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Grundläggande värden och mission – kunskap, upplysning och 
sanningssökande  

Idén om det moderna universitetet, formad i upplysningens anda, har präglat Stockholms 
universitet alltsedan det grundades. Med rötter i en tusenårig europeisk tradition är 
universiteten drivande i framväxten av ny kunskap och framtidens samhälle. Europas 
mångfacetterade kultur- och utbildningsarv är en gemensam grund för detta. Här har det 
moderna forskningsuniversitetet med kollegial styrning och forskningsförankrad utbildning 
en central plats.  

Universitetet ska aktivt verka för de grundläggande akademiska kärnvärdena autonomi och 
akademisk frihet, vilka slagits fast i Magna Charta Universitatum. Stockholms universitet har 
därtill identifierat kunskap, upplysning och sanningssökande som kärnvärden för det egna 
lärosätet. Värdena präglar verksamheten och kommer till uttryck genom forskningens bidrag 
till kunskapsutvecklingen och genom utbildningen. Universitetet slår vakt om kärnvärdena, 
inte bara för den egna verksamheten, utan för den betydelse som forskning och utbildning har 
i samhället i stort. Kärnvärdena utgår från förutsättningarna för akademiskt arbete och från 
universitetets grundläggande uppdrag – att bidra med vetenskapligt baserad kunskap. 
Kärnvärdena skapar en gemensam grund för alla som är verksamma vid Stockholms 
universitet; en kontinuerlig och levande diskussion om de värden som driver forskningen och 
utbildningen framåt är därför viktig. I tider av global oro är det särskilt angeläget att värna ett 
öppet samhälle, där vetenskapen bidrar med att förklara och utveckla kunskap om skeenden i 
omvärlden. Genom sin breda verksamhet och sin starka position nationellt och internationellt 
ska Stockholms universitet bidra till grundläggande kunskapsutveckling, ett öppet akademiskt 
samtal och demokrati.  
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Strategiernas syfte och genomförande i organisationen 

Stockholms universitets strategier tydliggör verksamhetens kärnvärden, inriktning och 
ambition för framtiden inom ramen för fyra identifierade strategiska områden. Till 
strategierna hör även universitetets 16 profilområden som vart och ett omfattar starka och 
breda forskningsmiljöer med utbildning av hög kvalitet, och som tillsammans karakteriserar 
universitetet. Strategierna är vägledande för de områdesspecifika strategiska planerna inom 
de human- och naturvetenskapliga områdena och utgör ett gemensamt ramverk för övriga 
styrdokument inom universitetet.  

Strategierna tydliggör på ett övergripande plan vad universitetet vill uppnå samt anger 
riktningen för hur detta ska genomföras. Förverkligandet av strategierna sker i nära dialog 
mellan universitetets olika nivåer, genom ett skiktat ledarskap där institutionerna har ett 
verksamhetsnära, operativt ansvar, där områden/fakulteter har ansvar för rekryteringar och 
strategisk utveckling inom områdena och universitetsledningen har det övergripande ansvaret 
för universitets strategiska inriktning. Genom det skiktade ledarskapets korta 
kommunikations- och beslutsvägar tillämpar universitetet en tillitsbaserad styrning som 
grundar sig i tilltro till det akademiska självstyret. Detta är ett principiellt ställningstagande 
som utgår från att den akademiska kärnverksamheten måste ha ett starkt mandat. 
Organisationen skapar förutsättningar för såväl strategiska diskussioner som kollegialt 
samarbete och ansvarstagande. På så vis kan universitetets olika delar vidareutveckla 
verksamheten i samklang. Arbetet med att förverkliga strategin är ett gemensamt uppdrag och 
ansvar som involverar universitetsledningen, kärnverksamheten, universitetsförvaltningen 
och studenterna. Kollegialt inflytande, studentmedverkan, jämställdhet och likabehandling 
ska prägla arbetet.  

Strategiska områden 

Universitetets uppdrag ska förstås i bred mening. Universitetet ska driva kunskaps-
utvecklingen framåt genom fri forskning och utbildning på forskarnivå, samt utveckla 
utbildningen på grundnivå och avancerad nivå och förmedla bildning genom generella 
program, professionsutbildningar och fristående kurser. Forskningens främsta uppgift är att 
utveckla ny kunskap såväl inom traditionella ämnen som i nya riktningar och i 
skärningspunkterna däremellan. Universitet och högskolor spelar i dag också en avgörande 
roll för att finna lösningar på, och sprida kunskap om, en av vår tids stora ödesfrågor – 
klimat- och miljöfrågan. Utvecklingen i världen befinner sig i ett kritiskt skede där fri 
forskning och högre utbildning har stora möjligheter att bidra. Vetenskapen är avgörande för 
att nå FN:s mål för global hållbar utveckling enligt Agenda 2030. Genom samverkan inom 
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akademin och med andra samhällsaktörer ska universitetet i ökande grad bidra med 
vetenskapliga analyser i arbetet för en bättre värld. Samarbeten med andra lärosäten, till 
exempel inom universitetsallianser som Stockholm trio (bestående av Karolinska Institutet, 
KTH och Stockholms universitet) och det europeiska samarbetet Civis, eller i strategiska 
partnerskap med enskilda universitet, samt samarbetsforum som Universitetens referensgrupp 
för forskningsinfrastruktur (URFI), är särskilt viktiga här. Utifrån universitetets uppdrag har 
följande strategiska områden formulerats för att långsiktigt sätta ramarna och riktningen för 
verksamheten.  

- Stockholms universitets forskning ska vara internationellt ledande och drivande i 
framväxten av ny kunskap.  

- Stockholms universitets utbildning ska vara bred, forskningsanknuten och av hög 
internationell kvalitet för individens och samhällets utveckling. 

- Stockholms universitet ska ha en välfungerande organisation med starka akademiska 
miljöer, och bedriva ett strategiskt rekryterings- och kompetensförsörjningsarbete.  

- Stockholms universitet ska vara en samhällskraft som bidrar till demokrati och 
hållbar utveckling. 

 
 
Internationellt ledande forskning som är drivande i framväxten av 
ny kunskap  

Stockholms universitet är ett framstående forskningsuniversitet som kännetecknas av både 
grundforskning och tillämpad forskning inom sina båda vetenskapsområden, det 
naturvetenskapliga området och det humanvetenskapliga området med humaniora, juridik och 
samhällsvetenskap. Genom forskningen är universitetet engagerat i en stor mängd 
internationella och nationella samarbeten. Universitetet ska aktivt delta på internationella 
forskningsarenor och skapa förutsättningar för livaktiga och internationellt framstående 
forskningsmiljöer där lärarnas, forskarnas och doktorandernas engagemang och kompetens är 
avgörande. Doktoranderna har stor betydelse i byggandet av långsiktigt starka akademiska 
miljöer. Universitetet ska därför framgent säkerställa återväxten i forskningsmiljöerna genom 
att öka antalet doktorander.  

Forskningens frihet kräver att forskarna fritt får formulera frågor, välja metoder och 
publicera. Den fria forskningen har en inneboende nyskapande kraft, och är avgörande 
för forskningens bredd, mångsidighet och spets. Den skapar utveckling; fri 
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grundforskning ger framtida innovationer. Stockholms universitets starka grund-
forskningsprofil ska fortsatt främjas och forskningens betydelse för kunskapsutveckling, 
nyttiggörande och för att lösa samhällsutmaningar ska tydliggöras.  

Forskningen vid Stockholms universitet ska värna kvalitet, integritet och självständighet, 
vilket förutsätter att den genomförs i enlighet med god forskningssed. Forsknings-
kulturen skapar miljöer för öppna och välinformerade samtal om forskningsetik. 
Universitetets forskning ska kontinuerligt prövas genom både interna och externa 
granskningsprocesser. Inom ramen för universitetets kvalitetssäkringssystem för 
forskning granskas forskningens förutsättningar och utfall genom exempelvis tilldelning 
av externa forskningsbidrag, publiceringar, uppföljning av rekryteringar samt externa 
fokusutvärderingar. Med utgångspunkt i fokusutvärderingarna identifierar universitetet 
forskningsområden som behöver stärkas och vidareutvecklas eller som kan inspirera 
andra genom goda exempel. Detta utvecklingsarbete syftar till att forskningen ska nå än 
högre internationell kvalitet. Stockholms universitet ska värna sin starka forskningskultur 
som bidrar till djup ämneskunskap och excellent forskning.  

Den externa forskningsfinansieringen är av stor betydelse för Stockholms universitet. 
Universitetet är framgångsrikt i att förvärva både nationella och internationella bidrag. 
Genom konkurrenskraftiga nationella och internationella projekt som engagerar det stora 
flertalet av universitetets lärare och forskare ska universitetet höja ambitionsnivån i arbetet 
med att erhålla externa medel, såväl från europeiska finansiärer som från de svenska 
forskningsråden och privata forskningsstiftelser.   

Forskning och utbildning på forskarnivå bedrivs inom hela universitetet; den ämnesmässiga 
utveckling som sker vid institutionerna står för djup ämneskunskap med potential att leda till 
kunskapsgenombrott. Tvär- och mångvetenskapen bidrar till universitetets vetenskapliga 
bredd och inbegriper samarbeten över institutions-, fakultets- och områdesgränserna. Flera av 
universitetets centrumbildningar drivs utifrån tvär- eller mångvetenskapliga utgångspunkter. 
Centrumens forskningsintensiva miljöer, som kontinuerligt ska genomgå en kollegial 
kvalitetsprövning, är en kompletterande styrka inom det breda forskningsuniversitetet. 
Forskningens ämnesmässiga bredd och djup är en del i Stockholms universitets profil och ska 
särskilt främjas och synliggöras. 

Forskning om klimat, miljö och hållbarhet hör till Stockholms universitets styrkeområden. 
Merparten av forskningen bedrivs inom institutionerna, men här finns även ett antal 
samarbeten och centrumbildningar av relevans för klimatarbetet, exempelvis Bolincentret för 
klimatforskning, Östersjöcentrum, Stockholms universitets centrum för cirkulära och hållbara 
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system (SUCCeSS), Stockholms resilienscentrum (SRC), Stockholms miljörättscentrum och 
det humanvetenskapliga samarbetet inom miljöområdet mellan humaniora, juridik och 
samhällsvetenskap. Genom sina starka forskningsmiljöer ska Stockholms universitet utveckla 
sin position i den internationella forskningens frontlinje inom klimat, miljö, hållbarhet och 
biodiversitet.   

Tillgång till och utveckling av relevant forskningsinfrastruktur är centralt för att bedriva 
internationellt framstående forskning och för att kunna rekrytera framstående forskare. 
Forskning och avancerad forskningsinfrastruktur utvecklas i nära samspel; tillgång till 
infrastruktur och utveckling av nya kraftfulla instrument och metoder ökar möjligheterna till 
nydanande forskning. Stockholms universitets framgångsrika arbete med att strategiskt och 
effektivt nyttja befintlig, och utveckla ny, infrastruktur genom internationella, nationella och 
regionala samarbeten ska fortsatt utvecklas. Här är det nationella samarbetet inom URFI 
centralt. Även samarbeten inom Mälardalsregionen och den nationella infrastrukturen 
Science for Life Laboratory (SciLifeLab) bör särskilt lyftas fram. Erfarenheterna från den 
framgångsrika etableringen av SciLifeLab visar på vikten av samarbete mellan lärosäten för 
att utveckla en komplex nationell forskningsinfrastruktur. Vidare är de stora databaserna av 
stor betydelse för den samhällsvetenskapliga forskningens utveckling. Universitetet har även 
gjort betydande egna satsningar på infrastruktur, exempelvis på transmissions-
elektronmikroskop samt etableringarna av Stockholm University Brain Imaging Centre 
(SUBIC) och Centrum för paleogenetik (CPG). Andra exempel på nödvändig forsknings-
infrastruktur av delvis annan karaktär är Stockholms universitets fältforskningsstationer. Där 
kan lärare och forskare under perioder samla in data, genomföra analyser, undervisa och 
inleda dynamiska samarbeten. Fältstationernas geografiska spridning – från Tarfala i 
Kebnekaisemassivet i norr till solteleskopet på La Palma i söder – ger unika möjligheter till 
observationer. Universitetet ska, med en given utgångspunkt i forskningens föränderliga 
behov, fortsatt driva samarbeten rörande nationell och internationell infrastruktur, samt 
vidareutveckla den kompetens som behövs för att utveckla ny infrastruktur och tillvarata de 
möjligheter som befintliga infrastrukturer erbjuder.  

Stockholms universitetsbibliotek är en infrastruktur som omfattar både de fysiska bok- och 
tidskriftssamlingarna och elektroniska resurser. Biblioteket är centralt för båda vetenskaps-
områdena och har en nationellt och internationellt ledande roll i hur data och öppen vetenskap 
lagras och görs tillgänglig. Härigenom bidrar universitetet till ett öppet forskarsamhälle. 
Universitetet ska fortsatt vara drivande och inta en position i frontlinjen i övergången till 
öppen vetenskap, både när det gäller tillgång till publikationer och forskningsdata. I detta 
ligger bland annat att uppmuntra samarbete och deltagande i nationella och internationella 
sammanhang för att främja hållbar utveckling inom öppen vetenskap. 
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Bred forskningsanknuten utbildning av hög internationell kvalitet 
för individens och samhällets utveckling 

Som huvudstadsuniversitet verkar Stockholms universitet såväl i närområdet som nationellt 
och internationellt. Det breda utbudet av generella programutbildningar, professions-
utbildningar och det stora urvalet av fristående kurser är unikt. Det utgör en central aspekt av 
Stockholms universitets identitet och är en del i den omställningskraft som fordras i 
samhället. Den vetenskapliga bredden skapar förutsättningar för en mängd samarbeten och 
bidrar till att göra universitetet attraktivt för studenter med olika bakgrund både nationellt och 
internationellt. Särskilt ska universitetet sträva efter att ytterligare öka antalet studenter på 
avancerad nivå. Universitetet ska även fortsatt erbjuda ett brett utbildningsutbud som syftar 
till att förmedla grundläggande kunskap, relevant yrkeskunskap och bildning. 

Stockholms universitets campus ska erbjuda plats för utbildning och forskning med 
gynnsamma förutsättningar för interaktion, samarbeten och ett levande studentliv. En lång 
tradition av campusliv har visat på värdet av möten mellan människor – en samvaro som 
bidrar till förståelse och gemenskap mellan kollegor, mellan lärare och studenter och mellan 
studenter. Genom fysiska möten skapas de förutsättningar för kunskapsutbyte och social 
interaktion som är centrala för hela verksamheten. 

Utbildningen vid universitetet ska hålla hög internationell kvalitet i innehåll och utförande. 
Lärarnas starka engagemang tillsammans med en hög pedagogisk och ämnesmässig 
kompetens ska ytterligare bidra till en utbildningsmiljö med fokus på studenternas lärande. I 
detta ligger att utbildningarna ska förmedla internationella perspektiv och ge möjligheter till 
internationella erfarenheter. På så vis blir studenterna väl förberedda för en nationell och 
global arbetsmarknad. Stockholms universitet ska bedriva ett aktivt pedagogiskt 
utvecklingsarbete. Universitetet ska attrahera de bästa studenterna oavsett bakgrund. Ett brett 
studentunderlag bidrar positivt till studiemiljön genom att fler perspektiv och erfarenheter kan 
komma till uttryck.  

Studenternas aktiva medverkan i utvecklingen av utbildningen är en viktig del av 
kvalitetsarbetet vid Stockholms universitet. Ansvaret för en fungerande studentmedverkan 
delas mellan lärare och studenter, och mellan studentkårerna och universitetets berednings- 
och ledningsorgan. Även fakultetsföreningarna spelar en viktig roll. Studenterna ska ges goda 
förutsättningar till delaktighet och engagemang i arbetet med studentinflytande med fokus på 
högsta kvalitet i utbildningen, hög genomströmning och en god studiemiljö.  



   

7(10) 

 
En viktig uppgift för universitet är att bidra till det livslånga lärandet och möjligheterna för 
individer att återkomma till universitetet för fortsatt utbildning. Arbetsmarknadsanknytningen 
ska kontinuerligt beaktas och utvecklas genom dialog med olika samhällsaktörer och 
alumner. 

Utbildningsutbudet vid Stockholms universitet avspeglar universitetets styrka och 
ämnesbredd. Utbildningen präglas av djupa ämneskunskaper och möjlighet till självständiga 
arbeten med nära anknytning till pågående forskning där studenter handleds av framstående 
forskare. Detta bygger på att lärarna är verksamma inom både utbildning och forskning, i 
starka akademiska miljöer med en väletablerad forskningskultur. Som en del i den levande 
kvalitetskulturen ska utbildningens forskningsanknytning fortsatt värnas.   

Fokus för Stockholms universitets interna kvalitetssystem för utbildning är att stärka och 
utveckla den akademiska kvaliteten i verksamheten genom kollegiala processer. Bland dessa 
ingår såväl stödjande aktiviteter för kärnverksamhetens kvalitetsutveckling, som regelbundna 
granskningar av utbildningens förutsättningar och genomförande. Kvalitetssystemet ska 
också tillse att de kvalitetskrav och förväntningar som ställs på utbildningen från studenterna 
och från samhället tillgodoses.  

Omställningen till ett mer hållbart och resurseffektivt samhälle kräver förändringar på många 
nivåer. Utveckling i den riktningen är möjlig genom forskningsbaserad utbildning. Här bidrar 
både humanvetenskaplig och naturvetenskaplig utbildning med relevant kunskap i relation till 
de globala hållbarhetsmålens breda anslag. Kunskap om klimat, miljö och hållbarhet krävs 
för att samhället ska nå det övergripande målet om klimatneutralitet. Stockholms universitet 
ska fortsatt vidareutveckla miljö- och hållbarhetsutbildningar över disciplinära gränser; 
utbildningar som förbereder studenterna för ett arbetsliv där dessa frågor spelar en avgörande 
roll. 
 

En välfungerande organisation med starka akademiska miljöer 
som bedriver strategiskt rekryterings- och 
kompetensförsörjningsarbete 

Stockholms universitet har en väl fungerande organisation med ett delegerat beslutsfattande 
där kollegialitet, enkelhet och kommunikation är ledande principer. Den kollegiala 
organisationen har en lång tradition och bygger på insikten om att kollegialt inflytande är 
centralt för att upprätthålla och utveckla akademisk integritet och kvalitet. De kollegiala 
organen och akademiska ledarna i linjen samverkar genom det skiktade ledarskapet i tät 
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dialog mellan verksamhetens olika nivåer. Det leder dels till en konstruktiv ledning av 
verksamheten med enkla kontaktvägar, dels till att beslut utgår från verksamhetsnära 
kunskap. Dessa ledningsprinciper är centrala för Stockholms universitet och ska fortsatt 
värnas.  

Medarbetarnas kompetens är den viktigaste faktorn för att skapa framgång inom universitetet. 
Anställningar av lärare är de enskilt viktigaste besluten som fattas och en nyckel för att skapa 
starka akademiska miljöer; fakulteternas processer för lärarrekryteringar ska vara 
internationellt anpassade och leda till starkast möjliga rekryteringar. Anställnings- och 
befordringsprocesserna ska i ökande grad bygga på en bred meritbedömning, noggrann 
prövning samt se till verksamhetens långsiktiga och strategiska utveckling.  

Det goda ledarskapet, såväl akademiskt som administrativt, har hög prioritet och ska ägnas 
stor omsorg. Stockholms universitet ska vara en attraktiv arbetsplats genom att erbjuda 
konkurrenskraftiga arbetsvillkor och en arbetsmiljö präglad av kollegialitet, jämlikhet, 
jämställdhet och likabehandling. I det ligger att ledare och chefer ska ha tillräckliga 
kunskaper och förutsättningar för att bedriva ett aktivt och systematiskt arbetsmiljö- och lika 
villkorsarbete. Arbetsmiljön ska tillvarata de resurser som medarbetare med olika bakgrund, 
livssituation och kompetens tillför universitetet.  

För att bedriva utbildning och forskning av hög internationell kvalitet krävs ett välfungerande 
verksamhetsstöd, både inom kärnverksamheten och genom den centrala universitets-
förvaltningen. Verksamhetsstödet ska utgå från en förståelse för utbildningens och 
forskningens behov; en organisationskultur med ett tillåtande klimat och god kommunikation 
är avgörande för att stödet på bästa sätt ska kunna hantera de många komplexa frågor som 
ligger inom ansvarsområdet, såsom stöd för kvalitetsutveckling och kommunikation, 
forsknings- och innovationsstöd, stöd inom student- och personalfrågor, ekonomihantering 
samt vid myndighetsutövning. Lokalförsörjningen är en central strategisk fråga som 
förvaltningen ansvarar för men som omfattar hela universitetet. Här ska all verksamhet i 
ökande grad sträva efter att optimera lokalutnyttjandet. Dataskydd och informationssäkerhet 
med tillhörande informationsteknik är ytterligare exempel på strategiska frågor som rör 
organisationen som helhet där verksamhetsstödets insatser och kompetens blir allt viktigare 
och behöver utvecklas. Det systematiska informationssäkerhetsarbetet och regelefterlevnaden 
ska stärkas, och medarbetarnas kunskap i frågorna ska öka. 

Den digitala arbets- och studiemiljön är av stor betydelse för hela universitetet oavsett om 
arbete eller undervisning bedrivs på campus eller online. Arbetet med digitalisering ska utgå 
från en analys av utbildningens och forskningens behov och digitaliseringens möjligheter att 
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skapa mervärde och ökad kvalitet. Studenter och medarbetare ska mötas av effektiva digitala 
tjänster och system. Likaså ska forskningen stödjas av ändamålsenliga digitala tjänster för 
databehandling, lagring av forskningsdata och tillgängliggörande av forskningsresultat. För 
att utveckla arbetssätt och pedagogik, och som ett led i att minska universitetets 
klimatavtryck, ska de positiva erfarenheterna av ett mer digitaliserat arbetssätt tillvaratas.  
 

En samhällskraft som bidrar till demokrati och hållbar utveckling  

Alltsedan grundandet 1878 av ett lärosäte i huvudstaden har Stockholms universitets 
relationer till andra delar av samhället präglats av öppenhet. I ett komplext samhälle har 
universitetet en nyckelfunktion genom att vara en motståndskraftig bärare av akademiska 
värden. I detta ligger att aktivt främja ett öppet akademiskt samtal som vilar på vetenskaplig 
grund, befäster kunskap och utvecklar kritiskt tänkande. Forskningskommunikation är en 
viktig del i detta som tydliggör universitetets bidrag i samhället. Kommunikationen ska 
utvecklas för att ytterligare uppmärksamma och föra ut forskningsresultat, och förklara hur 
kunskapen kan användas i dag eller i framtiden. Kommunikationen innebär även att förmedla 
betydelsen av vetenskapliga metoder och perspektiv för att öka allmänhetens förståelse och 
förtroende för vetenskapliga praktiker och förhållningssätt.   

Stockholms universitets klimatarbete, vars målsättningar uttrycks i klimatfärdplanen, har ett 
brett samhälleligt perspektiv. Stockholms universitet har inom ramen för klimatarbetet 
förbundit sig att vara koldioxidneutralt år 2040. Målsättningen speglar universitetets starka 
profil i dessa frågor. Stockholms universitets verksamhet ska präglas av en tydlig och 
utvecklad hållbarhetsprofil, som bidrar till en hållbar utveckling främst genom sin forskning 
och utbildning, men också genom ett minskat miljö- och klimatavtryck från den egna 
verksamheten. 

Som största utbildningsanordnare i Sverige och med sin starka grundforskningsprofil och 
placering i huvudstaden, har Stockholms universitet ett unikt samhällsuppdrag. Här finns 
närhet till viktiga samhällsfunktioner och möjligheter till en omfattande samverkan med 
andra delar av samhället. Universitetets institutioner samverkar med ett stort antal externa 
samverkansparter. Samverkan är en del av verksamhetens utveckling och inbegriper en 
interaktion där flöden av idéer, problemställningar, kunskap och resurser mellan universitetet 
och externa aktörer leder till ömsesidig utveckling. Dessa breda samverkansformer ska 
utvecklas. De kommer samhället tillgodo genom utbildning av studenter och doktorander, 
adjungering av lärare, forskningskommunikation, uppdragsforskning, expertuppdrag, 
remissvar, centrumbildningar samt genom innovationer och stöd till idéer i tidig 
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utvecklingsfas. Universitetet ska verka för öppna dialoger och skapa förutsättningar för 
kunskapsutbyten, innovativa lösningar på problem och ökad förståelse för hur forsknings-
resultat utvecklar ny kunskap och gör nytta även på andra sätt. På så vis påverkas samhället i 
en positiv riktning samtidigt som utbildningen och forskningen drivs framåt.   

Stockholms universitet bedriver en mängd samarbeten med andra lärosäten; samarbeten med 
andra forskningsuniversitet innebär en stor potential för verksamheten och bör utvecklas 
ytterligare. De senaste Wallenbergsatsningarna på datadriven livsvetenskap och på forskning 
om hållbara material är två exempel där Stockholms universitet deltar aktivt och rekryterar 
forskare. De senaste åren har även samarbeten och nätverk genom partnerskap i universitets-
allianserna Stockholm trio och Civis stärkts. Partnerskapen är strategiskt viktiga för 
universitetet och skapar möjligheter till utbyten för medarbetare och studenter. Trioarbetet 
utvecklas exempelvis genom att identifiera prioriterade ämnesområden och utveckla 
masterutbildningar med nära koppling till starka forskningsmiljöer. Civis, en Europa-
universitetsallians med medel från EU-kommissionen, omfattar universitet på två kontinenter 
– Europa och Afrika – och bygger på samarbete utifrån gemensamt identifierade 
samhällsutmaningar. De strategiska partnerskapen med enskilda universitet, främst med 
Helsingfors universitet och Tokyo universitet, ska utvecklas vidare. Utifrån en analys av 
forskningens och utbildningens utveckling ska universitetet även bygga vidare på samarbeten 
och dialog med andra akademiska institutioner. 

Krig, politisk oro och auktoritära repressiva regimer i omvärlden har förödande konsekvenser 
såväl för enskilda medborgare som för det civila samhället och för olika samhällsinstitutioner. 
I detta perspektiv är en ansvarsfull internationalisering central. Akademisk verksamhet är 
gränsöverskridande och dess styrka utgörs av kunskapsutbyten mellan människor världen 
över. Samtidigt krävs kvalificerade, forskningsbaserade bedömningar av när, och hur, 
akademiska samarbeten eventuellt måste begränsas med hänsyn tagen till geopolitiska 
förändringar, säkerhetspolitiska aspekter och politiskt auktoritära tendenser i en internationell 
kontext. Stockholms universitet ska genom sin breda kompetens ytterligare bidra aktivt till 
arbetet i dessa för hela sektorn komplicerade men ytterst angelägna frågor.  
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