckelroll.  

 

Som tidigare universitetskansler, tillsammans med nu tillförordnad kansler, påpekade i en 

debattartikel i somras ger dagens flyktingsituation, rätt omhändertagen, faktiskt en unik 

möjlighet att också utveckla universitetens internationalisering. Stockholms universitet drar 

idag sitt strå till stacken bland annat genom snabbspåren för utländska akademiker och 

genom samordningsansvaret för lärarna, där de första examineras redan i höst; genom vårt 

ansvar för Korta vägen i Stockholm och på Gotland; genom våra uppdrag avseende utländska 

lärares vidareutbildning och validering av utländska lärares kompetens; genom insatser från 

bland annat Nationellt centrum för svenska som andraspråk och från Tolk- och 

översättarinstitutet, liksom Institutionen för svenska och flerspråkighet, som tillsammans 

med Svenska Akademien och Marcus och Amalia Wallenbergs stiftelse nu utvecklar en 

intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever. Stockholms universitet gör i år också 

en central satsning inom området, dels genom stärkt stöd till de många frivilliga insatser som 

görs redan idag på många håll inom verksamheten, dels genom en stor satsning på ny 

forskning om barn, migration och integration. Som lärosäte behöver vi göra allt som står i 

vår makt för att bidra till integrationen av våra nyanlända och därmed till vår gemensamma 

framtid.  

 

Denna höst väntar vi naturligtvis med spänning på den kommande forskningspropositionen i 

november. Vi har fått vissa indikationer om vad den kan komma att innehålla genom olika 

presskonferenser från regeringshåll. Den storsatsning som görs på forskning inom klimat- 

och miljöområdet kan vi givetvis inte annat än välkomna från Stockholms universitet, som 

nyligen i Shanghairankningen placerades på femte plats globalt inom miljövetenskap. 

Nyligen placerades vi också på femte plats globalt vad gäller Arktisforskningens inflytande. 

Universitetets mycket breda miljöforskning rör allt från effekter på molekylär nivå till det 



globala klimatsystemet. Forskningen sträcker sig från studier och analys av miljö- och 

klimatproblem, inkluderande deras effekter på natur och samhälle, över kemiska processer – 

”grön kemi” – till samhälleliga förvaltnings- och organisationsfrågor. Forskningsområdet 

karakteriseras av bred samverkan med det omgivande samhället. Vi kommer fortsatt att 

utveckla allt detta. I nästa vecka inviger vi också vårt nya forskningsfartyg, R/V Electra, 

toppmodernt utrustad både för vatten- och sedimentprovtagning och för geofysiska 

observationer, som kommer att vara till stor nytta för framtida marin forskning i Östersjön.  

 

Budgetpropositionen för 2017, som levererades i förra veckan, gav en del konkreta 

indikationer för lärosätenas framtida utveckling. Att basanslagen höjs står klart, och det blir 

den största enskilda höjningen. I internationellt perspektiv – där vi inte behöver se längre än 

till våra grannländer Danmark eller Finland för att se kraftiga nedskärningar – är det 

glädjande. Men trots höjningen stärks ändå inte andelen basanslag i förhållande till de 

medel som tilldelas forskningsråden, som i hög grad avser satsningar på 

samhällsutmaningar. Fördelningen av nya basanslag över landet är inte klar, men en 

ledstjärna är forskningsanknytning i utbildningen. Med förstärkta basanslag kommer de 

stora forskningsuniversiteten samtidigt också med största sannolikhet att förväntas ta ett 

ökat ansvar inom infrastrukturområdet framöver. Forskningens infrastrukturer är redan idag 

underfinansierade, samtidigt som behovet av nya infrastrukturer ökar kraftigt genom att 

forskningen utvecklas. Detta är en oerhörd utmaning, kanske den största för de stora 

universiteten framöver. Det är nödvändigt att flera aktörer, inom både offentlig och privat 

sektor, här går samman för att säkra redan gjorda åtaganden och trygga utvecklingen.  

 

Men oaktat forskningspolitikens fluktuationer och ibland kortsiktiga intressen står en sak 

klar. Ni, som bidragit och kommer att bidra till den långsiktiga utvecklingen av vårt 

universitet genom er forskning och utbildning, har gjort stora insatser för framtiden. 

Stockholms universitet står idag starkt, med sitt särmärke inom den fria grundforskningen 

men i hög grad också inom tillämpad forskning, inom utbildning och samverkan, nationellt 

och internationellt. Idag vill jag tacka er alla för vad ni gjort inom era enskilda ämnen, till 

gagn för hela universitetets utveckling. Men framför allt önskar jag idag var och en av er 

lycka och framgång i er fortsatta gärning i vetenskapens och samhällets tjänst. Dixi!  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


