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

jubeldoktorer och nya doktorer, studenter, ärade gäster! Det är en ära och en glädje för mig 

att idag få hälsa er alla varmt välkomna till Stockholms universitets installations- och 

promotionshögtid 2017.  

 

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 important contributions to our university. Chers 

docteurs d’honneur – Soyez les bienvenus à l’Université de Stockholm pour cette célébration 

académique.  

 

I kväll firar vi er alla som genom er forskning – som nya doktorer eller nya professorer – eller 

era olika insatser – pedagogiskt, forskningspolitiskt, samhälleligt – har bidragit till att 

utveckla Stockholms universitet som ett av landets ledande lärosäten. Framför allt har ni alla 

genom era bidrag till universitetet också bidragit till att utveckla den mänskliga kunskapen, 

och till att flytta universitetets gränser långt ut i det omgivande samhället.  

 

Stockholms universitet kan sedan den förra årshögtiden blicka tillbaka på ett år av 

betydande framgångar. Till detta har ni, dagens festföremål, bidragit på olika sätt, och jag vill 

här uttrycka min glädje och tacksamhet över alla era viktiga insatser!  

 

Som universitet har vi under året väsentligt förbättrat våra positioner på de internationella 

rankningslistorna, både Shanghailistan, där vi flyttat från plats 81 till plats 74, och Times 

Higher Education där vi flyttat från plats 144 till 134. Även om rankningar inte är någon exakt 

vetenskap – att vi hamnar på så pass olika nivå på olika listor beror på att det är olika saker 

som mäts – ger de ändå en indikation på var vi befinner oss i internationell jämförelse. Av 

hävd kommer Stockholms universitet bäst ut just på Shanghailistan, som framför allt 

fokuserar på excellenskriterier i forskning.  

 

Vi har haft stora framgångar i år med ERC Starting Grants, där hela sju av de sexton bidrag 

som beviljades till Sverige i den senaste omgången gick till sökande från Stockholms 

universitet. Det bekräftar också vår nationellt och internationellt starka position som 



forskningsuniversitet. Från Wallenbergstiftelserna fick vi fem Academy Fellows beviljade i 

fjol. I år har hela åtta av 12 nominerade totalt gått vidare till intervju, och för dem som sökt 

förlängning är en av fyra redan klar och övriga tre har gått till intervju. Vårt nya 

kryoelektronmikroskop, finansierat av Wallenbergstiftelserna, är på plats i SciLifeLab. R/V 

Electra af Askö, till större delen finansierad av Familjen Erling-Perssons stiftelse, utforskar nu 

Östersjön. Vi har invigt ett nytt regionalt mikroskopicentrum för materialforskning, 

CEM4MAT, med Uppsala universitet och KTH och där vårt eget nya, egenfinansierade 

transmissionselektronmikroskop snart också är på plats. Detta är ett gott exempel på den 

regionala samverkan kring forskningsinfrastruktur som vi nu skapar i Stockholm-Uppsala-

området. SUBIC (Stockholm University Brain Imaging Centre), även det egenfinansierat, är en 

viktig och tvärvetenskaplig infrastruktur under uppbyggnad. Accelerator likaså, vår nya 

mötesplats för konst och vetenskap i nära samverkan med och med bidrag från Stockholms 

Konsthall Magasin 3 och Familjen Robert Weils stiftelse. I det Baltic Sea Science Center som 

nu skapas på Skansen med finansiering från Stiftelsen Baltic Sea 2020, ansvarar Stockholms 

universitet tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet för det vetenskapliga innehållet.  

 

Stockholms universitet står stadigt vad gäller vårt kärnuppdrag kring forskning och 

utbildning, i bred samverkan med det omgivande samhället. Vi arbetar ständigt med att 

utveckla våra interna kvalitetsprocesser inom forskning och utbildning, och för att vidga våra 

gränser mot omvärlden. Vi bygger forsknings- och lärandemiljöer för framtiden i Albano som 

också bidrar till att knyta samman de tre stora Stockholmsuniversiteten inom 

Vetenskapsstaden. Forskningspolitiskt är vi aktiva, nationellt och internationellt, framför allt 

i frågor om forskningsinfrastruktur och i frågor om öppen vetenskap, som båda är 

ödesfrågor för framtiden där det också krävs ett utvecklat ledarskap med förmåga till skarpa 

prioriteringar, inte minst då i infrastrukturfrågor där det utvecklade samarbetet mellan 

forskningsuniversiteten, som har värdskapet för de viktigaste nationella infrastrukturerna, är 

av stor betydelse. Stockholms universitet har varit bland de drivande både när det gäller den 

framtida organisationen och finansieringen av SNIC, Swedish National Infrastructure for 

Computing, och i diskussionerna om den framtida finansieringen av MAX IV.  

 

Stockholms universitet utvecklar sina redan omfattande internationella kontakter genom 

organiserade samarbeten med ett litet urval excellenta universitet som vi redan har ett 



forskningssamarbete med och där vi ser potential att utveckla det. Samarbetet med 

Helsingfors universitet är ett framgångsrikt exempel. I dagarna har University of Tokyo lagts 

till denna grupp efter att Stockholms universitet tillsammans med Karolinska Institutet och 

Kungliga Tekniska högskolan undertecknat ett strategiskt partnerskapsavtal med detta 

universitet. I anslutning till undertecknandet har också en för de fyra lärosätena gemensam 

konferens om åldrandeforskning hållits i Nobel Forum på Karolinska Institutet. Det 

internationella samarbetet inom akademin är särskilt viktigt när vi som nu befinner oss i en 

tid av global politisk oro.  

 

Europapolitiken, som bildar ett viktigt ramverk bland annat för vår svenska forskningspolitik, 

är idag i gungning inte minst beroende på Brexit, samtidigt som forskningspolitiken i USA 

lämnar många frågetecken. Klimatförnekelsen med de budgetnedskärningar som blivit 

följden i USA är givetvis extremt allvarlig. Den akademiska friheten är hotad på många håll i 

världen. Vad Europa beträffar visar ändå det vi hittills sett av förslag inför det nya europeiska 

ramprogammet FP 9 på en bred samsyn vad gäller behovet att utveckla European Research 

Council och Marie Sklodowska Curie Actions.  

 

Samtidigt finns det också tydliga orosmoln. Det har bland annat talats om möjligheten att 

utveckla ”andra excellenskriterier”. Tydligt är att det måste bevakas att ERC verkligen får 

behålla sitt excellensfokus, och därmed fortsatt främja och stödja excellent grundforskning i 

frontlinjen. Betoningen på innovation är stark i sommarens Lamy-rapport, expertrapporten 

som har levererats från högnivågruppen om forskning och innovation inom EU. Där finns en 

ovilja att ens använda begreppet grundforskning. Men framför allt finns anledning till oro 

över den grundläggande agendan. I flera kommentarer till Lamyrapporten har det anförts att 

den trots sina poänger framför allt brister i sitt övergripande perspektiv. I en alltmer 

komplex omvärld krävs det mer än någonsin att vi producerar mer vetenskapligt baserat 

vetande. Det gäller att finna vetenskapliga underlag, baserade på fakta och kunskap, till såväl 

vetenskapens allmänna sanningssökande för framtiden som för mer tydliga politiska och 

samhälleliga behov och ändamål. Den forskning som ska bedrivas framöver inom EU har ett 

värde i sig som behöver lyftas fram: den handlar just om att upprätthålla de grundläggande 

värden som EU en gång adopterade, och att hitta strategier för framtiden som kan främja 

dem. Vi behöver forskning och högre utbildning inte bara för att främja framtida innovation, 



utan framför allt i dess egen rätt: för att Europa ska kunna utvecklas och bidra till global 

utveckling i enlighet med den vision och de värden som en gång lagts fast för den europeiska 

unionen: för rationalitet och kunskapssökande, för högre utbildning och excellent forskning, 

för samverkan och medborgerlig delaktighet.  

 

Här i Sverige handlar det mycket om regionalpolitik, om att hela landet ska leva, för att 

motverka den polarisering mellan storstad och glesbygd som riskerar att föda populistiska 

strömningar. Det är viktigt, och lätt att instämma i själva ambitionen, men frågan är hur en 

sådan politik bäst förverkligas. I praktiken har vi sett att den kan leda till både att 

myndigheter flyttar ut – till exempel Polarforskningssekretariatet och 

Strålsäkerhetsmyndigheten, utan tydliga konsekvens- och riskanalyser – och till förslag bland 

annat om lokala lärcentra runtom i landet, som i själva verket tycks rimma illa med 

regeringens övriga politik för att närma högre utbildning till forskning – något som på 

Stockholms universitet är en självklarhet. De två går hand i hand. Två andra 

forskningspolitiska frågor som är på agendan idag gäller internationalisering som jag redan 

nämnt – där ju en utredning pågår – och breddat deltagande, två viktiga frågor där 

Stockholms universitet sedan länge är verksamt och nu engagerat i att ta fram nya 

strategier.  

 

Men helt oberoende av forskningspolitikens utveckling, nationellt och internationellt, förblir 

dock vår egen styrka som universitet bestående – för den är vi i grunden själva ansvariga. Ni 

alla som bidragit på olika sätt till Stockholms universitet har här gjort otroligt betydelsefulla 

insatser, och jag vill gärna passa på tillfället att tacka er. Vi har en särställning genom vårt 

starka fokus på fri grundforskning, som också är en viktig del av vår strategi som universitet. 

Men vi har också ett tydligt fokus på våra kärnvärden: öppenhet, gränsöverskridande och 

nyskapande – de består alltsedan Stockholms högskola grundades som ett nytt lärosäte för 

huvudstaden.  

 

Idag handlar det främst om er, dagens huvudpersoner och festföremål. Jag vill därför 

framför allt gratulera er till alla era insatser! Var och en av er har på olika sätt bidragit till 

forskningens och universitetets utveckling. Samtidigt vill jag önska er all lycka och framgång 

för framtiden, både i vetenskapens och i samhällets tjänst! Dixi!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


