
Kära medarbetare! 
 
 

Varmt välkomna tillbaka till ett nytt läsår på Stockholms universitet! Det är min sista termin 

på min första period som rektor, och jag vill tacka för att jag fått förtroendet att fortsätta i 

tre år till, från och med februari 2019.  

 

Det har inte precis varit händelsefattiga år, och det lär inte bli så framöver heller. För det 

första har vi ju valet om bara några dagar, där resultatet för forsknings- och 

utbildningspolitiken förstås är omöjligt att förutsäga med tanke på att själva valutgången är 

så oviss. Så har vi de två stora utredningar som är på gång, styr- och resursutredningen och 

internationaliseringsutredningen, där i all synnerhet den första kan komma att få stora 

konsekvenser för lärosätena i Sverige. Ett nytt kvalitetssäkringssystem för forskning är på väg 

att beslutas, och det ställer också nya krav på oss som universitet.  

 

Internationellt har vi det nya europeiska ramprogrammet FP 9, Horizon Europe, som står för 

dörren. Vi har i likhet med Tyskland tagit strid för öppen vetenskap mot Elseviers orimliga 

kostnader, som göder ett kommersiellt förlag med statliga forskningsmedel. Utgången är 

fortfarande högst oviss, men vi har fått starkt internationellt genomslag och stort stöd från 

många håll. Men frågan om öppen vetenskap har många dimensioner – det gäller inte bara 

öppen tillgång utan också öppna data, och forskningsdatalagringsfrågan är en annan stor och 

internationellt högaktuell fråga, där det finns akuta behov av lösningar, och som vi aktivt 

driver.  

 

Här på Stockholms universitet har vi sedan ett halvår nya vicerektorer och dekaner, med 

undantag för Astri Muren som står för kontinuiteten, och den nya ledningen har kommit 

igång på bästa sätt. För ett år sedan var Eino Örnfeldt ny på jobbet som universitetsdirektör 

och förvaltningschef, och nu kan jag konstatera att det känns som om han alltid varit här. 

Eino är inte bara en förvaltare utan framför allt en förnyare, och det är jag glad för!  

 

Jag är också glad över det utvecklingsarbete inom förvaltningen som han har initierat sedan 

han tillträdde, och inte minst över att han tagit den nödvändiga samverkan mellan 



kärnverksamhet och förvaltning, som jag själv har drivit sedan jag tillträdde, ytterligare ett 

viktigt steg genom att i alla sammanhang poängtera att förvaltningens verksamhetsstöd inte 

är en angelägenhet för den centrala förvaltningen enbart – den som utgör en särskild 

kolumn i vårt organisationsschema – utan att verksamhetsstödet i lika hög grad löper 

tvärsigenom verksamheten, inte minst på institutionsnivå. Det är viktigt att se förvaltningen 

som en enhet också på den ledden, över våra organisatoriska gränser, och att utveckla 

samverkan på bästa sätt också mellan administrationen på våra institutioner och den 

centrala förvaltningen – det i sig kommer att betyda mycket för integreringen mellan 

kärnverksamhet och förvaltning.  

 

Vi håller på att utarbeta ett nytt centralt strategidokument. Det handlar inte om någon 

radikal kursändring, utan om att ännu tydligare mejsla fram vår vision och våra vägval som 

universitet. Till strategin fogas, som de senaste fyra åren, också en tvåårig åtgärdsplan som 

pekar ut de mest angelägna områdena där vi behöver förändra och utveckla vår verksamhet. 

Jag tror mycket på ett sådant konkret arbete, där man identifierar de problem som finns och 

åtgärdar dem. Internt pilottestar vi nu också som bekant vårt nya kvalitetssäkringssystem för 

utbildning, inför UKÄ:s kommande granskning. Som ni säkert vet deltar vi också i ett 

internationellt pilotprojekt, Living Values, under ledning av Magna Charta Observatory. Det 

är tänkt att berika vårt strategiarbete. Magna Charta har identifierat fyra generella 

akademiska kärnvärden: autonomi, akademisk frihet, rättvisa och integritet. Dessutom har 

Stockholms universitet tre institutionella kärnvärden, som bara reviderats en smula sedan de 

togs fram för något tiotal år sedan: öppenhet, nyskapande och gränsöverskridande. Det har 

hänt mycket på tio år. Framför allt har det infunnit sig ett nytt allvar i diskussionerna om 

kärnvärden. I tider av falska nyheter och alternativa fakta blir plötsligt de institutionella 

kärnvärdena viktiga på ett nytt sätt; det är inte längre något man rycker på axlarna åt och ser 

som ett slags till intet förpliktande lärosätesreklam, utan det är på riktigt: vad vill vi stå för 

som lärosäte? Gensvaret när det gäller just våra institutionella kärnvärden har varit stort och 

entydigt: det är dags att revidera dem! Jag vill gärna ta tillfället i akt att tacka alla 

medarbetare och studenter som har engagerat sig i arbetet kring akademiska kärnvärden 

och gett många värdefulla bidrag. Till den här frågan återkommer vi strax – jag är oerhört 

glad att professor Caroline Parker från Glasgow Caledonian University, vår ”ambassadör” i 



pilotprojektet, är här på plats idag och kommer att leda paneldiskussionen om akademiska 

kärnvärden om en stund.  

 

Vi håller också på att ta fram en ny internationell strategi, där de övergripande målen förstås 

ska ingå i den centrala strategin, men som även ska kunna utgöra en färdplan för vårt 

internationella arbete under kommande år. Det internationella arbetet är en hörnsten, 

självklar för varje forskningsuniversitet, men vi behöver utveckla det ännu mer, framför allt 

på utbildningssidan. Vårt aktiva samarbete med KI och KTH fortsätter – vi arbetar just nu 

bland annat för att förbättra de fysiska kommunikationerna mellan våra lärosäten, inte 

minst inför invigningen av Albano, och har tagit fram en skrift om behovet av ett stärkt 

fysiskt samband med fokus på vad våra universitet sammantaget betyder för Stockholm. Vi 

tar nu även fram en broschyr som vi kan använda för att internationellt marknadsföra oss tre 

lärosäten gemensamt – tillsammans utgör vi ett komplett universitet, vilket bland annat 

University of Tokyo tog fasta på när de utsåg oss tre gemensamt – ”The Stockholm trio” – till 

en av tio strategiska partners i världen.  

 

Forskningsinfrastrukturfrågorna är ett annat helt centralt område inte bara för Stockholms 

universitet, där de svenska politikerna lämnat oss en smula i sticket – den förra 

forskningsproppen, som av tidigare statssekreterare hade förutspåtts bli en 

”infrastrukturpropp”, visade sig ha chockerande lite att säga i frågan. 

Forskningsinfrastruktur, som blir allt viktigare inom alla vetenskapsområden, är idag starkt 

underfinansierad och i akut behov av ytterligare satsningar. Under tiden får vi ta hand om 

frågan så gott vi kan – och det är inte en slump att merparten av rektors strategiska 

satsningar idag avser just forskningsinfrastruktur. Vi driver också mycket aktivt frågan om ett 

ökat infrastruktursamarbete mellan de svenska forskningsuniversiteten.  

 

Back to basics, var mitt personliga motto när jag tillträdde som rektor. Med det syftar jag på 

att vi som universitet alltid måste ha vårt kärnuppdrag för ögonen: högsta möjliga kvalitet i 

utbildning och forskning, och av det följer också en bred och stark samverkan. För att kunna 

åstadkomma detta krävs största möjliga omsorg i våra rekryteringsprocesser, och det är en 

annan av mina hjärtefrågor, efter många år som ordförande i lärarförslagsnämnd. Vi kan 

fortfarande bli ännu bättre när det gäller rekryteringar. Även om SULF:s rapport Ett spel för 



gallerierna, där SU:s samhällsvetenskapliga fakultet var en av de granskade, gav vid handen 

att det inte låg riktigt lika illa till här som på en del andra håll finns det ingen som helst 

anledning att slå sig för bröstet. Vi måste ständigt bevaka att vi rekryterar starkt, öppet och 

transparent. Skonummerutlysningar till exempel får inte förekomma. Det här förblir en av de 

viktigaste frågorna även framöver, inte minst också med bäring på hur vi kvalitetssäkrar vår 

forskning.  

 

Jag har genom åren även drivit flera samverkansfrågor som jag sett som helt centrala 

utlöpare från vår utbildning och forskning. Det är viktigt att vi också framgent intar en 

tätposition och kan ge fullödigt beslutsunderlag till våra politiker exempelvis vad gäller 

Östersjöns framtid, där vårt Östersjöcentrum genom en generös donation från Stiftelsen 

Baltic Sea 2020 har kunnat göra betydande insatser med analys, syntes och kommunikation. 

När donationen nu upphör 2019 är det vårt eget ansvar som universitet att se till att denna 

samhällsnödvändiga verksamhet kan fortsätta. På samma sätt upphör stödet från Mistra till 

Stockholms resilienscentrum, som inte minst haft enormt genomslag gentemot 

beslutsfattare nationellt och internationellt, och vi behöver säkra att det kan fullföljas och 

utvecklas. Vi har två så kallade särskilda inrättningar, Bergianska trädgården och Accelerator. 

Den förra behöver stöd för att kunna upprätthålla verksamheten, inte minst Edvard 

Anderssons växthus som hotas av nedläggning – och det är primärt ett ansvar för KVA, som 

förvaltare av denna donation, och med dem står vi i tät dialog. Den senare är fortfarande 

under uppbyggnad och behöver ytterligare stöd för att kunna utvecklas till sin fulla potential, 

som Stockholms viktigaste mötesplats mellan konst, vetenskap och samhälle. Stockholms 

universitet har också en rad viktiga fältstationer, exempelvis Tarfala som fått stor medial 

uppmärksamhet i sommar när Kebnekaises mer otillgängliga nordtopp genom 

glaciärsmältning gått om sydtoppen som Sveriges högsta punkt. En annan fältstation är NEO, 

Navarino Environmental Observatory, i Grekland, där vi framöver planerar att utveckla 

verksamheten ytterligare, och som var medsökande till ett nyligen beviljat EU-bidrag, 

Collaborative land-sea integration platform, som både handlar om Östersjö- och 

Medelhavsregionerna. Också dessa verksamheter behöver säkras, som oundgängliga 

samverkansplattformar för Stockholms universitet. För allt detta planerar jag, under 

förutsättning av stöd från verksamheten och ytterst universitetsstyrelsens godkännande, 



under hösten och inför nästa budgetår att göra särskilda rektorssatsningar på totalt ca 100 

miljoner kronor fördelade över den kommande femårsperioden.  

 

Vi är ett av Sveriges främsta universitet, störst vad gäller utbildning och starka inom 

forskningen på de områden vi täcker, inom human- och naturvetenskap. Vi har all anledning 

att vara stolta, och jag är, som jag varit alltsedan mitt tillträde som rektor, både imponerad 

och tacksam över vad alla medarbetare tillsammans lyckas åstadkomma. Inför det nya 

läsåret vill jag därför framför allt både tacka för allt ni gör för att främja verksamheten, och 

önska lycka till i det gemensamma arbetet framöver, att stärka Stockholms universitet nu 

och för framtiden!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


